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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุใน

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (2) ศึกษากระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ

ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม (3) ศึกษาทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับ

กลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา และ (4) วิเคราะห์รูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่ม

ผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 โดยการน าเสนอในส่วนนี้ประกอบด้วย (1) การสรุป (2) การอภิปรายผล และ (3) 

ข้อเสนอแนะ รายละเอียดน าเสนอตามล าดับ ดังนี้  
 

การสรุป 
  

 ก าหนดประเด็นในการสรุป ได้แก่ 1) สรุปข้อมูลเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุในต าบล  
บางปลา 2) สรุปกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม 3) สรุปการ
วิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุตามตามกระบวนการ

วิเคราะห์ตามล าดับชั้น (analysis  hierarchy process: AHP) ของ Satty (2008) ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ที่สามารถใช้กับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ และ 4) สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบในการส่งเสริม
เอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
รายละเอียดน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

 

สรุปข้อมูลเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุในต าบลบางปลา  
เอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลาที่ส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพหลัก พบว่า 

ท าอาชีพประมงน้ าจืด ได้แก่ การเลี้ยงปลาสลิด ปลานิล ปลาเบญจพรรณ และกุ้งขาวและอาชีพ
การเกษตร ได้แก่ การท าสวนมะม่วงน้ าดอกไม้พันธุ์มะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์ 4 ที่มีรสชาติความหวาน
ที่ไม่เหมือนพ้ืนที่อ่ืนเป็นสายพันธุ์ที่สร้างชื่อเสียงกับต าบลบางปลา และปลูกกล้วยน้ าว้า   

รองลงมาจากอาชีพหลัก พบว่า ท าอาชีพประมงแปรรูป ได้แก่ ปลาสลิดเค็มตากแห้งแดด
เดียว ปลาสลิดหอมตากแห้ง และแปรรูปสัตว์น้ าให้เป็นส่วนประกอบส าคัญในตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ได้แก่ ปลาสลิดกรอบสามรส ปลาสลิดเนื้อทอง ปลาสลิดซอยทอดกรอบ ข้าวเกรียบปลาสลิด ข้าว
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เกรียบปลาสลิดผสมพริกเผา และอาชีพเกษตรแปรรูป ได้แก่ มะม่วงน้ าปลาหวาน ข้าวเหนียว
มะม่วง กล้วยอบเนย กล้วยคลุกเนย  

อาชีพอาหารคาว ได้แก่ แกงส้ม แกงส้มมะละกอปลาตะเพียน แกงคั่วปลาหมอ ฉู่ฉี่ปลาหมอ 
ต้มกะปิปลาหมอ (สูตรดั้งเดิม)  และอาชีพท าอาหารหวาน ได้แก่ ขนมกง ขนมถังแตกพระจันทร์
ข้างแรม ขนมเบื้องญวน ขนมจีบ มะตะบะ เฉาก๊วยเห็ด และขนมไทย อาทิ ขนมชั้น ขนมหม้อแกง 
ฝอยทอง ทองหยอด และเม็ดขนุน และอาชีพนาฏศิลป์ ได้แก่ ละครชาตรี และปี่พาทย์มโหรีไทย 

ส่วนการท าอาชีพเป็นส่วนน้อย พบว่า ท าอาชีพเครื่องแกงส าเร็จรูป ได้แก่ เครื่องแกงส้ม 
น้ าพริกปลาสลิด น้ าพริกปลานิล น้ าพริกเห็ด และอาชีพหัตถกรรมจักสาน ได้แก่ งานจักสานที่ท า
จากหวาย ไม่ไผ่ พลาสติก ต้นธูปฤาษี (กกช้าง) และผักตบชวา  

 

สรุปกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในต าบล
บางปลา         

สรุป ข้อมูลส าคัญในกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (key informants) ดังนี้ 

 

ข้อมูลส าคัญของผู้บริหารปกครองท้องถิ่น  
1. การมีนโยบายในสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพชุมชนและอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

ได้แก่  
   1.1 การจัดประชุมร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกกลุ่มอาชีพก่อนที่จะด าเนิน

กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ   
   1.2 ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมในต าบลบางปลาลงในทุกกิจกรรม

ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน 
   1.3 จัดท างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่โดดเด่นของต าบลลงในแผนพัฒนาสี่ปี    

เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องทั้งการค้นหา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพดังกล่าว 
   1.4 จัดท าเป็นแผนกิจกรรมและประเมินผลแผนกิจกรรมในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ

ส าหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องโดยกองสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดูแลหลัก 
   1.5 สร้างตัวชี้วัดในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพในชุมชนเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จเป็น           

ที่ประจักษ์ 
   1.6 จัดท าเป็นโครงการน าร่องเพ่ือการส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมหรืออาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของ

ชุมชน 
2. การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้แก่ 
   2.1 สมาชิกในกลุ่มมีความร่วมมือร่วมใจกันและทุกคนล้วนสามารถเป็นผู้น ากลุ่มแทนกันได้ 
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   2.2 สมาชิกในกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะท าอาชีพ
อย่างแท้จริง 

   2.3 สมาชิกในกลุ่มอาชีพมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมของกลุ่มเป็นอย่างดี 
   2.4 ผู้น ากลุ่มอาชีพต้องมีศิลปะในการจูงใจให้สมาชิกได้ท ากิจกรรมได้อย่างมีความสุขโดย

ไม่ควรเน้นการมีรายได้จนเกินไป 
   2.5 ผู้น ากลุ่มอาชีพมีทักษะในการแก้ปัญหาและเรียนรู้วิธีการที่จะท าให้ปัญหาในการท า

กิจกรรมกลุ่มอาชีพน้อยลงด้วยการเป็นผู้น าในการพูดจาเวลามีปัญหาขับข้องใจกันของสมาชิกกลุ่ม 
   2.6 ผู้น ากลุ่มอาชีพเป็นคนที่มีเคยท าอาชีพดั้งเดิมเหล่านั้นมาก่อนและคนในกลุ่มให้ความ

นับถือ 
   2.7 กลุ่มอาชีพมีกิจกรรมในการขายสินค้าใหม่ ๆ เช่น facebook line เช่น กิจกรรมขาย

สินค้าทางออนไลน์ ผ่าน facebook line และ website เป็นต้น 
3. การมีวิธีการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 

3.1 การจดจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือบางครั้ง 
กลุ่มอาชีพนี้ต้องการความช่วยเหลือ 

3.2 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าชุมชนและส่งประกวดเพ่ือสร้างการ
ยอมรับกับสินค้านั้น 

  3.3 จัดกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการซื้อการขายในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มอาชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุตามความสมัครใจของพวกเขา 

    3.4 จัดเวทีเล่าเรื่องอาชีพชุมชนโดยเชิญผู้น ากลุ่มอาชีพหรือสมาชิกในกลุ่มอาชีพเป็น       
ผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการท าอาชีพของพวกเขา 

    3.5 จัดสรรงบประมาณเพ่ือท าโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจอาชีพ
ดั้งเดิม ด้วยการคัดเลือกคนรุ่นใหม่เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มอาชีพโดยมีพวก ตา ๆ ยาย ๆ เป็นพ่ี
เลี้ยงและถ่ายทอดกระบวนการท าอาชีพนั้น  

4. รูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ 
   4.1 จัดสถานที่ในรูปแบบตลาดนัดชุมชนที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ท าให้กลุ่มอาชีพได้มีที่ในการ

วางขายสินค้าเหมือนการท าตลาดนัดแตกต่างตรงที่ว่าตลาดชุมชนจะเน้นการขายสินค้าชุมชนและ   
ไม่เสียค่าเช่าที่ในการวางขาย 

   4.2 น าสินค้าจากกลุ่มอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในต าบลไปขายในงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและ
นอกจังหวัดทั้งที่จัดโดยภาครัฐและภาคเอกชน เช่น งานแสดงสินค้าโอทอป งานแสงสินค้าชุมชนตาม
ศูนย์แสดงสินค้า งานแสดงของดีชุมชนในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นต้น 
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    4.3 สร้างความเป็นเอกลักษณ์ชุมชนที่มีอาชีพเป็นตัวน า มีคุณภาพสินค้าและสถานที่      
ที่โดดเด่นเพ่ือน าเสนอและรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่มีคนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ 

    4.4 การพัฒนาร้านค้าชุมชนหรือตลาดชุมชนเพ่ือให้มีความหลากหลายในสินค้าและเป็นที่
รวมของสินค้าชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันท ากลุ่มอาชีพ 

    4.5 การท าเป็นสถานที่ท้องเที่ยวชุมชนและแหล่งการเรียนรู้อาชีพดั้งเดิมของชุมขน     
เพ่ือเป็นก าลังใจกับกลุ่มอาชีพให้ด ารงอยู่และสืบทอดกันต่อไป 

 

ข้อมูลส าคัญของผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณอ์าชีพให้กับชุมชน ได้แก่ 
   1.1 การสื่อสารตามสายและการใช้ line กลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มของแต่ละหมู่บ้านได้รับ

รู้ร่วมกันจากการมีนโยบายส่งเสริมอาชีพชุมชนต่าง ๆ ที่มาจากส่วนกลางและร่วมเข้ารับฟัง    และ
แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท าอาชีพของคนในชุมชน 

   1.2 จัดท าโครงการและจัดกิจกรรมน าร่องคัดเลือกเอกลักษณ์อาชีพในต าบลบางปลาเพ่ือให้
กลุ่มคนที่ท าอาชีพเช่นนี้อยู่มีความตื่นตัวและได้รับความส าคัญในอาชีพของพวกเขา 
    1.3 จัดท าเป็นข้อมูลประวัติอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนบางปลาโดยผู้น าชุมชน
เป็นผู้ที่รวบรวมและด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
    1.4 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในหมู่ที่มีเครือข่ายนักวิชาการมาให้ความรู้และแก้ปัญหา
จากการท าเกษตร การเลี้ยงปลา ท าสวนมะม่วง ปลูกกล้วย เพ่ือให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและการเปิด
ช่องทางขายใหม่ ๆ 
    1.5 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่ใช้วัตถุดิบพ้ืนบ้านที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในแต่ละ
หมู่บ้านและพัฒนาปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของสินค้าให้ดีขึ้น เช่น ท ากล้วยอบเนย กล้วยคลุกเนย    
เป็นต้น 

   1.6 จัดตั้งเป็นศูนย์การจัดการความรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการท าเกษตรผสมตาม
ทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพ่ือให้เกิดแนวคิดการเกษตรที่ยั่งยืน 
    1.7 สนับสนุนในการจัดท าเป็นกลุ่มการบริการให้ความรู้เกี่ยวกับซ่อมเครื่องมือทางการ
เกษตร เช่น เครื่องเรือ เครื่องสูบน้ า เครื่องปั่นน้ า เป็นต้น เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นแต่สมาชิกกลุ่มอาชีพ
โดยเฉพาะคนสูงอายุที่ต้องใช้ในการท าอาชีพของตน 
     1.8 สนับสนุนในการจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ของดีในหมู่บ้านโดยมีชื่อกลุ่มอาชีพและสมาชิก
ในกลุ่มทุกคนทุกอาชีพอยู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

   1.9 จัดท าโครงการน าร่องทดลองผลิตและขายสินค้าเพ่ือให้สมาชิกได้เป็นตัวอย่างเพ่ือเพ่ิม
รายได้จากการท าอาชีพหลักของพวกเขา  
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   1.10  จัดสถานที่เพ่ือให้กลุ่มอาชีพได้มีที่ผลิตสินค้าและท าให้สถานที่นั้นมีบรรยากาศร้านค้า
เพ่ือให้สินค้าท่ีกลุ่มอาชีพมีช่องทางในการวางขายไปพร้อม ๆ กัน 

   1.11 สร้างความไว้ใจและความเชื่อใจกันโดยการเข้าร่วมในการท ากิจกรรมต่อยอด
เอกลักษณ์อาชีพด้วยการข้อมูลที่ตรงไปตรงมา 

    1.12 ร่วมกันท ากิจกรรมในการผลิตสินค้าชุมชนและคิดวิธีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
รวมถึงแก้ปัญหาร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มอาชีพ 

   1.13 มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มอาชีพชุมชนและ   
ท าความเข้าใจให้กับสมาชิกในกลุ่มอาชีพถึงข้อจ ากัดที่แต่ละหน่วยงาน 

2. การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้แก่ 
   2.1 มีที่ขายสินค้าที่ชัดเจน และสินค้าเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าเขามาซื้อหรือสั่งซื้อเป็น

ประจ าท าให้มีรายได้แน่นอน 
    2.2 การแบ่งปันรายได้และผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มอาชีพมีความเท่าเทียมกัน 
    2.3 การถอดบทเรียนเพื่อน าสิ่งที่ดีท่ีเด่นหรือกิจกรรมที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้

เหมาะสมกับสิ่งที่กลุ่มอาชีพมีหรือกิจกรรมของกลุ่มอาชีพท่ีท าอยู่ 
          2.4 มีกลไกทางการตลาดทั้งสถานที่ขายและช่องทางการขายต่าง ๆ มารองรับกลุ่มอาชีพ 

    2.5 ความชัดเจนในค่าใช้จ่ายและแสดงรายได้กันอย่างตรงไปตรงมามีความพอดี 
พอประมาณ ไม่เกินตัวตามแนวทาวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    2.6 กลุ่มอาชีพมีความเป็นมาและเรื่องราวที่ชัดเจนที่ท าให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้าเกิด   
ความสนใจเพราะนอกจากลูกค้าจะซื้อสินค้าแล้วยังได้เรียนรู้ประวัติอาชีพนั้น ๆ ด้วย 

    2.7 กลุ่มอาชีพมีผู้น าที่เป็นนักเล่าเรื่องและมีศิลปะในการเล่าเรื่องอาชีพของตน  
    2.8 ความมีอัธยาศัยที่ดีของคนท าอาชีพกับกลุ่มลูกค้า ท าให้เกิดความประทับใจและ    

เกิดความเชื่อม่ันเชื่อถือในสินค้าน าไปสู่การเป็นลูกค้าประจ า 
3. รูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ 
    3.1 การท าให้สินค้าเป็นที่รู้จักด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านการน าสินค้าไปประกวดใน   

เวทีประกวดสินค้าชุมชนต่าง ๆ  
     3.2 ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาซื้อสินค้าในชุมชนท าให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ท าอาชีพอยู่ไม่ต้อง
น าสินค้าของตนเองออกไปขาย 
     3.3 เสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการท าเป็นท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม     
ในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ 
     3.4 สร้างตลาดกลางหรือตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรเพ่ือรองรับผลผลิตจากการท า
เกษตร และสินค้าประมงน้ าจืด เป็นแหล่งรวมสินค้าทางการเกษตรและจากการท าอาชีพประมงน้ าจืด 
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     3.5 การพัฒนาพ้ืนที่  เพ่ือสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพด้วยการสร้างเป็นบ้านพัก       
(home stay)  
     3.6 การพัฒนาคลองและการเชื่อมคลองในการท าเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือเพ่ือเป็น
ช่องทางหนึ่งของการท่องเที่ยวชุมชน 
     3.7 การส่งเสริมการขายสินค้าของกลุ่มอาชีพด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เปิดหน้าเว็บเพจ 
เว็บไซด์ facebook และ line เป็นต้น 
      3.8 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อาชีพชุมชนและมีรูปแบบกิจกรรมในการศึกษาดูงาน 
      3.9 เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือท าเป็นตลาดน้ าที่มีกลุ่มอาชีพหรือผู้น าชุมชนเป็น
ผู้บริหารจัดการ 

 

ข้อมูลส าคัญของผู้น า/สมาชิกของกลุ่มอาชีพ 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการท าอาชีพและกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
   1.1 สมาชิกในกลุ่มอาชีพน าสินค้าออกไปขายกันเองโดยไม่รวมกลุ่มกันขายสินค้าท าให้เกิด

การเกิดการตัดราคากันเองและการน าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาปนกันโดยไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้า 
   1.2 การแข่งขันกันเองระหว่างกลุ่มอาชีพที่ท าอาชีพเหมือนกันจนเกินไปท าให้เป็นผลผลิต

ออกมาล้นตลาดและราคาถูกจนบางครั้งต้องยอมให้เน่าเสียเพราะขายไม่สามารถขายได้ 
   1.3 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอันเกิดจากชุมชนมีโรงงานมากขึ้นซึ่งบางครั้งส่งผลกระทบ

ต่อกลุ่มอาชีพท าการประมงน้ าจืดและท าการเกษตรที่ต้องมั่นตรวจสอบคุณภาพของน้ าอย่างสม่ าเสมอ 
   1.4 การขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของการท าอาชีพการเกษตร

และการท าประมงน้ าจืด ท าให้การแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที 
   1.5 การมีจ านวนสินค้าที่ไม่เพียงพอต่อการน าไปขายหรือน าไปแปรรูปเพ่ือขายท าให้ไม่

สามารถส่งสินค้าต่อความต้องการของลูกค้า 
   1.6 ขาดการแยกระดับมาตรฐานสินค้าที่ชัดเจนเพ่ือให้กลุ่มลูกค้าได้เห็นชัดตัวเช่น ไม่จัด

โซนนิ่งสินค้าที่ได้รับมาตรฐานในแต่ละระดับ ไม่แสดงระดับดาวในการขายสินค้า เป็นต้น 
   1.7 ขาดการติดตามประเมินผลระดับมาตรฐานกับกลุ่มอาชีพท่ีมาจดตั้งเป็นสินค้าโอทอป 
   1.8 ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการจดตั้งเป็นสินค้า     

โอทอป และขาดการให้ความรู้ในระดับของแต่ละดาวอย่างแท้จริง ซึ่งควรจะมีสิทธิประโยชน์ก ากับ
มากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับการเป็นสินค้าโอทอป 

   1.9 ขาดการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริม 
   1.10 สถานที่ท าอาชีพของบางกลุ่มอาชีพมีข้อจ ากัดในการเดินทางของคนท าอาชีพและ

ลูกค้าท่ีจะเข้ามาซื้อหรือจะมาศึกษาดูงาน 
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   1.11 ขาดการมีสถานที่หรือเวทีในการขายสินค้าชุมชนที่เป็นรูปธรรม 
   1.12 ขาดการบันทึกหรือจัดท าเป็นข้อมูลสูตรอาหารดั้งเดิมและสูตรขนมที่มีเอกลักษณ์ของ

ต าบลบางปลา 
   1.13 ขาดความสนใจที่จะต่อยอดอาชีพของคนรุ่นหลังที่จะการสืบทอดของอาชีพดั้งเดิม  
2. ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้แก่ 
    2.1 จัดล าดับความส าคัญของอาชีพก่อนการสนับสนุนงบประมาณลงไปสู่อาชีพนั้น ๆ  
    2.2 ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมอาชีพ ให้มีกระบวนการส่งเสริมอาชีพ

ร่วมกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
    2.3 ควรมีรูปแบบในส่งเสริมการขายหรือช่องทางในการขายที่เห็นได้ชัดและกลุ่มอาชีพ

สามารถน าสินค้าของตนไปขายได้ 
    2.4 การให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพทั้งการขายและการคัดหาคู่ค้าเพ่ือที่จะได้คุม

คุณภาพวัตถุดิบ โดยการอบรมหรือการศึกษาดูงานในอาชีพนั้น ๆ  
    2.5 การจัดรูปแบบการขายที่หลากหลายที่ท าให้กลุ่มอาชีพมีทางเลือกในการน าสินค้าของ

ตนไปขาย 
    2.6 การหาช่องทางในการสืบทอดเอกลักษณ์อาชีพ ด้วยการจดบันทึกหรือจัดท าเป็นสูตร

ผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้สนใจเข้ามาฝึกท าหรือฝึกอบรมการท าอาชีพเหล่านี้ 
3. รูปแบบในการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของตน 
    3.1 ท าเป็นศูนย์การเรียนรู้และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาซื้อสินค้าใน 

ชุมชน 
     3.2 ท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่เดิม เช่น ความสวยงามของคลอง 
กลุ่มอาชีพที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของต าบลบางปลามาเป็นจุดขาย 
     3.3 พัฒนาร้านค้าชุมชนที่มีอยู่ในต าบลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มอาชีพได้น า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มาวางขายได้มากข้ึน 
     3.4 การท าเป็นตลาดนัดในชุมชนเพ่ือให้กลุ่มอาชีพได้มีช่องทางที่ชัดเจนในการน า
ผลิตภัณฑ์มาวางขายภายในตลาดแห่งนั้น 
     3.5 การจัดพ้ืนที่ภายในศูนย์แสดงสินค้าโอทอป เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีสถานที่จ าหน่ายที่
แน่นอน ไม่ต้องขนย้ายอุปกรณ์การท าอาชีพและตัวผลิตภัณฑ์ชุมชน  
     3.6 การบูรณาการรูปแบบในการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนให้กับสมาชิกในกลุ่มอาชีพ
ได้เลือกช่องทางขายตามความถนัดของพวกเขา 
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 สรุปการวิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 
สรุป การวิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุใน

ต าบลบางปลาตามกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น ( analysis  hierarchy process: AHP) 

ของ Satty (2008) พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ได้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับรูปแบบใน
การส่งเสริมอาชีพเอกลักษณ์อาชีพ ได้แก่ การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ตลาดนัดชุมชน  
ตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน และศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP  

และเมื่อน ามาค านวณน้ าหนักการให้ความส าคัญ พบว่า รูปแบบการส่งเสริมอาชีพด้วยการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้น้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.49 รองลงมาตลาดนัด
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 และตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.15 
ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบล 
บางปลาอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 สรุป ผลการวิเคราะห์รูปแบบทางเลือกในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 
โดยการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน มีดังนี้  
 ด้านภาพรวม ได้แก่ 
 1. กลุ่มเอกลักษณ์อาชีพที่อยู่ในชุมชนมีความตื่นตัวและมองเห็นโอกาสในการสร้างและเพ่ิม
รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ 
 2. เกิดความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มอาชีพที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตสินค้าของตน 
 3. เกิดการร่วมกันคิดและร่วมกันตัดใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
 4. เป็นประสบการณ์และความแปลกใหม่ในการบริหารจัดการอาชีพชุมชน 
 5. สมาชิก/กลุ่มอาชีพมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับพวกเขาจากกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 6. สมาชิก/กลุ่มอาชีพมีความต้องการให้จัดในรูปแบบนี้มากกว่าน าสินค้าไปวางขายนอก
สถานที่ 
 7. สมาชิก/กลุ่มอาชีพพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือในการส่งเสริมรูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
 8. ผู้น าชุมชนมองว่าควรมีกิจกรรมย่อยอีกเพ่ือให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรมใน
การยกยอปลาสลิด การล่องเรือ การมีจุดถ่ายรูป ถ่ายภาพหรือ check in เป็นต้น 
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์และความรู้ในเอกลักษณ์อาชีพของชุมชนจากผู้น า
กลุ่มอาชีพและวิทยากรในการแนะกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
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 10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่มอาชีพมีความสัมพันธ์อันดีและมีความเป็นกันเองมากกว่าการ
ซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างเดียว มีการสอบถามความเป็นมาของสินค้าขั้นตอนและวิธีการผลิตสินค้า 
 11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจและชอบชื่นในกระบวนการท าอาชีพดั้งเดิม เช่น 
วิธีการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ วิธีการท าปลาสลิดเค็มแดดเดียว และวิธีท าขนมกง เป็นต้น 
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชื่นชอบในละครชาตรี ที่ยังคงมีอยู่ในต าบลบางปลา 
 13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชื่นชอบในการจัดให้มีการท าบุญไหว้พระก่อนท่องเที่ยวชุมชน 
 14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์และต้องการให้เปิดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 

 ด้านการมีรายได้ของกลุ่มอาชีพ   
  ด้านการมีรายได้ของกลุ่มอาชีพจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน พบว่า กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มีรายได้โดยรวมคิดเป็นจ านวนเงิน 33,760 
บาท/วัน)/60 คน และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มอาชีพ พบว่า  
 กลุ่มอาชีพท าแกงส้ม แกงส้มส าเร็จรูป น้ าดื่มสมุนไพร ไข่เค็ม (ชนะการประกวด) ขนมเบื้อง
ญวน ขนมจีบ มะตะบะ เฉาก๊วยเห็ด ขนมไทย มีรายได้รวมมากที่สุด คิดเป็นจ านวนเงิน 7,200 
บาท/30นาที/60 คน รองลงมา กลุ่มอาชีพแปรรูปปลาสลิดแดดเดียว เมี่ยงปลาสลิด ข้าวเกรียบปลา
สลิด น้ าพริกปลาสลิด มีรายได้รวมคิดเป็นจ านวนเงิน 6,000 บาท/30 นาที/60 คน และ กลุ่มอาชีพ
ท าขนมกงดั้งเดิม มีรายได้รวมน้อยที่สุด คิดเป็นจ านวนเงิน 900 บาท/20นาที /60 คน 
 

 ด้านความพร้อมของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
 1. มีความร่วมมือร่วมใจกันให้การบริการและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง 
 2. มีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่หลากหลายเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวชุมชน เช่น ปลาสลิดแดด
เดียว ปลาสลิดทอดกรอบ เมี่ยงปลาสลิด ขนมกง กล้วยคลุกเนย ขนมถังทอง น้ าแกงส้มส าเร็จรูป 
ขนมเบื้องญวน เป็นต้น 
 3. มีการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวได้ชมดูการสาธิตและขั้นตอน
การผลิตร่วมกัน 
 4. จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือสาธิตและขั้นตอนการผลิตสินค้าเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ในผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มอาชีพ 
 5. มีผู้แนะน ากลุ่มอาชีพประจ าตามจุดเพ่ือเล่าประวัติและแนะน าผลิตภัณฑ์รวมถึงคุณภาพ
และราคา 
 6. ผู้ท าอาชีพมีความพร้อมในการตอบค าถามทุกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภัณฑ์สินค้าที่
พวกเขาน ามาจ าหน่ายและท าอาชีพอยู่ 
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 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ข้อดีและข้อปรับปรุง) ได้แก่ 
 ข้อดี 
 1. บรรยากาศบริเวณรอบนอกสถานที่ท าอาชีพมีความสวยงาม คลองสวย มีความร่มรื่น เป็น
ธรรมชาติเหมาะส าหรับการเยี่ยมชมสินค้าและการสาธิตการผลิตสินค้า 
 2. เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนมีลักษณะเฉพาะของคนบางปลา เช่น มะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์ 4  
มะม่วงน้ าปลาหวาน ปลาสลิดเค็มแดดเดียวสูตรดั้งเดิม ข้าวเกรียบปลาสลิด กล้วยคลุกเนย และ    
ขนมกง เป็นต้น 
 3. ผู้ท าอาชีพมีทักษะและมีความช านาญในการท าอาชีพ เช่น การท าขนมกงที่มีวิธีและ
ขั้นตอนที่มีรายละเอียดมากเหมาะกับเป็นสินค้าเฉพาะในต าบลบางปลา แกงส้มปรุงส าเร็จเพียงแค่ฉีก
ซองใส่ผัก กุ้ง ก็ท าแกงส้มได้แล้ว และการท าข้าวเกรียบปลาสลิด เป็นต้น 
 4. คนในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกันต้อนรับเป็นอย่างดี และเป็นนักจัดการและนักบริการ
ที่ดีสร้างความประทับใจและสนใจที่จะมาอีกครั้ง 
 5. เป็นแหล่งเรียนรู้อาชีพดั้งเดิมท่ีอยู่ใกล้กับเขตเมืองสามารถก าหนดเวลาเดินทางไป-กลับ ได้
โดยสะดวก และมีถนนเข้ามาที่แหล่งการท าอาชีพหลายทางเหมาะส าหรับการท่องเที่ยวชุมชนเขต
เมือง 
 6. เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรโดยมีศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถเข้าชมได้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้
ของอดีตผู้ใหญ่ทรัพย์มณี ที่เปิดให้เข้าชมสวนมะม่วงน้ าดอกไม้โดยทางเรือ ร่วมกันท าข้าวเหนียว
มะม่วง และมะม่วงน้ าปลาหวาน และได้เรียนรู้วิธีการท าขนมกงโบราณที่เป็นลักษณะเฉพาะของคน
บางปลา เป็นต้น 
  ข้อปรับปรุง 
 1. ควรมีกิจกรรมย่อยนอกจากการชมการผลิตเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น กิจกรรม
ในการยกยอปลาสลิด การล่องเรือ การมีจุดถ่ายรูป ถ่ายภาพหรือ check in เป็นต้น 
 2. ควรมีสถานที่จอดรถในแต่ละสถานที่ท าอาชีพให้เพียงพอเพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว 
 3. ควรมีห้องน้ าสาธารณะรวม และห้องน้ าในแต่ละจุดการท าอาชีพหรือกลุ่มจ าหน่ายอาชีพ
เพ่ืออ านวยความสะดวกของลูกค้า 
 4. ควรมีที่พักและที่นั่งเพ่ิมเติมเพ่ือลดการเข้าคิวซื้อหรือชมการสาธิตผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ  
 5. ควรมีที่นั่งรับประทานอาหารหรือขนม โดยจัดเป็นซุ้มหรือโต๊ะสนามต่าง ๆ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้ซื้อและนั่งทานได้แบบซิว ๆ  
 6. ควรมีป้ายบอกแหล่งการท าอาชีพหรือจุดเที่ยวชมให้ชัดเจนมองเห็นได้ชัด 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 

94 

 

 7. ควรตกแต่งสถานที่หรือร้านของกลุ่มอาชีพให้มีความโดดเด่นเห็นได้ชัด และมีมุมส าหรับให้
นักท่องเที่ยวได้พัก เช่น มีป้ายร้านที่เด่นและชัดเจน ตกแต่งบริเวณโดยรอบให้น่าสนใจ เป็นต้น 
 8. ควรตกแต่งสถานที่ท าอาชีพหรือร้านท าอาชีพให้มีความแปลกใหม่ เช่น ท าเป็นรูปโดมใน
การตากปลาสลิด รูปปั้นปลาสลิดในรูปแบบต่าง ๆ และท าเป็นรูปปั้นขนมกงติดตั้งไว้ เป็นต้น เพ่ือเป็น
จุด check in ถ่ายภาพ เป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วย 
 9. ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ควรมีการท าแพคเกจจิ้งที่น่าสนใจเป็นการเพ่ิมมูลค่ าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่น ถุง ซอง หรือกล่องในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  
  10. ควรมีกิจกรรมท่องเที่ยวชมทางเรือจะท าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะสถานที่ได้เปรียบมี
คลองที่สวยงามและกลุ่มอาชีพอยูบริเวณข้างคลองเป็นส่วนใหญ่ 
 

การอภิปรายผล  
 

อภิปรายผลกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 

ข้อมูลส าคัญของผู้บริหารปกครองท้องถิ่น  
1. การมีนโยบายในสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพชุมชนและอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 

ได้แก่ การจัดประชุมร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกกลุ่มอาชีพก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมการ
ส่งเสริมอาชีพ การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมในต าบลบางปลาลงในทุก
กิจกรรมของหน่วยงาน และจัดท างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่โดดเด่นของต าบลลงใน
แผนพัฒนาสี่ปี รวมถึงจัดท าเป็นแผนกิจกรรมและประเมินผลแผนกิจกรรมในการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพส าหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และสร้างตัวชี้วัดในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพในชุมชนเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จเป็นประจักษ์ และจัดท าเป็นโครงการน าร่องเพ่ือการส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมหรืออาชีพที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชน ดังปรากฏใน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 12 เพ่ือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนน าไปก าหนดนโยบายหรือแผนงานในการ
พัฒนาของหน่วยงานของตน เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน ได้แก่ การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ าและการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้น้ าเพ่ือการเกษตร การก าหนดนโยบายก าหนดเขตการใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดในพ้ืนที่และพัฒนารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การจัดท าแปลงต้นแบบผ่านศูนย์เรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีใน
แต่ละพ้ืนที่รวมถึงการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพ่ือสร้างองค์ความรู้ความสามารถในการ
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ยกระดับการผลิตแปรรูป การตลาดและการบริหารจัดการ การสนับสนุนการเพ่ิมรายได้จากอาชีพ
นอกภาคเกษตร และสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มอาชีพตามพระราชด าริที่กล่าวถึงการด าเนินงาน
ตามโครงการควรก าหนดไว้กว้าง ๆ สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้และควร
วางระบบและก าหนดทิศทางในการท างานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับปรัชญาและเป้าหมายของ
งาน และถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการและมีระบบติดตาม
ประเมินผลเพ่ือให้สามารถด าเนินการพัฒนาแต่ละกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัย  
ของ ไพโรจน์ ดงกระโทก (2551) ศึกษาเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก อ าเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการศึกษาพบว่า บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริม      
กลุ่มอาชีพชุมชนควรมีแผนส่งเสริมอาชีพให้ชัดเจนและต่อเนื่อง  

2. การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้แก่ สมาชิกในกลุ่มมีความร่วมมือร่วมใจกัน
และทุกคนล้วนสามารถเป็นผู้น ากลุ่มแทนกันได้ สมาชิกในกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุ
มีความต้องการที่จะท าอาชีพอย่างแท้จริง และสมาชิกในกลุ่มอาชีพมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมของ
กลุ่มเป็นอย่างดี รวมถึงผู้น ากลุ่มอาชีพต้องมีศิลปะในการจูงใจให้สมาชิกได้ท ากิจกรรมได้อย่างมี
ความสุขโดยไม่ควรเน้นการมีรายได้จนเกินไป และมีทักษะในการแก้ปัญหาและเรียนรู้วิธีการที่จะท า
ให้ปัญหาในการท ากิจกรรมกลุ่มอาชีพน้อยลงด้วยการเป็นผู้น าในการพูดจาเวลามีปัญหาขับข้องใจกัน
ของสมาชิกกลุ่ม รวมถึงผู้น ากลุ่มอาชีพเป็นคนที่มีเคยท าอาชีพดั้งเดิมเหล่านั้นมาก่อนและคนในกลุ่ม
ให้ความนับถือ และกลุ่มอาชีพมีกิจกรรมในการขายสินค้าใหม่ ๆ เช่น facebook line เช่น กิจกรรม
ขายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน facebook line และ website เป็นต้น 

ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชด าริ 2547-2552 ดังปรากฏตามหลักการพัฒนากลุ่มอาชีพให้ความเข้มแข็ง โดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องร้องกันคิด ร่วมกันท า เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายร่วมกันและ
เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสร้างจิตส านึกของสมาชิกในการท างานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม รวมถึงพัฒนาสมาชิกของกลุ่มอาชีพให้มีวิสัยทัศน์และทักษะในการท างานเป็นกลุ่ม โดยการ
จัดการฝึกอบรมที่เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การพบปะกันระหว่างกลุ่มอาชีพเพ่ือเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การท างานระหว่างกัน  เพ่ือสร้างคุณค่าของการท างาน
ร่วมกัน การช่วยเหลือและแบ่งปันกันและกันรวมถึงการร่วมกันดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม  

และสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพของกรมการปกครองท้องถิ่นที่
ก าหนดการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มให้ลุล่วงต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกของกลุ่มเป็นตัวขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ ประกอบด้วย การไว้วางใจและการยอมรับในความสามารถระหว่างกัน ความพร้อมใจ
กันของสมาชิกในการช่วยเหลือกันโดยไม่เกี่ยงงานมีน้ าใจไมตรีจิตต่อเพ่ือนร่วมงาน สมาชิกทุกคนใน
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กลุ่มได้รับรู้และรับผิดชอบร่วมกันของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีความเป็นอิสระทางด้านความคิดเห็นไม่ว่า
จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือให้เกิดการ
แก้ปัญหาที่รอบครอบและรอบด้าน สมาชิกมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จ และสมาชิกของกลุ่มทุกคนมุ่งเป้าหมายในผลส าเร็จของงานมากกว่าตัว
บุคคลที่มีอ านาจควบคุมการจัดการกลุ่มอาชีพ และยังสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการธุรกิจในยุค 4.0 
ด้วยการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่และกลยุทธ์รูปแบบใหม่ ๆ มา เป็นช่องทางการพัฒนาสินค้าหรือบริการ
ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ประหยัดและรวดเร็วด้วยการน าเสนอข้อมูลสินค้าหรือตัวอย่างสินค้าที่ผลิตใหม่ลง
ใน website หรือ social network เพ่ือให้ลูกค้าได้แสดงความเห็นที่มีต่อสินค้าหรือการทดลองใช้
ตัวอย่างสินค้าเพ่ือเป็นข้อมูลทางสถิติอันมีผลต่อการตัดสินใจพัฒนาสินค้านั้น 

3. การมีวิธีการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่  การจดจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้
ชัดเจนเพ่ือที่จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเพ่ือบางครั้งกลุ่มอาชีพนี้ต้องการความช่วยเหลือ    
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าชุมชนและส่งประกวดเพ่ือสร้างการยอมรับกับสินค้านั้น 
และจัดกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการซื้อการขายในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มอาชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุตามความสมัครใจของพวกเขา รวมถึงจัดเวทีเล่าเรื่องอาชีพชุมชนโดยเชิญผู้น ากลุ่มอาชีพหรือ
สมาชิกในกลุ่มอาชีพเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการท าอาชีพของพวกเขา และจัดสรร
งบประมาณเพ่ือท าโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจอาชีพดั้งเดิม ด้วยการ
คัดเลือกคนรุ่นใหม่เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มอาชีพโดยมีพวก ตา ๆ ยาย ๆ เป็นพ่ีเลี้ยงและ
ถ่ายทอดกระบวนการท าอาชีพนั้น  

ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพด้วยการจดตั้งกลุ่มอาชีพ
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ือเอ้ืออ านวยให้กับกลุ่มอาชีพที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษ คือ กลุ่มที่ขาด
ปัจจัยการผลิต มีหนี้สิน หรือขาดทุนจากการประกอบอาชีพ ขาดทักษะ ความรู้ โดยแนวทาง
ช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควรส่งเสริมความรู้ แนะน าทักษะอาชีพ ประสานงานบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือด้วยการก าหนดแผนงานช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมและกลุ่มอาชีพที่พ่ึงตนเองได้แต่ยังไม่
แข็งแรง คือ กลุ่มที่ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ขาดคุณภาพการให้บริการ การตลาด โดย
แนวทางช่วยเหลือในกลุ่มนี้ควรเป็นการส่งเสริมความรู้ในระบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ  

และสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุที่เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการ
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในด้านสภาพร่างกาย 
ความรู้ ความสามารถและภูมิปัญญา และมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุส่งผลให้การสืบทอดอาชีพชุมชนคงอยู่ต่อไป โดยกิจกรรมในการส่งเสริมเช่นว่านี้ ได้แก่ การ
ฝึกอบรมอาชีพตามความถนัดและความสนใจรวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุหรือพัฒนาต่อยอดอาชีพที่
ผู้สูงอายุได้ท าอยู่ เช่น การจักสาน การปั้น การประดิษฐ์ และงานฝีมือต่าง ๆ เป็นต้น  จัดกิจกรรม
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แสดงผลงานและสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุให้กับผู้สนใจและกิจกรรมถ่ายทอด      
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเพ่ือให้คนรุ่นใหม่รับรู้และมีความสนใจที่จะ
สืบทอดอาชีพเหล่านี้ต่อไป และยังสอดคล้องกับแนวคิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้คน
รุ่นใหม่ใส่ใจอาชีพดั้งเดิม เช่น วิธีการเล่าเรื่อง การสาธิต การปฏิบัติจริง ถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อ
ด้วยตนเอง ถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้  ถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่อและ      
วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เป็นต้น 

4. รูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ จัดสถานที่ในรูปแบบ
ตลาดนัดชุมชนที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ท าให้กลุ่มอาชีพได้มีที่ในการวางขายสินค้าเหมือนการท าตลาดนัด
แตกต่างตรงที่ว่าตลาดชุมชนจะเน้นการขายสินค้าชุมชนและไม่เสียค่าเช่าที่ในการวางขาย  การน า
สินค้าจากกลุ่มอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในต าบลไปขายในงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดทั้งที่
จัดโดยภาครัฐและภาคเอกชน เช่น งานแสดงสินค้าโอทอป งานแสงสินค้าชุมชนตามศูนย์แสดงสินค้า 
งานแสดงของดีชุมชนในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นต้น และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ชุมชนที่มีอาชีพ
เป็นตัวน า มีคุณภาพสินค้าและสถานที่ที่โดดเด่นเพ่ือน าเสนอและรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
ที่มีคนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาร้านค้าชุมชนหรือตลาดชุมชนเพ่ือให้มีความ
หลากหลายในสินค้าและเป็นที่รวมของสินค้าชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันท ากลุ่มอาชีพ และการ
ท าเป็นสถานที่ท้องเที่ยวชุมชนและแหล่งการเรียนรู้อาชีพดั้งเดิมของชุมชนเพ่ือเป็นก าลังใจกับกลุ่ม
อาชีพให้ด ารงอยู่และสืบทอดกันต่อไป 

ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมอาชีพชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้
กลุ่มอาชีพได้มีโอกาสและช่องทางในการเพิ่มการผลิตและจ าหน่ายสินค้าได้เพ่ิมมากขึ้น ได้แก่ แนวคิด
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเป็นการบูรณาการนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิต
สินค้าชุมชนและน าการท่องเที่ยวชุมชน แนวคิดตลาดนัดชุมชนเป็นการเพ่ิมช่องทางการตลาด    
ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนให้มากขึ้นและสร้างการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง  แนวคิดตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนเป็น  การใช้       
พ้ืนที่ร่วมกันในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการจัดการพ้ืนที่ชุมชนร่วมกัน แนวคิดศูนย์
แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOPเป็นการสร้างโอกาสช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน          
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษม กุณาศรี และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง การเลือกเอกลักษณ์
ท้องถิ่นส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยพู ผลการศึกษาพบว่า 
วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ในอ าเภอแม่แตงมีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาจ านวนมากโดยเฉพาะทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบอีกทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีเอกลักษณ์ในการดึงดูดที่เด่นชัดในพื้นที่ 
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ข้อมูลส าคัญของผู้น าชุมชนท้องถิ่น 
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณอ์าชีพให้กับชุมชน ได้แก่  
   การสื่อสารตามสายและการใช้ lineกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มของแต่ละหมู่บ้านได้รับรู้

ร่วมกันจากการมีนโยบายส่งเสริมอาชีพชุมชนต่าง ๆ ที่มาจากส่วนกลางและร่วมเข้ารับฟังและ
แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท าอาชีพของคนในชุมชน และจัดท าโครงการและจัดกิจกรรมน าร่อง
คัดเลือกเอกลักษณ์อาชีพในต าบลบางปลาเพ่ือให้กลุ่มคนที่ท าอาชีพเช่นนี้อยู่มีความตื่นตัวและได้รับ
ความส าคัญในอาชีพของพวกเขารวมถึงจัดท าเป็นข้อมูลประวัติอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคน
บางปลาโดยผู้น าชุมชนเป็นผู้ที่รวบรวมและด าเนินการให้เป็นรูปธรรม และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ในหมู่ที่มีเครือข่ายนักวิชาการมาให้ความรู้และแก้ปัญหาจากการท าเกษตร การเลี้ยงปลา ท าสวน
มะม่วง ปลูกกล้วย เพื่อให้ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและการเปิดช่องทางขายใหม่ ๆ 

ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการน าหลักคิดที่
ส าคัญในการด าเนินการร่วมกันของชุมชน คือ การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ซึ่งเป็นหลักคิดแห่ง
ความส าเร็จต่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ด้วยการส ารวจความพร้อมการแก้ปัญหา
และศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขรวมถึงร่วมกันก าหนดกิจกรรมหรือ
โครงการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันเพ่ือชุมชนของตนเอง และวิธีที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ โครงงาน กิจกรรมแก่ประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยวิธีที่มีส่วนร่วม
ของผู้น าชุมชนเริ่มตั้งแต่การสื่อสาร เช่น การแถลงข่าว แจกข่าว แสดงนิทรรศการ และการใช้เอกสาร
ชี้แจง เป็นต้น รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มุ่งเน้นที่จะ
ได้ข้อมูลของความคิดเห็นให้มากที่สุดด้วยการเชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ
ประเมินข้อดี ข้อเสีย ในโครงการ โครงงาน กิจกรรมดังกล่าว  

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่ใช้วัตถุดิบพ้ืนบ้านที่มีอยู่เป็นจ านวนมากใน แต่ละหมู่บ้านและพัฒนา
ปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของสินค้าให้ดีขึ้น เช่น ท ากล้วยอบเนย กล้วยคลุกเนย เป็นต้น และจัดตั้งเป็น
ศูนย์การจัดการความรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการท าเกษตรผสมตามทฤษฎีใหม่ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 เพ่ือให้เกิดแนวคิดการเกษตรที่ยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนในการจัดท าเป็นกลุ่มการบริการให้
ความรู้เกี่ยวกับซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร เช่น เครื่องเรือ เครื่องสูบน้ า เครื่องปั่นน้ า เป็นต้น เพ่ือให้
ความรู้เบื้องต้นแต่สมาชิกกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะคนสูงอายุที่ต้องใช้ในการท าอาชีพของตน  และ
สนับสนุนในการจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ของดีในหมู่บ้านโดยมีชื่อกลุ่มอาชีพและสมาชิกในกลุ่มทุกคน
ทุกอาชีพอยู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จปรมินทร
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มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นหลักคิดในจัดการการธุรกิจเพ่ือสร้างความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพด้วยการศึกษาหาความรู้ ในวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็น
การค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม เช่น ประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้ น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการและน าระบบการจัดการสมัยใหม่เพ่ือลดต้นทุน 
เป็นต้น และพิจารณาเหตุผลในการเพิ่มหรือลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจและศึกษาหาความรู้วิธีการ
เพ่ือให้มีความสัมพันธ์มีเหตุมีผลระหว่างรายได้กับต้นทุน ซึ่งต้นทุนในการธุรกิจ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติม ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาให้มีสภาพที่ใช้งานได้ 

การจัดท าโครงการน าร่องทดลองผลิตและขายสินค้าเพ่ือให้สมาชิกได้เป็นตัวอย่างเพ่ือเพ่ิม
รายได้จากการท าอาชีพหลักของพวกเขา และจัดสถานที่เพ่ือให้กลุ่มอาชีพได้มีที่ผลิตสินค้าและท าให้
สถานที่นั้นมีบรรยากาศร้านค้าเพ่ือให้สินค้าที่กลุ่มอาชีพมีช่องทางในการวางขายไปพร้อม ๆ กันและ
สร้างความไว้ใจและความเชื่อใจกันโดยการเข้าร่วมในการท ากิจกรรมต่อยอดเอกลักษณ์อาชีพด้วยการ
ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา รวมถึงร่วมกันท ากิจกรรมในการผลิตสินค้าชุมชนและคิดวิธีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้าและแก้ปัญหาร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มอาชีพ และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุน
และช่วยเหลือกลุ่มอาชีพชุมชนและท าความเข้าใจให้กับสมาชิกในกลุ่มอาชีพถึงข้อจ ากัดที่แต่ละ
หน่วยงาน 

ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักส่งเสริม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  เป็นการบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่มีกระบวนการส่งเสริมอาชีพครบวงจร โดยเฉพาะการน ากิจกรรมในการส่งเสริมในด้าน    
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจรวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ  รวมถึง
การรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้และจัดสถานที่เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมแสดงผลงาน
จากการประกอบอาชีพของตนและจัดกิจกรรมเพ่ือค้นหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ
ในรูปแบบใหม่ ๆ  

 

2. การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้แก่ มีที่ขายสินค้าที่ชัดเจนและสินค้าเป็นที่
รู้จักมีลูกค้าเขามาซื้อหรือสั่งซื้อเป็นประจ าท าให้มีรายได้แน่นอน การแบ่งปันรายได้และผลประโยชน์
ของสมาชิกในกลุ่มอาชีพมีความเท่าเทียมกัน และการถอดบทเรียนเพ่ือน าสิ่งที่ดีที่เด่นหรือกิจกรรม   
ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่กลุ่มอาชีพมีหรือกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ        
ที่ท าอยู่ มีกลไกทางการตลาดทั้งสถานที่ขายและช่องทางการขายต่าง ๆ มารองรับกลุ่มอาชีพ  มีความ
ชัดเจนในค่าใช้จ่ายและแสดงรายได้กันอย่างตรงไปตรงมามีความพอดี พอประมาณ ไม่เกินตัวตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มอาชีพมีความเป็นมาและเรื่องราวที่ชัดเจนที่ท าให้ลูกค้า
หรือผู้ซื้อสินค้าเกิดความสนใจเพราะนอกจากลูกค้าจะซื้อสินค้าแล้วยังได้เรียนรู้ประวัติอาชีพนั้น ๆ 
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รวมถึงกลุ่มอาชีพมีผู้น าที่เป็นนักเล่าเรื่องและมีศิลปะในการเล่าเรื่องอาชีพของตน และมีอัธยาศัยที่ดี
ของคนท าอาชีพกับกลุ่มลูกค้า ท าให้เกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือในสินค้าน าไปสู่
การเป็นลูกค้าประจ า 

ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ตามหลักการเดินสายกลางในการท าอาชีพด้วยความพอประมาณ มีความเพียงพอ มีความสมดุล เพ่ือ
สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามนิยามของเศรษฐกิจพอเพียง “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” นั่นคือ 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม และหลักแห่งการ
แบ่งปันความเท่าเทียมกันของผลประโยชน์น าไปสู่มั่นคงในการท าอาชีพ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเอกชัย พุมดวง (2557) ศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามแนว
เศรษฐกิจชุมชนในต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มอาชีพในชุมชน มีส่วนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสืบค้น รวบรวม และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคน ามาซ่ึงรายได้แก่คนในชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 

 

3. รูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ การท าให้สินค้าเป็น      
ที่รู้จักด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านการน าสินค้าไปประกวดในเวทีประกวดสินค้าชุมชนต่าง ๆ               
การประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาซื้อสินค้าในชุมชนท าให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ท าอาชีพอยู่ไม่ต้องน าสินค้าของ
ตนเองออกไปขาย และเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการท าเป็นท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างตลาดกลางหรือตลาดนัด
สินค้าทางการเกษตรเพื่อรองรับผลผลิตจากการท าเกษตรและสินค้าประมงน้ าจืด เป็นแหล่งรวมสินค้า
ทางการเกษตรและจากการท าอาชีพประมงน้ าจืด และการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
อาชีพด้วยการสร้างเป็นบ้านพัก (home stay) การพัฒนาคลองและการเชื่อมคลองในการท าเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางเรือเพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งของการท่องเที่ยวชุมชม และการส่งเสริมการขายสินค้าของ
กลุ่มอาชีพด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เปิดหน้าเว็บเพจ เว็บไซด์ facebook และ line เป็นต้น รวมถึง
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อาชีพชุมชนและมีรูปแบบกิจกรรมในการศึกษาดูงาน  และเปิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนหรือท าเป็นตลาดน้ าที่มีกลุ่มอาชีพหรือผู้น าชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ 

ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมอาชีพชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชน แนวคิดตลาดนัดชุมชน แนวคิดตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน และ 
แนวคิดศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นช่องทางหรือรูปแบบในการส่งเสริม
อาชีพให้กับชุมชนโดยการเลือกรูปแบบเช่นว่านี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในแต่ละ
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ชุมชนรวมถึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้ประกอบอาชีพสามารถตัดสินใจเลือก
รูปแบบในการส่งเสริมอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่นของตนอีกด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของชาญวิทย์ วสยางกูร (2558) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขต
เมือง กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในเขตเมืองมุดดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผล
การศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนเขตเมืองที่เหมาะสมควรเป็ น
รูปแบบที่รัฐร่วมมือกับชุมชน โดยน าอัตลักษณ์ของชุมชนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การท่องเที่ยวและแนวคิดการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 4M  (Man 
Management Material Money) 4Ps ( Production Price Promotion Place) และ 5A’s 
(Attraction Accessibility Amenity Activity Accommodation)  และสอดคล้องกับแนวคิดการ 
จัดการธุรกิจยุคใหม่ เป็นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือที่เรียกว่าสื่อสังคมออนไลน์ (social media) 
เพ่ือการขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและสร้างการรับรู้ของธุรกิจให้กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายรวมถึงเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจด้วยการซื้อขายสินค้า แลกเปลี่ยนสินค้าผ่านโลกออนไลน์หรือ อี
คอมเมิร์ซ และการน าเทคนิควิธีการทางกลยุทธ์สมัยใหม่ที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าในยุคนี้ย่อม
ท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความชัดเจนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

ข้อมูลส าคัญของผู้น า/สมาชิกของกลุ่มอาชีพ 
1. ปัญหาและอุปสรรคในการท าอาชีพและกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 
    สมาชิกในกลุ่มอาชีพน าสินค้าออกไปขายกันเองโดยไม่รวมกลุ่มกันขายสินค้าท าให้เกิดการ

เกิดการตัดราคากันเองและการน าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาปนกันโดยไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้า การแข่งขัน
กันเองระหว่างกลุ่มอาชีพที่ท าอาชีพเหมือนกันจนเกินไปท าให้เป็นผลผลิตออกมาล้นตลาดและราคา
ถูกจนบางครั้งต้องยอมให้เน่าเสียเพราะขายไม่สามารถขายได้  สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอันเกิดจาก
ชุมชนมีโรงงานมากขึ้นซึ่งบางครั้งส่งผลกระทบต่อกลุ่มอาชีพท าการประมงน้ าจืดและท าการเกษตรที่
ต้องมั่นตรวจสอบคุณภาพของน้ าอย่างสม่ าเสมอ และการขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาของการท าอาชีพการเกษตรและการท าประมงน้ าจืด ท าให้การแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที 

ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับสุมาลี เจริญบุญ (2555) ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลคุยม่วง อ า เภอบางระก า  จั งหวัดพิษณุโลกให้ เข้มแข็งและ          
พ่ึงตนเองได้ผลการศึกษาพบว่า วัตถุดิบในการท าอาชีพต้องพ่ึงจากนอกชุมชน ซึ่งบางช่วงวัตถุดิบขาด
ตลาดเป็นความรู้จากภายนอนชุมชนและไม่มีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง รวมถึงสินค้า
ไม่ได้รับการพัฒนาและมีการแข่งขันสูง ควรมุ่งเน้นการการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกลุ่มอาชีพ
ด้วยกัน และสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเกี่ยวกับ
ภาคการเกษตรที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบัยที่ 12 โดยระบุไว้ใน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการเสริมสร้างฐานการผลิตภาค
เกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ได้แก่ การจับท าแผนบริหารจัดการน้ าในภาคเกษตรระดับลุ่มน้ าและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร การก าหนดเขตการใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดในพื้นที่  

จ านวนสินค้าที่ไม่เพียงพอต่อการน าไปขายหรือน าไปแปรรูปเพ่ือขายท าให้ไม่สามารถส่ง
สินค้าต่อความต้องการของลูกค้า ขาดการแยกระดับมาตรฐานสินค้าที่ชัดเจนเพ่ือให้กลุ่มลูกค้าได้
เห็นชัดตัวเช่น ไม่จัดโซนนิ่งสินค้าที่ได้รับมาตรฐานในแต่ละระดับ ไม่แสดงระดับดาวในการขายสินค้า 
เป็นต้น ขาดการติดตามประเมินผลระดับมาตรฐานกับกลุ่มอาชีพที่มาจดตั้งเป็นสินค้โอทอปขาดการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการจดตั้งเป็นสินค้ าโอทอป และขาดการให้
ความรู้ในระดับของแต่ละดาวอย่างแท้จริง ซึ่งควรจะมีสิทธิประโยชน์ก ากับมากกว่าประโยชน์ที่จะ
ได้รับการเป็นสินค้าโอทอป และขาดการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่สนับสนุนและ
ส่งเสริม สถานที่ท าอาชีพของบางกลุ่มอาชีพมีข้อจ ากัดในการเดินทางของคนท าอาชีพและลูกค้าที่จะ
เข้ามาซื้อหรือจะมาศึกษาดูงาน และขาดการมีสถานที่หรือเวทีในการขายสินค้าชุมชนที่เป็นรูปธรรม 
รวมถึงขาดการบันทึกหรือจัดท าเป็นข้อมูลสูตรอาหารดั้งเดิมและสูตรขนมที่มีเอกลักษณ์ของต าบลบาง
ปลา และขาดความสนใจที่จะต่อยอดอาชีพของคนรุ่นหลังที่จะการสืบทอดของอาชีพดั้งเดิม  

ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานต่อเป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพตามพระราชด าริระบุว่า ควรท าแผนการตลาดประจ าปีเพ่ือให้กลุ่มอาชีพทราบเป้าหมายและ
สามารถวางแผนปฏิบัติงานของกลุ่มตนเองได้ แสวงหาตลาดเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมปริมาณการสั่ งซื้อจากตลาด
ประจ าเดิมด้วยการสร้างเครือข่ายการตลาดและการเสริมเสริมสร้างทักษะ ความรู้ในการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ และสอดคล้องกับนิกร ผัสดี (2555) ศึกษา
เรื่องการส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอแม่ทะ จังหวั ดล าปาง ผล
การศึกษาพบว่า ปัญหาและของการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ขาดรูปแบบการจ าหน่ายและบรรจุ
ภัณฑ์ ขาดตลาดรองรับสินค้ามาตรฐานการผลิตต่ า ขาดการสนับสนุนทางวิชาการ ขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ ความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมอาชีพ และขาดการก าหนดทิศทางทางการ
ส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นระบบ  

 

2. ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้แก่ การให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพทั้ง
การขายและการคัดหาคู่ค้าเพ่ือที่จะได้คุมคุณภาพวัตถุดิบ โดยการอบรมหรือการศึกษาดูงานในอาชีพ
นั้น ๆ การจัดรูปแบบการขายที่หลากหลายที่ท าให้กลุ่มอาชีพมีทางเลือกในการน าสินค้าของตนไปขาย
และจัดล าดับความส าคัญของอาชีพก่อนการสนับสนุนงบประมาณลงไปสู่อาชีพนั้น ๆรวมถึงควรมี
การบูรณาการหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมอาชีพ ให้มีกระบวนการส่งเสริมอาชีพร่วมกันเพ่ือให้เกิดความ
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ต่อเนื่อง และควรมีรูปแบบในส่งเสริมการขายหรือช่องทางในการขายที่เห็นได้ชัดและกลุ่มอาชีพ
สามารถน าสินค้าของตนไปขายได้ และการหาช่องทางในการสืบทอดเอกลักษณ์อาชีพ ด้วยการจด
บันทึกหรือจัดท าเป็นสูตรผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้สนใจเข้ามาฝึกท าหรือ
ฝึกอบรมการท าอาชีพเหล่านี้ 

ซ่ึงข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ เช่น ฝึกอบรมอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจ จัดสถานที่แสดงผลงานและสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และมีกิจกรรมทาง
การตลาดเพ่ือค้นหาช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของ   
อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และสอดคล้องกับการวิจัยของเอกชัย พุมดวง (2557) ศึกษาเรื่อง 
กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจชุมชนในต าบลโคกโคเฒ่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกให้มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการกลุ่มตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนด้วยการถอดบทเรียนท าให้ได้กลยุทธ์ที่ส าคัญ 
ได้แก่ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาดด้วยการส่งเสริมช่องทางการตลาด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ ในส่วนการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการสืบค้น รวบรวม และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคน ามาซ่ึงรายได้แก่คนในชุมชนท าให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 

 

3. รูปแบบในการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของตน ได้แก่ การบูรณาการรูปแบบในการ
ส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนให้กับสมาชิกในกลุ่มอาชีพได้เลือกช่องทางขายตามความถนัดของพวกเขา 
การท าเป็นตลาดนัดในชุมชนเพ่ือให้กลุ่มอาชีพได้มีช่องทางที่ชัดเจนในการน าผลิตภัณฑ์มาวางขาย
ภายในตลาดแห่งนั้น และการจัดพ้ืนที่ภายในศูนย์แสดงสินค้าโอทอป เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีสถานที่
จ าหน่ายที่แน่นอน ไม่ต้องขนย้ายอุปกรณ์การท าอาชีพและตัวผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงท าเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาซื้อสินค้าในชุมชน และท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่เดิม เช่น ความสวยงามของคลอง กลุ่มอาชีพที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณเ์ฉพาะของต าบลบางปลามาเป็นจุดขาย และพัฒนาร้านค้าชุมชนที่มีอยู่ในต าบลเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับกลุ่มอาชีพได้น าผลิตภัณฑ์ชุมชน มาวางขายได้มากข้ึน 

ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยการ จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและสนับสนุนช่องทาง
การตลาด แหล่งทุน และโอกาสในการประกอบอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน และการเสริมสร้า ง
ศักยภาพชุมชนด้วยการเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง
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การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานในการพัฒนากลุ่ม
อาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 2547-2552 โดยการจัดท าแผนการตลาดประจ าปี
เพ่ือให้กลุ่มอาชีพทราบเป้าหมายและสามารถวางแผนปฏิบัติงานของกลุ่มตนเองได้ การศึกษาความ
นิยมและแนวโน้มของตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และแสวงหาตลาดเพ่ิมเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณการสั่งซื้อจากตลาดประจ าเดิมด้วยการสร้างเครือข่ายการตลาด และการเสริมเสริมสร้าง
ทักษะความรู้ในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ  

 

อภิปรายผลการวิเคราะห์ทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

 

ทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา พบว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ได้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพเอกลักษณ์
อาชีพ ได้แก่ การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ตลาดนัดชุมชน  ตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชน 
และศูนย์แสดงสินค้าชุมชนหรือ OTOP  

และเมื่อน ามาค านวณน้ าหนักการให้ความส าคัญ พบว่า รูปแบบการส่งเสริมอาชีพด้วยการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้น้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.49 รองลงมาตลาดนัด
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 และตลาดชุมชนหรือร้านค้าชุมชนน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.15 
ตามล าดับ 

ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนที่สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ใหม่ของภาครัฐที่ต้องการให้เกิดการบูรณาการนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิต
สินค้าชุมชนและน าการท่องเที่ยวชุมชนผนวกเข้าไปเพื่อการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ที่ระบุไว้
ในโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งเป็นแนวคิดพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขาย
สินค้าอยู่ภายในชุนชนของตนเอง สร้างรายได้เพ่ิมให้ชุมชนโดยน าเอาเสน่ห์ ภูมิปัญญาวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ท าให้เกิดรายได้กระจายภายในชุมชน ส่งเสริม
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้าน และส่งผลให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปหา
รายได้จากภายนอกชุมชน  
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อภิปลายผลการวิเคราะห์รูปแบบทางเลือกในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุในต าบล บางปลาอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 ผลการวิเคราะห์รูปแบบในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ดังนี้  
 ด้านภาพรวม ได้แก่ กลุ่มเอกลักษณ์อาชีพที่อยู่ในชุมชนมีความตื่นตัวและมองเห็นโอกาสใน
การสร้างและเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ เกิดความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มอาชีพที่ร่วมแรงร่วมใจ
กันผลิตสินค้าของตน เกิดการร่วมกันคิดและร่วมกันตัดใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน และเป็นประสบการณ์และความแปลกใหม่ในการบริหารจัดการอาชีพชุมชน รวมถึงสมาชิก/
กลุ่มอาชีพมีโอกาสในการเพ่ิมรายได้ให้กับพวกเขาจากกิจกรรมที่จัดขึ้น  และสมาชิก/กลุ่มอาชีพมี
ความต้องการให้จัดในรูปแบบนี้มากกว่าน าสินค้าไปวางขายนอกสถานที่ และสมาชิก/กลุ่มอาชีพพร้อม
และยินดีให้ความร่วมมือในการส่งเสริมรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ผู้น าชุมชนมองว่าควรมี
กิจกรรมย่อยอีกเพ่ือให้มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน เช่น กิจกรรมในการยกยอปลาสลิด การล่องเรือ การ
มีจุดถ่ายรูป ถ่ายภาพหรือ check in เป็นต้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์และความรู้ใน
เอกลักษณ์อาชีพของชุมชนจากผู้น ากลุ่มอาชีพและวิทยากรในการแนะกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มอาชีพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่มอาชีพมีความสัมพันธ์อันดีและมีความเป็นกันเองมากกว่าการซื้อ
ขายผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างเดียวมีการสอบถามความเป็นมาของสินค้าขั้นตอนและวิธีการผลิตสินค้า 
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประทับใจและชอบชื่นในกระบวนการท าอาชีพดั้งเดิม เช่น วิธีการปลูก
มะม่วงน้ าดอกไม้ วิธีการท าปลาสลิดเค็มแดดเดียว และวิธีท าขนมกง เป็นต้น รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ชื่นชอบในละครชาตรีที่ยังคงมีอยู่ในต าบลบางปลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชื่นชอบในการจัดให้มีการท าบุญ
ไหว้พระก่อนท่องเที่ยวชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์และ
ต้องการให้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 ด้านการมีรายได้ของกลุ่มอาชีพ   
  ด้านการมีรายได้ของกลุ่มอาชีพจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน พบว่า กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มีรายได้โดยรวมคิดเป็นจ านวนเงิน 33,760 
บาท/วัน)/60 คน และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มอาชีพ พบว่า  
 กลุ่มอาชีพท าแกงส้ม แกงส้มส าเร็จรูป น้ าดื่มสมุนไพร ไข่เค็ม (ชนะการประกวด) ขนมเบื้อง
ญวน ขนมจีบ มะตะบะ เฉาก๊วยเห็ด ขนมไทย มีรายได้รวมมากที่สุด คิดเป็นจ านวนเงิน 7,200 
บาท/30นาที/60 คน รองลงมา กลุ่มอาชีพแปรรูปปลาสลิดแดดเดียว เมี่ยงปลาสลิด ข้าวเกรียบปลา
สลิด น้ าพริกปลาสลิด มีรายได้รวมคิดเป็นจ านวนเงิน 6,000 บาท/30 นาที/60 คน และ กลุ่มอาชีพ
ท าขนมกงดั้งเดิม มีรายได้รวมน้อยที่สุด คิดเป็นจ านวนเงิน 900 บาท/20นาที /60 คน 
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 ด้านความพร้อมของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ มีความร่วมมือร่วมใจกันให้การบริการและต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง มีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่หลากหลายเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
ชุมชน เช่น ปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดทอดกรอบ เมี่ยงปลาสลิด ขนมกง กล้วยคลุกเนย ขนมถังทอง 
น้ าแกงส้มส าเร็จรูป ขนมเบื้องญวน เป็นต้น มีการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท่องเที่ยวได้ชมดูการสาธิตและขั้นตอนการผลิตร่วมกัน และมีผู้แนะน ากลุ่มอาชีพประจ าตามจุดเพ่ือ
เล่าประวัติและแนะน าผลิตภัณฑ์รวมถึงคุณภาพและราคา รวมถึงผู้ท าอาชีพมีความพร้อมในการตอบ
ค าถามทุกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภัณฑ์สินค้าที่พวกเขาน ามาจ าหน่ายและท าอาชีพอยู่ และ
จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือสาธิตและขั้นตอนการผลิตสินค้าเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ใน
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มอาชีพ 
 ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดตามโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” 
ซึ่งเป็นแนวคิดพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ภายในชุนชนของตนเอง สร้าง
รายได้เพ่ิมให้ชุมชนโดยน าเอาเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลง
เป็นรายได้ท าให้เกิดรายได้กระจายภายในชุมชน ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกคนในชุมชน
พร้อมเป็นเจ้าบ้าน และส่งผลให้ลูกหลานไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชน  
 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษม กุณาศรี และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง การเลือก
เอกลักษณ์ท้องถิ่นส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยพู          
พบว่า ผลการวิจัยท าให้ได้แบบจ าลองส าหรับน าไปส่งเสริมยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามผลการศึกษาความยั่งยืน
ของอาชีพในชุมชนวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ในอ าเภอแม่แตงที่มีเอกลักษณ์และภูมิปัญญาจ านวนมาก
โดยเฉพาะทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบอีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีเอกลักษณ์ในการดึงดูดที่เด่นชัดในพ้ืนที่และจากการเลือกสถานที่
ส าคัญของวัดพบว่า ช้างแม่ตะมานเป็นเอกลักษณ์อาชีพที่ส าคัญเป็นล าดับที่หนึ่งซึ่งถูกใช้เป็นทางเลือก
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบและออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์
ที่น าไปใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญวิทย์ วสยางกูร  (2558) 
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเชื้อ
สายเวียดนามในเขตเมืองมุดดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนเขตเมืองที่เหมาะสมควรเป็นรูปแบบที่รัฐร่วมมือกับชุมชน โดยน าอัตลักษณ์ของ
ชุมชนมาปรับใช้และแนวคิดการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และน าแนวคิดการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 4M  (Man Management Material Money) 4Ps ( Production Price Promotion 
Place) และ 5A’s (Attraction Accessibility Amenity Activity Accommodation) มาปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม  
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ข้อเสนอแนะ 
  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ข้อมูลส าคัญต่อกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นฐานข้อมูลที่มีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายหรือก าหนด
เป็นแผนการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุน เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ แรงงานจังหวัด
สมุทรปราการ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ส านักงานท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น 
 2. ข้อมูลที่ส าคัญต่อกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบาง
ปลาในการก าหนดเป็นเชิงนโยบาย ได้แก่  
 1) นโยบายในสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพชุมชนและอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน  เช่น 
การจัดประชุมร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกกลุ่มอาชีพก่อนที่จะด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม
อาชีพ และก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมในต าบลบางปลาลงในทุกกิจกรรมของ
หน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 
 2) แนวทางการท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น ผู้น ากลุ่มอาชีพต้องมีศิลปะใน
การจูงใจให้สมาชิกได้ท ากิจกรรมได้อย่างมีความสุขโดยไม่ควรเน้นการมีรายได้จนเกินไป  และสมาชิก
ในกลุ่มอาชีพมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมของกลุ่มเป็นอย่างดี เป็นต้น  
 3) แนวทางการมีวิธีการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ เช่น อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าชุมชน และส่งประกวดเพ่ือสร้างการยอมรับกับสินค้านั้น  และจัดกิจกรรม
ทางการตลาดเกี่ยวกับการซื้อการขายในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มอาชีพส าหรับผู้สูงอายุตามความ
สมัครใจของพวกเขา เป็นต้น  
 4) รูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สู งอายุ เช่น สร้างความเป็น
เอกลักษณ์ชุมชนที่มีอาชีพเป็นตัวน ามีคุณภาพสินค้าและสถานที่ ที่โดดเด่นเพ่ือน าเสนอและรองรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่มีคนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ และเป็นสถานที่ท่ องเที่ยวชุมชน
และแหล่งการเรียนรู้อาชีพดั้งเดิมของชุมขนเพ่ือเป็นก าลังใจกับกลุ่มอาชีพให้ด ารงอยู่และสืบทอดกัน
ต่อไป เป็นต้น 

3. ควรน าข้อผลการวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพในชุมชนตามรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนลงในแผนพัฒนาชุมชนและน าร่องเป็นโครงการต้นแบบพร้อมกับ
พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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4. ควรให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพในชุมชนให้กับ
ผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพ สมาชิกในกลุ่มอาชีพและกลุ่มผู้สูงอายุที่ท าอาชีพผ่านทางหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพหรือผ่านทางสื่อสารออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียเพ่ือให้
ครอบคลุมในการเข้าข้อมูลถึงอย่างกว้างขวางเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในการท าอาชีพให้มี
ความเข้มแข็ง สร้างรายได้อย่างมั่นคง 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษากระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้

มองเห็นภาพรวมและบริบทของการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน 
2. ควรมีการศึกษาทางเลือกรูปแบบในการส่งเสริมอาชีพชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่     

อ่ืน ๆ  จะท าให้การส่งเสริมอาชีพชุมชนครอบคลุม และส่งผลของการศึกษาวิจัยสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ดยีิ่งขึ้น  

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพชุมชนในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือ
สังเคราะห์และบูรณาการการส่งเสริมอาชีพชุมชน เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายของหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรภาคสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมได้ถูกต้องชัดเจนและเป็นนโยบายที่เป็น
รูปธรรมสามารถปฏิบัติได้จริง 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการส่งเสริมอาชีพชุมชนโดยการน าแนวคิดโลจิสติกส์ชุมชน
และแนวคิดการท าอาชีพชุมขนในยุค 4.0 เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพชุมชน 




