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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ ในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 235 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า ที และค่า เอฟ โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญที่ .05 ผลการศึกษาพบว่า : 1) ข้อมูลสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับคู่สมรส มีรายได้
จากเงินสนับสนุนของรัฐบาล มีความรู้/ความถนัด ในอาชีพด้านเกษตรกรรม และในอนาคตต้องการประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรม มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐบาลช่วยในเรื่องสนับสนุนงบประมาณ ใน อบต. เป็น
ผู้ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และรัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุด้านเบี้ยยังชีพ 2) ข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพของ
ผู้สูงอายุ พบว่า ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ มีค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3) การทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความต้องการพัฒนาอาชีพ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความต้องการ, การพัฒนาอาชีพ, ผู้สูงอายุ

Abstract
This research focused on the professional development needs of the elderly in SamBandit sub-district of Uthai district Ayutthaya province. The questionnaires were administered to 235
respondents. The data were analyzed using frequency, percentages, mean, and standard
deviation, t-test, One Way ANOVA, to determine significance level of .05. The findings of the
research include the followings: 1) The current condition of the elderly showed most of The elderly
in Sam-Bandit sub-district currently live with a spouse, have the government grants, and have
knowledge aptitude agricultural occupation. They was needed want to pursue a future career in
agriculture, and they need government help in the general financial support. Sub-district
Administrative Organization (SAO) currently supports the quality of life of the elderly and provides
them with living allowances. 2) The level of needs of occupational development of the elderly was
reported at the minimum level. 3) The comparison of the differences between the mean of
personal factors, and the mean of level of occupational development needs of the elderly in SamBandit and posttest was at 0.05.
Keywords: Need, occupational, Development , the elderly
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1. บทนา
ประเทศไทยมีอ ัต ราการเกิด ที ่ล ดต่ าลงอย่า ง
รวดเร็ว และต่อ เนื ่อ งจ านวนประชากร ณ วัน ที ่ 1
กันยายน 2553 จานวน 65.4 ล้านคน เป็น ประชากร
หญิง 33.3 ล้า นคน (ร้อ ยละ 59.90) และเป็น
ประชากรชาย 32.1 ล้า นคน (ร้อ ยละ 49.10) ซึ่งมา
เป็นลาดับ 4 ของประเทศในเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้
รองจากประเทศอิน โดนีเ ซีย 240 ล้า นคน ฟิลิป ปิน ส์
92 ล้านคนและเวียดนาม 88 ล้า นคน ตามลาดับ [1]
ซึ่ง กาลัง เผชิญ กับ ปัญ หาประชากรกับ หลายประเทศ
สัด ส่ว นของประชากรสูง อายุข องไทยเพิ่ม ขึ้น อย่า ง
ต่อ เนื ่อ งและรวดเร็ว สัง คมไทยก าลัง จะเป็น สัง คม
ผู้สูงอายุซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 14.5 ล้านคน ในอีก
14 ปีข้า งหน้า โครงสร้า งประชากรของประเทศไทย
มีแ นวโน้ม เข้า สู ่ส ัง คมสูง อายุเ ช่น เดีย วกับ ประเทศ
ต่า งๆทั่ว โลกประชากรผู ้ส ูง อายุไ ทยเพิ ่ม ในอัต ราที่
สูง ขึ้น เรื่อ ยๆ ที่ผ่า นมาผู้สูง อายุไ ทยเพิ่ม จากร้อ ยละ
5.0 ในปี พ.ศ.2493 เป็น ร้อ ยละ 10.1 ในปี พ.ศ.
2543 ซึ่ง เป็น การเพิ่ม ขึ้น ถึง 2 เท่า และปี พ.ศ.2558
จะมีสัด ส่ว นผู้สูงอายุร้อ ยละ15.6 ปีพ .ศ.2568 มีร้อ ย
ละ 21.5 และ ปีพ.ศ.2576 มีร้อยละ 25 ประกอบกั บ
การที่สาธารณสุขพัฒนาก้าวหน้าไปมาส่งผลให้ผู้ค นมี
อายุเ ฉลี่ย ยืน ยาวขึ้น 8.8 ปี โดยผู้ชายมีอ ายุเ ฉลี่ย ที่
71.8 ปี และผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยที่ 80.6 ปี รวมถึงอัตรา
การพึ ่ง พิง ของผู ้ส ูง อายุจ ะเพิ ่ม ขึ ้น เมื ่อ เทีย บกับ
ประชากรวัย แรงงานใน 27 ปี นับ จาก พ.ศ.2551
ผู้สูงอายุ 1คนจะมีคนวัยแรงงานดูแลเพีย ง 2 คน และ
ลดลงเรื่อ ยๆ ในอนาคต ส่ง ผลให้ไ ทยก้า วสู่ก ารเป็น
“สังคมผู้สูงอายุ ” เต็มตัว ในหลายประเทศที่กาลังก้าว
สู ่ส ัง คมผู ้ส ูง อายุ ได้ว างนโยบายส าคัญ เพื ่อ ดูแ ล
ผู ้ส ูง อายุใ นด้า นสวัส ดิก ารผู ้ส ูง อายุ การแพทย์ ยา
รักษาโรค การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ บ้ านพักผู้สูงอายุ
ที่ไ ม่มีค นดูแ ล นอกจากนี้ ยัง ส่ง เสริม การให้บ ริก าร
ด้านการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิต
ได้อ ย่า งมีคุณ ภาพ ใช้เ วลาว่า งให้เ กิด ประโยชน์ อัน มี
ส่วนช่วยลดโรคสมองเสื่อมและภาวะโรคซึมเศร้ า
การก้า วสู ่สัง คมสูง วัย เป็น ปรากฏการณ์ที่ชัด เจน
ของสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลจะพบว่า
ขนาดหรือ จ านวนของประชากรรวมและประชากร
สูงอายุเพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ.2503 จนถึงปัจจุบันและมี
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แนวโน้ม จะเพิ ่ม ขึ ้น ต่อ ไปในอนาคตโดยจ านวน
ประชากรรวมเพิ่ม จากประมาณ 26.2 ล้า นคนในปี
พ.ศ.2523 เป็น 66.5 ล้านคนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น
70 ล้านคนในปี พ.ศ.2573 ขณะที่จานวนประชากร
สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่ม
จาก 1.5 ล้านคนในปี พ.ศ.2503 เป็นประมาณ 7.4
ล้านคนในปีปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มถึง 17.7 ล้าน
คนในปี พ.ศ.2573 เมื่อ พิจ ารณาถึงการทางานของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2554 พบว่า จากจานวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด 8.32 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุที่ทางาน
3.24 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.9 ของจานวน
ผู้สูงอายุทั้งหมด โดยที่ผู้สูงอายุ เหล่า นี้ส่ว นใหญ่
ทางานในภาคเกษตรกรรมถึง 2.06 ล้านคน หรือคิด
เป็น ร้อ ยละ 63.6 รองลงมาเป็น ทางานในภาคการ
บริการและการค้า 0.87 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ
26.8 และทางานในภาคการผลิต 0.31 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 9.6 และผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทางาน 5.08
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.1 [2]
จากประเด็น ปัญ หาดังกล่า ว ผู้วิจัย จึงสนใจศึก ษา
“ความต้องการการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบล
สามบัณ ฑิต อ าเภออุ ทัย จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา”
เนื่ อ งจากปั ญ หาผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ใ ช่ ปั ญ หาส่ ว นตั ว ส่ ว น
ครอบครัว ที่จะแก้กันเองได้ลาพังอีกต่อไป หากแต่ต้อง
อาศั ย “คนนอก” ทั้ ง ในชุ ม ชน และไกลออกไป
ระดับประเทศมาช่วยกันพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการทางานให้กับผู้สูงอายุที่ยังสามารถประกอบ
อาชีพได้ และจะได้เป็นแนวทางหนึ่งที่ถูกนามาใช้ เพื่อให้
ผู้สูงอายุสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่มาสร้างรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งพิงบุตรหลานหรือ
ภาครั ฐ มากนั ก รวมทั้ ง เป็ น การสร้ า งงาน อาชี พ และ
รายได้แก่ผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นการป้องกันการเพิ่มของ
ปั ญ หาในอนาคตจะได้ มี ห ลั ก ประกั น ด้ า นการเงิ น ที่
เพี ย งพอกั บ การรั ก ษาสุ ข ภาพ และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่อ ศึก ษาสภาพปัจ จุบัน ของผู ้สูง อายุใ นต าบล
สามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความต้ อ งการพั ฒ นาอาชี พ ของ
ผู้ สู ง อายุ ใ นต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2.3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ ใ นตาบลสามบั ณฑิต อาเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
3.1 ได้รับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ และข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.2 ได้รับข้อมูลระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของ
ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านอาชีพ
ของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตต่อไป
3.3 ได้รับข้อมูลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ ระดั บความ
ต้ องการพั ฒนาอาชี พของผู้ สู งอายุ ในต าบลสามบั ณฑิ ต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อได้ทราบถึง
ความต้องการพัฒนาอาชีพ ของแต่ละบุคคล

4. หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานที่ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ มี
อาทิ เช่ น พัฒนาชุมชน อบต.สามบั ณฑิต คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

5.ขอบเขตการศึกษา
5.1 ด้ านพื้นที่ ผู้วิ จัยทาการศึ กษาในพื้ นที่ ตาบลสาม
บัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.2 ด้านประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุ
พื้ น ที่ ต า บ ล ส า ม บั ณ ฑิ ต อ า เ ภ อ อุ ทั ย จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา จานวน 574 คน [3]
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5.3 ด้านตัวแปร
5.3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ สู งอายุ และข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสภาพปั จจุ บั นของ
ผู้ สู งอายุ ใ นต าบลสามบั ณฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
5.3.2 ตั วแปรตาม ประกอบด้ วย ระดั บความต้ องการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ ในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.4 ด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการทาวิจัย ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556 รวม
ระยะเวลา 1 ปี

6. วิธีดาเนินการวิจัย
6.1 การศึกษาข้อมูล
6.1.1 ศึกษาข้อมูลที่มีผู้รวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ และ
เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องอาทิข้อมูลจานวนผู้สูงอายุ
ในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.1.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการ
ใช้แบบสอบถาม ซึ่งจะเก็บจากผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.1.3 จัดประชุม/เสวนากลุ่ม เพื่อศึกษาสภาพบริบทของ
ผู้ สู ง อายุ และท าแบบสอบถามความต้ อ งการพั ฒ นา
อาชีพของผู้สูงอายุ เพื่อนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ
ผู้ สู ง อายุ ใ นต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาต่อไป
6.2 เครื่องมือสาหรับการวิจัย
สาหรับการสร้างเครื่องมือ เป็นการสร้างเครื่องมือ
การวัดแบบการประเมินค่า (Rating Scales) [4]
ตอนที่ 1 ข้อมูล ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ เป็น
แบบสอบถามแบบนามมาตรา (Nominal Scales)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุ
เป็นแบบสอบถามแบบนามมาตรา (Nominal Scales)
ตอนที่ 3 ข้ อ มู ล ความต้ อ งการพั ฒ นาอาชี พ ของ
ผู้ สู ง อายุ เป็ น แบบสอบถามแบบอั ต ราส่ ว น (Interval
Scales)
ตอนที่ 4 คาถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะ
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6.3 การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมาย
เป็ นการกระตุ้ นให้เกิ ดความรู้ สึก กระบวนการคิด และ
ความเข้ าใจ เห็ นความส าคั ญของการพั ฒนาอาชี พของ
ผู้ สู ง อายุ ในต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ สู งอายุ จ านวน 235 คน โดย
คานวณหากลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร ยามาเน [5]
(Taro Yamane, 1973 : 125) [6]

7. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐาน ใช้ค่าที และค่าเอฟ ดังนี้ [7]
7.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่อใช้อธิบายข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ กับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน
ของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
7.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของระดับความ
ต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
7.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :
S.D.) เพื่ อใช้อธิ บายค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสาม
บัณฑิต
7.4 การทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ย t-test,One-Way
ANOVA) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ

8. สรุปผลการวิจัย
8.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุ
ในตาบลสามบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 135 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.4 มีอายุระหว่าง 70-79 ปี จานวน 106 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.1 มีสถานภาพสมรส จานวน 165 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.2 มีระดับการศึกษาคือประถมศึกษา จานวน
199 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 84.7 และไม่ ได้ ประกอบอาชี พ
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จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 มีจานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 4-5 คน จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 2,000 บาท จานวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.2
8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของผู้สูงอายุ พบว่า
ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตส่วนใหญ่ปัจจุบันอาศัยอยู่
กั บ คู่ ส มรส จ านวน 145 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.7 มี
รายได้ปัจจุบันจากเงินสนับสนุนของรัฐบาล จานวน 109
คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 มีความรู้/ความถนัด ในอาชีพ
ด้า นเกษตรกรรม จานวน 190 คน คิด เป็น ร้อ ยละ
80.9 ในอนาคตต้ อ งการประกอบอาชี พ เกี่ ยวกั บด้ า น
เกษตรกรรม จ านวน 177 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.3
ต้ องการให้ หน่ วยงานของรั ฐบาลช่ วยในเรื่ องสนั บสนุ น
งบประมาณ จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 อบต. เป็น
ผู้ดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จานวน 193 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.1 ปัจจุบันรัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุด้านเบี้ย
ยังชีพ จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 84.7
8.3 ระดั บ ความต้ อ งการพั ฒนาอาชี พ ของผู้ สู ง อายุ
พบว่า ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุใน
ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้ า นภาพรวม มี ค่ า เฉลี ่ ย โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ น้ อ ย
ที่ สุ ด ( X =1.74 และ S.D.=0.68) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าส่วนใหญ่มี ระดับความต้องการอยู่ ในระดับ
น้อยที่ สุ ด ยกเว้ นอาชี พด้ านเกษตรกรรม มี ระดั บความ
ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
8.4 การทดสอบเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความต้องการ
พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต พบว่า
8.4.1 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีเพศต่างกัน มี
ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพ โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้าน
อุ ต สาหกรรม อาชี พ ด้ า นคหกรรม และอาชี พ ด้ า น
ศิลปกรรม
8.4.2 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีอายุต่างกันมีระดับ
ความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุแตกต่างกัน ใน
ด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้านพาณิชยกรรมและ
บริการ อาชีพด้านคหกรรม และอาชีพด้านศิลปกรรม
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8.4.3 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีสถานภาพต่างกัน
มีระดับความต้องการพัฒนาอาชีพโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพ ด้าน
อุตสาหกรรม อาชีพด้านคหกรรม อาชีพด้านหัตถกรรม
และอาชีพด้านศิลปกรรม
8.4.4 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีระดับการศึกษา
มีระดั บความต้ องการพั ฒนาอาชี พโดยรวมและรายด้ าน
แตกต่างกัน ในด้าน อาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ
อาชีพด้านคหกรรม และอาชีพด้านหัตถกรรม
8.4.5 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีอาชีพต่างกัน มี
ระดับความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุแตกต่างกัน
ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพด้านอุตสาหกรรม
อาชีพด้านคหกรรม อาชีพด้านหัตถกรรม และอาชีพด้าน
ศิลปกรรม
8.4.6 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน มีระดับความต้องการพัฒนาอาชีพแตกต่างกัน
ในด้าน อาชีพด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม
ด้านพาณิชยกรรมและบริการ ด้านหัตถกรรม และ
ด้านศิลปกรรม
8.4.7 ผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิตที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน มีระดับความต้องการพัฒนาอาชีพแตกต่างกัน ใน
ด้าน อาชีพ ด้า นเกษตรกรรม อาชี พด้า นอุ ตสาหกรรม
อาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ อาชีพด้านคหกรรม
อาชีพด้านหัตถกรรม และอาชีพด้านศิลปกรรม

9.อภิปรายผล
9.1 ด้านเกษตรกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านเกษตรกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 2.96 และ S.D. = 1.11) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากเพราะผู้สูงอายุมีความรู้ความชานาญใน
การประกอบอาชีพอื่นปานกลางนอกเหนือจากอาชีพทา
นาข้ าว ปลู ก พื ชผั ก สวนครั ว และการเพาะเห็ ด ต่ า ง ๆ
เพราะเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ ดังนั้น
ผู้สูงอายุจึงต้องการทาอาชีพนี้เพื่อหารายได้ปานกลาง
9.2 ด้านอุตสาหกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชี พ ของผู้ สู งอายุ ใ นต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ ย
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โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.49 และ S.D. = 0.77)
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพราะผู้สูงอายุอยู่ในวัยไม่เหมาะกับ
การประกอบอาชี พด้ านอุ ตสาหกรรม เช่ น การเย็ บผ้ า
ส าเร็ จรู ป การท ากระเป๋ า รวมถึ งการท าเฟอร์ นิ เ จอร์
เพราะสายตาไม่ค่อยดีและไม่เอื้ออานวย
9.3 ด้านพาณิชยกรรมและบริการ พบว่า ระดับความ
ต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านพาณิชยก
รรมและบริการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด
( X = 1.45 และ S.D. = 0.83) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่า
ผู้สูงอายุเห็นว่าอาชีพการบริการนวดเพื่อสุขภาพ การ
เป็ น ผู้ นาเที่ ยว และการท าที่ พัก ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ไม่
เหมาะกับสุขภาพในวัยผู้สูงอายุ และมีความต้องการ
พัฒนาอาชีพในด้านนี้น้อย
9.4 ด้านคหกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านคหกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ( X = 1.64 และ S.D. = 0.81) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้สูงอายุมีความรู้น้อย และเคยมีประสบการณ์
ในอาชีพทางด้านคหกรรมน้ อย ไม่ว่ าจะเป็ นการท าพวง
หรีด การขายดอกไม้ต่าง รวมถึงการขายอาหารแปรรูป
เพราะอาชีพดั งกล่า วต้องใช้ความสามารถและความรู้
เฉพาะด้าน และในมีผลต่อสุขภาพด้วยวัยที่ไม่เอื้ออานวย
จึงต้องการพัฒนาอาชีพนี้น้อย
9.5 ด้านหัตถกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชี พ ของผู้ สู งอายุ ใ นต าบลสามบั ณ ฑิ ต อ าเภออุ ทั ย
จั งหวั ด พระนครศรี อยุ ธยา ด้ านหั ต ถกรรม มี ค่ าเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.39 และ S.D. =
0.56) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาชีพทางด้านหัตถกรรม เช่น
การทอผ้า การตั ดเย็บเสื้อผ้าการทาเครื่องประดับรวมถึง
การทาเครื่องนุ่งห่ มเพราะอาชีพ นี้ต ้อ งใช้ส ายตา และ
สุขภาพของผู้สูงอายุ ไม่เอื้ออานวยต่ออาชีพนี้ จึงมีความ
ต้องการอาชีพด้านนี้น้อย
9.6 ด้านศิลปกรรม พบว่า ระดับความต้องการพัฒนา
อาชีพ ของผู้สูง อายุใ น ตาบลสามบัณ ฑิต อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศิลปกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X = 1.51 และ S.D. = 0.64) ทั้งนี้
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อาจเนื่องมาจากมีความชานาญในงานทางด้านศิลปกรรม
น้อย และมีความรู้ในด้านการเขียนแบบ การวาดรูปรวมถึง
การแกะสลัก น้อย จึง สนใจอาชีพ นี้เ ป็น อาชีพเสริม ใน
ยามชราน้อย

10. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ควรมีการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต
อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านอาชีพการ
ปลูกพืชผักสวนครัว และอาชี พเลี้ยงปลาเพิ่มเติม รวมถึ ง
การพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดต่าง ๆ เพื่อเป็นอาชีพเสริม
และเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุในชุมชน

11. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในตาบล สามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อต่อยอดจากวิจัยเดิม
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