
  ฉบับที่ 20/2564  วันที่  16 – 31  กรกฎาคม  2564 

    รูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ    

                                     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แนะน างานวิจัย 

 วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุใน
เขตภาคกลาง 2) สร้างรูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง และ 3) ศึกษาปัจจัย
เงื่อนไขของการใช้รูปแบบส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง โดยศึกษาสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการการส่งเสริมอาชีพจากผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี ในเขตภาคกลาง จ านวน 385 คน และด าเนินการสร้างรูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่
เหมาะสม และรับรองรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ทดลองใช้รูปแบบกับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี จ านวน 30 คน โดยหน่วยงานของรัฐ 
คือ กศน.อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนวิเครา ะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัย   

 1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท มีเงินออมต่อเดือนต่ ากว่า 
500 บาทและมีรายจ่ายครอบครัวต่อเดือน (ไม่รวมหนี้สิน) 1,000 – 5,000 บาท ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวแต่เป็นไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ หน่วยงานที่ผู้สูงอายุได้ รับ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ คือ กศน.ต าบล มากที่สุดและสิ่งที่ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมเพื่อประกอบอาชีพจากหน่วยงานผู้สูงอายุได้รับการจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ มากท่ีสุด ส าหรับปัญหาในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ คือ ความพร้อมทางร่างกายมากที่สุด และความต้องการ
ที่จะประกอบอาชีพ มี 2 ประเด็น คือ ต้องการประกอบอาชีพเดิมที่เคยท ามาตั้งแต่ช่วงวัยก่อน 60 ปี และต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ 

              2. รูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลางประกอบดัวย 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ 2) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3) พิจารณาหน่วยงานในการส่งเสริมอาชีพ 4) ด าเนินการส่งเสริมอาชี พ  
5) ประเมินผลการส่งเสริมอาชีพ 6) ชี้แจงการใช้รูปแบบ 7) ปัจจัยเงื่อนไขการใช้รูปแบบ และ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัจจัยและส ารวจ
ความต้องการอาชีพ  ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการส่งเสริมอาชีพ ขั้นตอนที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานให้การส่งเสริมอาชีพ และ ขั้นตอน ที่ 4 
ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม 

             3. ปัจจัยเงื่อนไขของการใช้รูปแบบส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง แบ่งเป็น 
(1) ปัจจัยเงื่อนไขภายใน ได้แก่ (1.1) แรงจูงใจของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ (1.2) การวางแผนการส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ (1 .3) ทุน
ส าหรับส่งเสริมอาชีพ และ (1.4) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และ (2) ปัจจัยเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ (2.1) ก าร
ประสานงานกับหน่วยงานที่พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ (2.2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ใช้รูปแบบการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 



  ข่าวประชาสัมพันธ ์

 
 

 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ 

ได้จริง 2021 รุน่ที่ 2 โดยบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Video Conferencing ประกอบด้วย 

 หลักสูตรที่ 1  เรื่อง  การก าหนดโจทย์การวิจัย และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย   

                         วันที่ 29 กันยายน 2564 

 หลักสูตร 2   เรื่อง  การแปลผลและการเขยีนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   

                         วันที่ 26-27 ตลุาคม 2564 

 หลักสูตร 3 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R   

                       วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 

 หลักสูตร 4 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  

                       วันที่ 25 สิงหาคม 2564 และวันที่ 22 ธันวาคม 2564 

 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  bit.ly/35luQf5  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่  คุณสุทศัน์ แจ้โพธิ์     
รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝกึอบรม  โทร./line ID 08 0597 2894  หรอื www.facebook.com/arm.red.94 

  ข่าววิจัยนอกรั้ว 

http://bit.ly/35luQf5


  ข่าววิจัยนอกรั้ว 

        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International 

Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdiscipli-

nary Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS) ในหัวข้อ “ Stronger Emergence Through Disruption : Challenge and 

Opportunity” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อ

ส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่

มีคุณค่าออกสูก่ารรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียน การสอน  การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ

สังคม และการเมืองการปกครอง และยังเป็นเวทีให้นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสรรค์ผลงาน

ที่มีคุณค่าต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : ICADA4PERS@gmai.com หรือ 0 2727 3300   

         ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ขอเลื่อนการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand 

Research Expo 2021” ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 เป็น ระหวา่งวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2564 ณ  

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์

การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ในประเทศไทยยังคงมีความรุนแรง และขยายขอบเขตการระบาด

ไปในหลายพื้นที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 515, 519 หรือประสานงาน คุณนิราภรณ์  ขันดี    

       ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัย
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา

ทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 (Research Administration Network Conference RANC2021) หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์
เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมการอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลงัสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 5 - 6 
สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบในการน าเสนอผลงานประกอบด้วยภาคการบรรยาย
และโปสเตอร์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Inbox Research SWU 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครัง้ที่ 7 

ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Association for University Social Engagement Thailand) ระหว่าง

วันที่ 2 - 4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลยัสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใตก้ารมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ใหม้ี

ทักษะความรู้ในการท าวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของ

สังคมให้มากขึน้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line@ : @asp2020 E-mail : Ent7sut@g.sut.ac.th หรือเว็บไซต์ 

http://technopolis.sut.ac.th/,  www.engagentthailang.org หรือ โทร. 0 4422 4810, 0 4422 4821 



แนะน าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 

    ข่าวตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 

    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์

สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปัจจุบนัวารสารอยู่ในระบบ ThaiJO โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมและดาวน์

โหลดวารสารได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวารสาร  

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทร. 0 4400 9711 ต่อ 233 

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ได้จัดท าวารสาร “Progress in Applied Science and Technology” 

ISSN : 2730-3012 (ฉบับตพีิมพ์) และ E-ISSN : 2730-3020 (ฉบับออนไลน์) ซึ่งเปลีย่นจากช่ือเดิมคือ “วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี” ISSN : 2229-1547 (ฉบับพิมพ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่

บทความวิจัยและบทความวิชาการให้กว้างขวางมากขึ้น  โดยวารสารถูกจัดอยู่ในฐานขอ้มูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai 

Journal Citation Index Centre) กลุ่ม 2 (TCI กลุ่ม 2)  โดยได้ด าเนินงานเป็นปีที่ 10 ซึ่งจะมีการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ 

เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ทางระบบออนไลน์  

Thaijo ได้ที่เว็บไซต์ http://ph02.tci-thaijo.org/index.php/stj-rmutt/index หรือ E-mail : citechmutt@rmutt.ac.th  

หรือ โทร. 0 2549 4176 ต่อ 4164     

          ส านักงาน ป.ป.ช.  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์
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