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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความตองการมีงานทําเพ่ือใหมีรายไดของ
ผูสูงอายุในอําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  2) เพ่ือศึกษาบทบาทของกลุมหรือองคกรหรือหนวยงาน
ตางๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการมีงานทําเพ่ือใหมีรายไดของผูสูงอายุ  ประชากร  คือ  
ผูสูงอายุในอําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  วิธีการสุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีจุดมุงหมาย  
มีขนาดกลุมตัวอยาง  จํานวน  400 ตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  ใชแบบสอบถาม  แบบ
สัมภาษณ  การสนทนากลุมยอย  และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม  การวิเคราะหขอมูล  ขอมูล
เชิงปริมาณ  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี  และคารอยละ  ขอมูลเชิงคุณภาพ  วิเคราะหโดยใชการ
สรุปความในแตละประเด็นท่ีศึกษา  และนําขอมูลยอนกลับไปใหกลุมตัวอยางไดตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูล  
 ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  มีอายุเฉลี่ย  63.42 ป  สวนใหญ
จบการศึกษาสูงสุดชั้น ป. 4  มีบานเปนของตัวเอง  อยูกับคูสมรสและอยูกับลูกหลาน  ไดรายไดหลัก
จากลูกสงมาใหใช  และทํางานเล็กๆ นอยๆ  มีรายไดของตัวเอง  กลุมตัวอยางตองการมีงานทําเพ่ือมี
รายได  ลักษณะงานรับไปทําท่ีบาน  งานท่ีตองการคือ  ทําขนมขายมากท่ีสุด  รองลงมา  งานรับจาง
ทําการเกษตร  และงานทําเครื่องจักสาน  ทําดอกไมประดิษฐ  ความคิดใหหนวยงานท่ีสงเสริมการมี
งานทํา  คือ  องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล  กลุมหรือองคกรหรือหนวยงานตางๆ  ในการ
สงเสริมการมีงานทําใหมีรายไดของผูสูงอายุ  มีบทบาทในการสงเสริมอาชีพฝกอบรมเสริมทักษะ      
เปดตลาดใหนําสินคามาขาย  และจัดใหมีการรวมกลุมผลิตรวมกัน  และหาตลาดจัดจําหนายให 
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ABSTRACT 
 

 The perposes of this research were to 1) study the employed demand of 

the elderly for income in Chombueng district, Ratchaburi and 2) study the roles 

of groups, organizations or departments both government and private sectors to 

promote the elderly employment in Chombueng district, Ratchaburi. The 

population was elderly in Chombueng district, Ratchaburi. The quantitative 

approach was conducted by studying 400 samples who were selected by 

purposive sampling. The research tool for data collection was questionnaire and 

the analysis was done by using the statistics of percentage and frequency. The 

qualitative approach was conducted by using in-depth interview, focus group 

and participatary abservation. The data were analyzed by content analysis 

being summarized each issue studied and turned back to the samples to 

recheck the data correctness. 

 The findings revealed that the samples were more female than male. 

The average age was 63-42 years old. Most of all graduated grade 4, owned 

home and lived with his spouse and descendant. His main income came from 

his children and work. They wanted to be employed to get income by working 

at home. The job wanted to work at the highest level was making dessert for 

sale, followed by the farmer self employed, making wicker and artificial flower. 

The organizations or departments which had the role for promoting the elderly 

employment for income was Subdistrict Administration Organization or 

Subdistrict Municipalities. They should be trained some careers, opened the 

market to sell the product, managed to produce the products together and 

found the market to sell.  


