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“การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ” 
  
1. ความเป็นมา  

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือมีประชากรอายุเกิน 60 ปี     
ถึง 20% ของประชากรทั้งประเทศ ท าให้สังคมควรตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและเตรียมการ
รับมือ เพ่ือความม่ันคงในชีวิตให้ผู้สูงอายุ  

ดังนั้นส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ร่วมกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือส ารวจความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ
ให้ผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ 

 2.วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุตาม

แนวทางประชารัฐ  
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ  
3. รูปแบบการท างาเมือ่อยู่ในวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)  
4. แนวทางการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ 

 3. กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายการส ารวจในครั้งนี้ คือประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพ อายุระหว่าง 25-65 ปี ที่พัก

อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล อ าเภอโป่งน้ าร้อน, อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และอ าเภอ
เกาะช้าง, อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จ านวน 400 หน่วยตัวอย่าง 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ทราบถึงความเขา้ใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุตมแนวทาง

ประชารัฐ  
2. ทราบถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทาง

ประชารัฐ  
3. ทราบถึงรูปแบบการท างานเมื่ออยู่ในวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 

 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.3)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
โทรศัพท์/โทรสาร 038-240938-9  E-mail : tpso3@hotmail.com และ 

Westside: https://tpso3.m-society.go.th, http://www.facebook.com/tpso3.chonburi   
 

ร่วมกับ 
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5. ผลการส ารวจ 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
   

 
ชาย 200 50.00 

 
หญิง 200 50.00 

  รวมทั้งสิ้น 400 100.00 

อายุ 
   

 
อายุ 25 - 34 ปี 100 25.00 

 
อายุ 35 - 44 ปี 101 25.25 

 
อายุ 45 - 54 ปี 101 25.25 

 
อายุ 55 - 65 ปี 98 24.50 

  รวมทั้งสิ้น 400 100.00 

สถานะภาพการสมรส 
  

 
โสด 87 21.75 

 
สมรส 246 61.50 

 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 67 16.75 

  รวมทั้งสิ้น 400 100.00 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
  

 
ประถมศึกษา/ต่ ากว่า 152 38.00 

 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 127 31.75 

 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 35 8.75 

 
ปริญญาตรี/เทียบเท่า 79 19.75 

 
สูงกว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า 7 1.75 

  รวมทั้งสิ้น 400 100.00 

อาชีพหลัก 
   

 
ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 46 11.50 

 
พนักงานเอกชน 38 9.50 

 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 59 14.75 

 
เกษตรกร/ประมง 173 43.25 

 
ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป 84 21.00 

  รวมทั้งสิ้น 400 100.00 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิง ในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 50.00  

   ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-44 ปี และอายุระหว่าง 45-54 ปี  มากที่สุดในสัดส่วนที่
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.25 รองลงมาอายุระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 และอายุระหว่าง 55-
65 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.50  

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมาสถานภาพโสด คิด
เป็นร้อยละ 21.75 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 16.75  

ตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.00
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 31.75 และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิด
เป็นร้อยละ 19.75 

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรหรือประมง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมาคือ
อาชีพผู้ใช้แรงงานหรือรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 21.00 และอาชีพเจ้าของธุรกิจหรืออาชีพอิสระ คิดเป็น
ร้อยละ 14.75 

 
ตารางท่ี 2 ล าดับ และร้อยละของนโยบายประชารัฐด้านผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลควรเร่งด าเนินการ 

ล าดับที่ นโยบายประชารัฐด้านผู้สูงอาย ุที่รัฐบาลควรเร่งดาเนินการ ร้อยละ 

1 การเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่สังคมวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 21.70 

2 พัฒนาระบบมาตรฐานการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง 20.17 

3 การส่งเสริมและขยายโอกาสการท างานผู้สูงอายุ 19.55 

4 
จัดท ามาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ(Health & Welfare) เพ่ือเป็นมาตรฐานการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ 14.97 

5 ขยายอายุเกษียณ 14.73 

6 
การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุโดยบูรณาการร่วมกับการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการ 8.88 

  รวมทั้งสิ้น 100 
 
จากตารางที่ 2 ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าประเด็นรัฐบาลควรเร่งด าเนินการนโยบายประชารัฐด้าน

ผู้สูงอายุ อันดับหนึ่ง ได้แก่ การเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่สังคมวัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 21.70 อันดับสอง ได้แก่ พัฒนาระบบมาตรฐานการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 
คิดเป็นร้อยละ 20.17 อันดับสาม ได้แก่ การส่งเสริมและขยายโอกาสการท างานผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 
19.55 อันดับสี่ ได้แก่ จัดท ามาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Health & Welfare) เพื่อเป็นมาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 14.97 และอันดับห้า 
ได้แก่ ขยายอายุเกษียณ คิดเป็นร้อยละ 14.73 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3 จ านวน และร้อยละของช่องทางที่รัฐบาลควรใช้ในการประชาสัมพันธ์นโยบาย  
             ประชารัฐด้านผู้สูงอายุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ช่องทางที่รัฐบาลควรใช้ในการประชาสัมพันธ์นโยบายประชารัฐด้านผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

โทรทัศน์ 313 78.25 

ผู้น าชุมชน 244 61.00 

สื่อสังคมออนไลน์ 155 38.75 

วิทยุ 142 35.50 

เพ่ือนบ้าน 129 32.25 

คนในครอบครัว 125 31.25 

เวปไซต์ 90 22.50 

อ่ืนๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 1 0.25 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลควรใช้ช่องทางโทรทัศน์ ในการ

ประชาสัมพันธ์ นโยบายประชารัฐด้านผู้สูงอายุ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.25 รองลงมา คือ ช่องทาง
ผู้น าชุมชน คิดเป็นร้อยละ 61.00 ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 38.75 ช่องทางวิทยุ คิดเป็น
ร้อยละ 35.50 และช่องทางเพ่ือนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 32.25 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4 จ านวน และร้อยละต่อการเตรียมตัว เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การเตรียมตัว จ านวน ร้อยละ 

การส่งเสริมอาชีพ 230 57.50 

สุขภาพ 230 57.50 

ที่อยู่อาศัย 152 38.00 

การออม 152 38.00 

ด้านสังคม เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ, นันทนาการ 134 33.50 

 
จากตารางที่ 4 ตัวอย่างส่วนใหญ่เตรียมตัวเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมอาชีพและด้าน

คุณภาพ มากที่สุด ในสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมา คือ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านการ
ออม มีสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 38.00 และการเตรียมตัว เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ น้อยที่สุดคือด้านสังคม 
เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ, นันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 33.50 
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ตารางที่ 5 จ านวน และร้อยละของความประสงค์ในการท างานเม่ืออยู่ในวัยผู้สูงอายุ  
              กรณีมีผู้จ้างงานเปิดโอกาสให้เข้าท างาน 

ความประสงค์ จ านวน ร้อยละ 

ท างาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 284 71.00 

 
มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 201 71.02 

 
สร้างคุณค่าให้กับตนเอง 148 52.30 

 
มีภาระทางการเงิน 107 37.81 

 
สร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน 93 32.86 

 
ช่วยเหลือสังคม 83 29.33 

ไม่ท างาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 116 29.00 

 
มีปัญหาด้านสุขภาพ 78 67.24 

 
ดูแลลูกหลาน 47 40.52 

 
ต้องการพักผ่อน/ท่องเที่ยว 42 36.21 

 
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 25 21.55 

 
เปลี่ยนไปท าธุรกิจส่วนตัว 15 12.93 

  รวมทั้งสิ้น 400 100.00 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความประสงค์ที่จะท างานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หากมี

ผู้ว่าจ้าง เปิดโอกาสให้เข้าท างาน คิดเป็นร้อยละ 71.00 และไม่มีความประสงค์ที่จะท างาน คิดเป็นร้อยละ 
29.00 โดยผู้ที่ประสงค์จะท างานระบุเหตุผลในการท างาน ได้แก่ มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 71.02 รองลงมา คือ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง คิดเป็นร้อยละ 52.30 และมีภาระทาง
การเงิน คิดเป็นร้อยละ 37.81 ส่วนความประสงค์ที่จะไม่ท างานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุได้ระบุเหตุผลในการไม่
ท างาน ได้แก่ มีปัญหาด้านสุขภาพ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.24  รองลงมา คือ ดูแลลูกหลาน คิด เป็น
ร้อยละ 40.52  และต้องการพักผ่อน/ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 36.21 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 จ านวน และร้อยละของรูปแบบการท างานของผู้สูงอายุ ในกรณีอยากมีรายได้เพิ่ม 

รูปแบบการท างานของผู้สูงอายุในกรณีอยากมีรายได้เพิ่ม จ านวน ร้อยละ 

ด้านเวลา     

 
ท างานบางเวลา (Part time) 328 82.00 

 
ท างานเต็มเวลา (Full time) 72 18.00 

  รวมทั้งสิ้น 400 100.00 

ด้านสถานที่     

 
ท างานที่บ้าน 234 58.50 

 
ท างานกับกลุ่ม, องค์กร, ชุมชน 116 29.00 

 
ภาครัฐ/เอกชน 34 8.50 

 
องค์กรพัฒนาเอกชน 16 4.00 

  รวมทั้งสิ้น 400 100.00 

ลักษณะงาน     

 
อาชีพอิสระ เช่น รับจ้างทั่วไป, ธุรกิจส่วนตัว 108 27.00 

 
กลุ่มอาชีพ คหกรรม/หัตกรรม/ศิลปกรรม 91 22.75 

 
เกษตรกรรม 54 13.50 

 
การบริการ 43 10.75 

 
การผลิต 41 10.25 

 
อาสาสมัคร 26 6.50 

 
งานเอกสาร 22 5.50 

 
ที่ปรึกษา 15 3.75 

  รวมทั้งสิ้น 400 100.00 
 
จากตารางที่ 6 พบว่า รูปแบบการท างานของผู้สูงอายุ ในกรณีอยากมีรายได้เพิ่ม ในด้านรูปแบบ

การท างานด้านเวลา ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุรูปแบบการท างานบางเวลา (Part time) คิดเป็นร้อยละ 
82.00 และรูปแบบการท างานเต็มเวลา (Full time) คิดเป็นร้อยละ 18.00 

ส่วนด้านสถานที่ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุอยากท างานที่บ้าน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.50 
รองลงมา คือ ท างานกับกลุ่ม, องค์กร, ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และภาครัฐ/เอกชน คิดเป็นร้อยละ 
8.50 

ส าหรับด้านลักษณะงาน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุลักษณะงานแบบอาชีพอิสระ เช่น รับจ้าง
ทั่วไป,ธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพ คหกรรม/หัตถกรรม/
ศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 22.75 และเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 13.50 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7 จ านวน และร้อยละ ของลักษณะการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ 

ลักษณะการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

รัฐให้ทุนแก่ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ 192 48.00 

รัฐจัดสรรต าแหน่งงานให้ผู้สูงอายุ 102 25.50 

รัฐติดต่อกับหน่วยงานธุรกิจให้ 51 12.75 

หน่วยงานภาคเอกชนจัดหางานให้ 29 7.25 

ผู้สูงอายุจัดหาแหล่งงานและทุนด้วยตนเอง 26 6.50 

รวมทั้งสิ้น 400 100.00 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุลักษณะการจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ควรมีลักษณะ       

รัฐให้ทุนแก่ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา คือ รัฐจัดสรร
ต าแหน่งงานให้ผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 25.50 รัฐติดต่อกับหน่วยงานธุรกิจให้ คิดเป็นร้อยละ 12.75 
หน่วยงานภาคเอกชนจัดหางานให้ คิดเป็นร้อยละ 7.25 และผู้สูงอายุจัดหาแหล่งงานและทุนด้วยตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 8 จ านวน และร้อยละ ของหน่วยงานที่ต้องการให้มีบทบาทต่อการส่งเสริมอาชีพ 
             ของผู้สูงอายุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

หน่วยงานที่ต้องการให้มีบทบาทต่อการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 258 64.82 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 217 54.52 

กระทรวงแรงงาน 199 50.00 

กระทรวงมหาดไทย 76 19.10 

องค์กรพัฒนาเอกชน 69 17.34 

กระทรวงสาธารณสุข 39 9.80 

หน่วยงานภาคเอกชน 30 7.54 

กระทรวงการคลัง 21 5.28 

กระทรวงศึกษาธิการ 13 3.27 
 
จากตารางที่ 8 พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการให้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีบทบาทใน

การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.82 รองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) คิดเป็นร้อยละ 54.52 กระทรวงแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 50.00 กระทรวงมหาดไทย คิดเป็นร้อยละ 
19.10 และองค์กรพัฒนาเอกชน คิดเป็นร้อยละ 17.34  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 9 ร้อยละของข้อเสนอแนะในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ 

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ 
ร้อยละ 

(n = 5) 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 20.00 

จัดกลุ่มตามความต้องการของผู้สูงอายุแล้วส่งเสริมเป็นรายกลุ่มไปตามที่กลุ่มถนัด 20.00 

จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 20.00 

จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 20.00 

อยากให้มีการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามความเหมาะสม 20.00 

รวมทั้งสิ้น 100.00 
 
จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเสนอข้อเสนอแนะในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทาง

ประชารัฐ ได้แก่ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ, จัดกลุ่มตามความต้องการของผู้สูงอายุแล้ว
ส่งเสริมเป็นรายกลุ่มไปตามที่กลุ่มถนัด, จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ และอยากให้มีการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามความเหมาะสม ซึ่งมีสัดส่วนที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
20.00  


