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ในปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองก าลังก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยในปี 2013 

ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุเกือบ 10 ล้านคน คิดเป็นกว่าร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด และจะเพ่ิมขึ้น

เป็นกว่า 20.5 ล้านคนในปี 2040 การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรสูงอายุดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ประเทศไทย

ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (complete aged society) ในปี 2021 และก้าวสู่การเป็นสังคม

สูงอายุระดับสุดยอด (super aged society) ในปี 2035  

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่การเป็นสังคมสูงอายุดังกล่าวน าความท้าทายที่ส าคัญอย่าง

น้อย 2 ประการมาสู่เศรษฐกิจไทย ความท้าทายที่หนึ่งคือ ประเทศไทยแก่เร็วกว่าเพ่ือนบ้านในอาเซียนทุก

ประเทศ อีกทั้งประเทศไทยยัง “แก่ก่อนรวย” ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายต่อการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ

ไทยในอนาคต 

 ความท้าทายที่สองคือ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติ

เศรษฐกิจปี 2540 ลดลง เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยลดลง ประเทศไทยไม่สามารถ

แข่งขันกับประเทศพัฒนาแล้วได้ เนื่องจากผลิตภาพแรงงานยังไม่สูงเท่า ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถแข่งกับ

ประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าได้เนื่องจากต้นทุนค่าแรงสูงกว่า การยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือก้าวพ้นจากกับดัก

ประเทศรายได้ปานกลางจึงเป็นโจทย์ส าคัญของเศรษฐกิจไทยในยุคที่เราก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

 แต่นอกจากความท้าทายแล้ว สังคมผู้สูงอายุยังได้น าโอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการประกอบอาชีพ

ใหม่ๆ มาพร้อมกันด้วย คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงเรื่องสังคมผู้สูงอายุโดยการใช้กรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” (Five Dimensions Analysis) และได้

ผลลัพธ์ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

 มิติที่หนึ่ง: พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  คณะผู้วิจัยค้นพบว่าพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงซึ่ง

ส่งผลต่อเศรษฐกิจผู้สูงอายุมีด้วยกัน 3 ปัจจัย ได้แก่ หนึ่ง คนเกิดน้อยลง  สอง คนอายุยืนขึ้น  สองปัจจัย
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ดังกล่าวนี้ส่งผลให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง และเมื่อผนวกกับปัจจัยที่สาม นั่นคือ ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่

แข็งแรงหลังเกษียณยาวนานขึ้น  ก็ยิ่งส่งผลให้เศรษฐกิจผู้สูงอายุขยายตัว 

 มิติที่สอง: ตัวเร่ง คณะผู้วิจัยค้นพบว่ามีตัวเร่งหลายตัวที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและชีวิตของผู้สูงอายุ อายุ

เกษียณทางการที่ยืดยาวขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าและแพร่หลาย รวมไปถึงโลกการท างานที่ยืดหยุ่น

ขึ้นในปัจจุบันส่งผลต่อมิติด้านการท างานของผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและ

นโยบายสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมกว้างขวางขึ้นก็ส่งผลต่อมิติด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างส าคัญ ในมิติด้าน

ความมัน่คง ทางเลือกการออมและการลงทุนที่หลากหลายท าให้ผู้สูงอายุมีความม่ันคงทางการเงินมากข้ึน แต่

โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปท าให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในชีวิตน้อยลง 

 มิติที่สาม: ความต้องการพ้ืนฐาน คณะผู้วิจัยค้นพบว่าในระดับพ้ืนฐานที่สุด สมรรถภาพทางร่างกาย

ของผู้สูงอายุทุกคนร่วงโรยไปตามอายุที่เพ่ิมขึ้น ทั้งประสาทรับรสและการได้กลิ่น การสัมผัส การมองเห็น 

ความคล่องแคล่ว ความสามารถทางสมอง การได้ยิน และความแข็งแรงทางร่างกาย  ความร่วงโรยทางด้าน

ร่างกายต่างๆ เหล่านี้หมายความว่าผู้สูงอายุย่อมต้องการสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง ไปจากสินค้าส าหรับคนวัย

อ่ืน นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังพบว่าผู้สูงอายุต้องการความมั่นคงด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางการเงิน ความเป็น

อิสระ และประสบการณ์ใหม่ในชีวิต อีกทั้งยังต้องการท างานต่อหลังเกษียณ ต้องการเป็นผู้ประกอบการ และ

ต้องการความสะดวกสบายในการช็อปปิ้งและสินค้ามีคุณภาพ  

 มิติที่สี่: โอกาสเกิดใหม่ คณะผู้วิจัยพบว่าโอกาสเกิดใหม่ที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุเกิดจากข้อเท็จจริง

ที่ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งและอ านาจซื้อสูง อีกทั้งผู้สูงอายุบางกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย 

(oldest old) ยังเติบโตและขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ท าให้ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุมี

โอกาสเติบโตอย่างมาก  ส่วนธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ เช่น บริการด้านการศึกษา 

บริการทางการเงิน บริการท่องเที่ยว ร้านสะดวกซ้ือ สื่อ เทคโนโลยี สินค้าท่ีออกแบบมาส าหรับทุกคน   สินค้าพ

รีเมียม และนอกจากในฐานะผู้บริโภค ผู้สูงอายุในฐานะแรงงานมีฝีมือก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ไม่ควรมองข้าม

เช่นกัน 

 มิติที่ห้า: ความคิดบันดาลใจ  คณะผู้วิจัยได้รวบรวมตัวอย่างธุรกิจทั้งในต่างประเทศและในไทยที่เกิด

ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยตัวอย่างธุรกิจที่คณะผู้วิจัยเลือกมาน าเสนอมีทั้งธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจพัฒนาความรู้และทักษะให้ผู้สูงอายุ บริการเพ่ือผู้สูงอายุ ธุรกิจเพ่ือสุขภาพ 
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สินค้าท่ีออกแบบมาส าหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งตัวอย่างองค์กรธุรกิจที่สามารถปรับตัวและได้ประโยชน์จากแรงงาน

สูงอาย ุ

 นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ท าแบบส ารวจ “ผู้สูงอายุในสังคมไทยปี 2020” ขึ้นเพ่ือศึกษาพฤติกรรม

และทัศนคติของผู้สูงอายุไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 378 คน การส ารวจดังกล่าวนี้ได้ให้ข้อค้บพบที่

น่าสนใจและท าให้เราเข้าใจพฤติกรรม ความต้องการ และทัศนคติของผู้สูงอายุได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 จากการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยกรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” และข้อมูล

จากแบบส ารวจ “ผู้สูงอายุในสังคมไทยปี 2020” คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์และได้ข้อสรุปว่าธุรกิจที่จะเติบโต

และเป็นธุรกิจยอดนิยมในสังคมผู้สูงอายุได้แก่ 

 ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น เนิร์สซิ่งโฮม หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 ธุรกิจเพ่ือสุขภาพ เช่น อาหารออร์แกนิค บริการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ ฟิตเนสเทรนเนอร์  

เป็นต้น 

 บริการเพื่อผู้สูงอายุ เช่น บริการน าเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ บริการส่งสินค้าเดลิเวอร์รี่ เป็นต้น 

 บริการทางการเงิน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงินเพ่ือการเกษียณ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพ่ือ

ผู้สูงอายุ ประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น 

 ธุรกิจพัฒนาความรู้และทักษะ เช่น โรงเรียนสอนการใช้คอมพิวเตอร์แก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนสอนภาษา

ส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 สินค้าเพ่ือผู้สูงอายุ เช่น ไม้เท้า รถเข็น อุปกรณ์ช่วยเดิน เป็นต้น 

 สินค้าท่ีออกแบบมาส าหรับผู้สูงอายุ เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีปุ่มขนาดใหญ่ เครื่องครัวที่ผู้สูงอายุใช้งาน

ได้ง่าย เป็นต้น 

นอกจากโอกาสทางธุรกิจแล้ว การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังได้น าโอกาสทางอาชีพมาด้วย โดยคณะผู้วิจัย

พบว่า อาชีพที่จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในสังคมผู้สูงอายุได้แก่ พยาบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลสุขภาพ

ส่วนตัวผู้สูงอายุ ฟิตเนสเทรนเนอร์ นักโสตสัมผัสวิทยา นักปรับปรุงบ้านเพื่อผู้สูงอายุ นักโภชนาการ และที่

ปรึกษาทางการเงิน 

 ยิ่งไปกว่าโอกาสทางธุรกิจ การมุ่งหน้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุยังถือเป็นโอกาสอันดีในการปฏิรูปและ

เปลี่ยนแปลงสังคม เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและเป็นมิตรกับคนทุกคนในสังคม   นั่นคือ 

สังคมเศรษฐกิจที่มองคนทุกคนเท่ากันและไม่ละทิ้งหรือละเลยคนกลุ่มใดเลยไว้เบื้องหลัง 
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ในปัจจุบัน ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็น ‘สังคมผู้สูงอายุ ’ ซึ่งหมายถึง

ปรากฏการณ์ที่สัดส่วนผู้สูงอายุในสังคมสูงมากเมื่อเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมด ตามนิยามขององค์การ

สหประชาชาติ ผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ดี องค์การต่างๆ นิยามค าว่า ‘ผู้สูงอายุ’ แตกต่าง

กันไป เช่น องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-

operation and Development หรือ OECD) ก าหนดให้หมายถึงผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ส่วนกรณีของ

ประเทศไทย ตามนิยามของส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้สูงอายุ  หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่ง

สอดคล้องกับค านิยามขององค์การสหประชาชาติ  แม้จะไม่มีนิยามที่ชัดเจนและเป็นสากลว่าใครคือผู้สูงอายุ 

แต่เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคืออายุ 60 ปี และ 65 ปี  รายงานฉบับนี้จะใช้นิยามทั้งสองใน

การกล่าวถึงผู้สูงอายุโดยขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลที่อ้างอิง 

นอกจากนิยามที่หลากหลายของผู้สูงอายุแล้ว ความเข้มข้นของการเป็นสังคมผู้สูงอายุยังแบ่งได้หลาย

ระดับอีกด้วย รายงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2557) ได้แบ่งระดับความเข้มข้นของการ

เป็นสังคมสูงอายุไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่หนึ่ง สังคมสูงอายุ (aged society) หมายถึงการที่สังคมมีสัดส่วน

ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ระดับที่สอง สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

(complete aged society) หมายถึงสังคมที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 20 ของประชากร

ทั้งหมด และระดับที่สาม สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (super aged society) หมายถึงสังคมที่มีสัดส่วน

ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด รายงานฉบับนี้จะใช้นิยามดังกล่าวเพ่ือแบ่ง

ระดับความเข้มข้นของสังคมผู้สูงอายุ 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับสังคม

ผู้สูงอายุ โดยในส่วนแรก จะฉายภาพรวมสถานการณ์ด้านโครงสร้างประชากรและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ทั่วโลก สถานการณ์การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมถึงความท้าทายต่อเศรษฐกิจไทยอัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรดังกล่าว ต่อจากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่มา

พร้อมกับสังคมผู้สูงอายุโดยใช้กรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิติ” โดยใช้ผลส ารวจจากแบบสอบถาม 

สถานการณ์และแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
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“ผู้สูงอายุในสังคมไทยปี 2020” ซึ่งจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มาประกอบการ

วิเคราะห์ด้วย  และในส่วนสุดท้ายจะเป็นบทสรุปโอกาสในสังคมผู้สูงอายุ 

1.1 สถานการณ์และแนวโนม้ระดับโลกและระดับภูมิภาค: โลกก าลังแก่ลง 

ข้อมูลจากรายงานของ United Nations (2013) ระบุว่าในปี 2013 ทั่วโลกมีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้น

ไปถึงกว่า 841 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรโลกท้ังหมด รายงานเดียวกันนี้คาดการณ์ว่าในปี 2050 

จ านวนผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากระดับในปัจจุบัน ส่งผลให้จ านวนผู้สูงอายุทั่วโลกเพ่ิมขึ้น

เป็น 2 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรโลกทั้งหมด และในอีก 50 ปีข้างหน้า คือในปี 2100 จะมี

ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นทั่วโลกอีกกว่า 1 พันล้านคน ท าให้ในปี 2100 ทั่วโลกจะมีผู้สูงอายุประมาณ 3 พันล้านคน 

ส่งผลให้สัดส่วนของประชากรสูงอายุสูงขึ้นไปเป็นเกือบร้อยละ 30 ของประชากรโลก 

ภาพที่  1 จ านวนประชากรโลก 

 

ที่มา: World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 2013) 

  



  การเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)
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นอกจากจ านวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมากแล้ว หากเราพิจารณาอายุกลาง 

(median age) ของประชากรโลก ซึ่งหมายถึงอายุของคนที่อยู่ตรงกลางหากเราน าประชากรทั้งโลกมา

เรียงล าดับไล่อายุจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด จะเห็นว่าอายุกลางของประชากรโลกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ข้อมูลจากรายงานของ United Nations (2013) ระบุว่า ในปี 1950 อายุกลางของประชากรโลกอยู่ที่ 

23.5 ปี และเพ่ิมขึ้นเป็น 29.6 ปี ในปี 2015 และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็น 36.1 ปี และ 41.2 ปี ในปี 2050 และปี 

2100 ตามล าดับ 

ภาพที่  2 อายุกลางประชากรโลก 

 

ที่มา: World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 2013) 

การกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วซึ่ง

ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจากรายงานของ United Nations 

(2013) ให้ข้อมูลว่าในปี 2013 กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีสัดส่วนของผู้สูงอายุในสังคมสูงถึ งร้อยละ 23 ของ

ประชากรทั้งหมด และภายในปี 2050 สัดส่วนของประชากรสูงอายุในประเทศพัฒนาแล้วจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 

32 ซึ่งจะท าให้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด เนื่องจากมีประชากรอายุตั้งแต่ 60 

ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด 

ในกรณีของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา แม้ว่าในปัจจุบันกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะยังไม่ก้าวเข้าสู่การ

เป็นสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีประชากรสูงอายุไม่ถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด แต่จ านวนผู้สูงอายุใน

กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาเหล่านี้จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และเดินตามรอยประเทศพัฒนาแล้วในแง่การเป็น

สังคมผู้สูงอายุ  รายงานชิ้นเดียวกันคาดการณ์ว่าในปี 2050 สัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศก าลังพัฒนาจะ
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เพ่ิมขึ้นเป็นสูงกว่าร้อยละ 19 และในปี 2100 สัดส่วนดังกล่าวนี้จะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 27 ซึ่งนั่นท าให้กลุ่ม

ประเทศก าลังพัฒนาเข้าใกล้การเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด  และสถานการณ์ของกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาก็

ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาที่สุดจะกลายเป็นสังคมสูงอายุในปี 2050 และ

กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2100  

 

ภาพที่  3 สัดส่วนประชากรสูงอายุต่อประชากรทั้งหมด (แบ่งตามระดับการพัฒนา)1  

 

ที่มา: World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 2013) 

หากเราพิจารณาข้อมูลในระดับภูมิภาค จะเห็นได้ว่าทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือได้กลายเป็น

สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ไปเรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน เนื่องจากมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเกินกว่าร้อย

ละ 20  ส่วนภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกา แม้ว่าปัจจุบันมีสัดส่วนของผู้สูงอายุในสังคมไม่มากนัก คือ

ประมาณร้อยละ 11 ในปี 2013 แต่ภายในปี 2050 สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 24 และร้อยละ 27 

ในเอเชียและลาตินอเมริกาตามล าดับ  และในปี 2100 ภูมิภาคเอเชียและลาตินอเมริกาจะสามารถไล่กวดทวีป

ยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือได้ทัน จนกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด  

  

                                                           
1 จากรายงาน World Population Prospects: The 2012 Revision กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วหมายถึง ทุกประเทศในทวีปยุโรป รวมกับอเมริกาเหนือ 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น  กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาหมายรวมถึงทุกประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  และกลุ่มประเทศ
ด้อยพัฒนาที่สุด ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ประกอบไปด้วย 49 ประเทศ โดยอยู่ในทวีปแอฟริกา 34 ประเทศ ทวีปเอเชีย 
9 ประเทศ ในเขตโอเชียเนีย 5 ประเทศ และอีก 1 ประเทศในเขตละตินอเมริกาและแคริเบียน 

สัดส่วน (%) 
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ภาพที่  4 สัดส่วนประชากรสูงอายุต่อประชากรทั้งหมด (แบ่งตามภูมิภาค) 

 

ที่มา: World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 2013) 

 

1.2 สถานการณ์และแนวโนม้ระดับประเทศ: ประเทศไทยก็ก าลังแก่ลงเช่นกัน 

 รายงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2557) ระบุว่าจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับจ านวนประชากรรวมของประเทศไทยที่มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 

1970 ประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีเพียง 1.7 ล้านคนจากประชากรรวมทั้งประเทศ 34.4 ล้านคน นั่นท า

ให้ในปี 1970 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุเพียงประมาณร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด แต่ในปี 2013 

ประชากรสูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเป็นเกือบ 10 ล้านคน และส่งผลให้สัดส่วนประชากรสูงอายุต่อ

ประชากรทั้งหมดเพ่ิมขึ้นเป็นกว่าร้อยละ 15  รายงานดังกล่าวยังคาดการณ์อีกว่าในปี 2040 ผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น 20.5 ล้านคน สวนทางกับจ านวนประชากรรวมในประเทศไทยซึ่งจะเริ่มลดลงตั้งแต่

ทศวรรษ 2020 
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ภาพที่  5 จ านวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย 

 

ที่มา: สถานการณ์ผูสู้งอายุไทย พ.ศ. 2556 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาผู้สูงอายไุทย, 2557) 

 

รายงานเดียวกันนี้ยังให้ข้อมูลด้วยว่า ประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อปี 2005 

และก าลังจะกลายเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบในปี 2021 และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี 2035 

กล่าวได้ว่าประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากการเป็นสังคมสูงอายุที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 10 ไปสู่การเป็น

สังคมสูงอายุระดับสุดยอดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 30 ในระยะเวลาเพียง 30 ปีเท่านั้น 

 

ภาพที่  6 สัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทย 

 

ที่มา:สถานการณผ์ู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2556 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาผู้สูงอายไุทย, 2557) 

จ ำนวน (ล้ำนคน) 
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นอกจากสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดแล้ว ตัววัดอีกตัวหนึ่งซึ่งใช้วัดความเข้มข้นของการ

กลายเป็นสังคมสูงอายุก็คือ ดัชนีการสูงวัย (index of ageing) ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนจ านวนผู้สูงอายุต่อเด็ก 

(อายุต่ ากว่า 15 ปี) 100 คน ข้อมูลจากรายงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2557) ระบุว่า 

ในปี 1970 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ านวนเพียง 11 คน ต่อเด็ก 100 คน เท่านั้น ตัวเลข

ดังกล่าวนี้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างมาก และในปี 2018 จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุมากกว่า

เด็ก (กล่าวคือดัชนีการสูงวัยสูงกว่า 100) และดัชนีดังกล่าวก็ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยรายงาน

คาดการณ์ว่าในปี 2040 ดัชนีการสูงวัยของไทยจะสูงถึง 251.2 กล่าวคือ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึง 251 

คน ต่อเด็ก 100 คน  

ภาพที่  7 สัดส่วนผู้สูงอายุต่อเด็ก 100 คนในประเทศไทย 

 

ที่มา:สถานการณผ์ู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2556 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาผู้สูงอายไุทย, 2557) 

 

และหากเราดูอัตราการพ่ึงพิงของผู้สูงอายุในสังคม (Old-age Dependency Ratio) ซึ่งเป็นตัวเลข

เปรียบเทียบจ านวนผู้สูงอายุกับจ านวนคนวัยท างาน นั่นคือจ านวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปต่อจ านวนคนวัย

ท างานอายุระหว่าง 25-64 ปี จะพบว่าอัตราการพ่ึงพิงของผู้สูงอายุในสังคมของไทยเพ่ิมขึ้นอย่างมาก จากในปี 

2010 ที่ทุกๆ ประชากรวัยแรงงาน 100 คน ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพียง 15 คน เพ่ิมข้ึนกลายเป็นประมาณ 

42 คนในปี 2035 

  

สัดส่วนต่อเด็กจ ำนวน 100 คน 
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ภาพที่  8 อัตราการพึ่งพิงของผู้สูงอายุในสังคมของไทย 

 

ที่มา: World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 2013) 

หากเราดูการกระจายตัวของผู้สูงอายุในประเทศไทย จะพบว่าผู้สูงอายุไม่ได้กระจายตัวอย่างเท่าเทียม

กันทั่วทั้งประเทศ โดยรายงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2557) ชี้ว่า ในปี 2013 

ภาคเหนือเป็นภาคท่ีมีดัชนีการสูงวัยสูงสุด ที่ 97.5 ในขณะที่ภาคใต้อยู่ที่ 59.7 เท่านั้น  

ภาพที่  9 ดัชนีการสูงวัยของภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยในปี 2013 

 

ที่มา:สถานการณผ์ู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2556 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาผู้สูงอายไุทย, 2557) 

เมื่อพิจารณาพีระมิดประชากรของไทยในช่วงปี 1970-2040 ซึ่งแสดงสัดส่วนจ านวนประชากรตาม

ช่วงวัย โดยฐานของพีระมิดคือกลุ่มประชากรเด็กและส่วนปลายยอดด้านบนคือประชากรผู้สูงอายุ จะพบว่า

ในช่วงระยะเวลาเพียง 70 ปี โครงสร้างประชากรของไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากดังแสดงให้เห็นประจักษ์

ด้วยลักษณะภาพพีระมิดประชากรไทยที่เปลี่ยนรูปไป  ในช่วงปี 1970 พีระมิดประชากรไทยมีลักษณะฐาน

กว้างยอดแหลม นั่นคือมีประชากรวัยเด็กจ านวนมากและมีผู้สูงอายุจ านวนน้อย เมื่อเวลาผ่านไป พีระมิด

สัดส่วนต่อประชำกรวัยแรงงำน 100 คน 

สัดส่วนต่อเด็กจ ำนวน 100 คน 
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ประชากรไทยเปลี่ยนลักษณะเป็นฐานเล็กลงและยอดพีระมิดป้านขึ้น นั่นหมายความว่าประชากรวัยเด็กลด

จ านวนลง ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างมาก 

ภาพที่  10 พัฒนาการพีระมิดประชากรไทย 

 

ที่มา:สถานการณผ์ู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2556 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาผู้สูงอายไุทย, 2557) 

 

1.3 ความท้าทายต่อเศรษฐกิจไทย 

 ข้อมูลข้างต้นได้ชี้ให้เห็นว่าโลกแก่ลง และประเทศไทยเองก็ก าลังแก่ลงเช่นกัน แต่การก้าวเข้าสู่การ

เป็นสังคมผู้สูงอายุของไทยแตกต่างจากประสบการณ์ของประเทศอ่ืนๆ ที่กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์

ไปแล้วก่อนหน้า ดังนั้น การก้าวสู่สังคมสูงอายุของไทยจึงย่อมน าความท้าทายใหม่มาสู่เศรษฐกิจไทยด้วย 

รายงานฉบับนี้ขอน าเสนอความท้าทายที่ส าคัญอย่างน้อยสองประการที่เกิดขึ้นจากการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม

ผู้สูงอายุของไทย 

 ความท้าทายที่หนึ่ง : ประเทศไทยแก่เร็วกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียน  รายงานของสมเกียรติ  

ตั้งกิจวานิชย์และคณะ (2557) ได้เปรียบเทียบดัชนีการสูงวัยในประเทศต่างๆ ในเอเชีย แล้วนับเอาจุดที่ดัชนี

การสูงวัยมีค่าเกิน 100 (กล่าวคือ ประเทศนั้นๆ มีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก) เป็นจุดบ่งชี้การเป็นสังคมสูงอายุ งาน

ชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุเร็วกว่าประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน รวมถึงเร็วกว่า

ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจในเอเชียอย่างประเทศจีนด้วย มีเพียงประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นและ

เกาหลีใตเ้ท่านั้นที่กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุก่อนหน้าประเทศไทย 
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ภาพที่  11 การเข้าสู่สังคมสูงอายุของประเทศต่างๆ ในเอเชีย 

 

 

ที่มา:สู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพ: ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า   

(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2557) 

 ความท้าทายจากข้อเท็จจริงนี้ก็คือ การที่ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุก่อนประเทศเพ่ือนบ้าน 

ย่อมหมายความว่าสัดส่วนวัยแรงงานไทยจะลดจ านวนลงเร็วกว่าประเทศเพ่ือนบ้านด้วย หากเศรษฐกิจไทยจะ

สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ แรงงานไทยจ าเป็นต้องมีผลิตภาพ (productivity) สูงขึ้น เช่น มี

ทักษะสูงขึ้น มีความเชี่ยวชาญช านาญในการผลิตมากขึ้น เป็นต้น   

 หากเปรียบเทียบเทียบประเทศไทยกับประเทศที่กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ว่าจะ

ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ หรือแม้แต่ประเทศในฝั่งตะวันตกอย่างเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา จะสังเกตได้ว่า

ประเทศท่ีแก่ก่อนไทยล้วนเป็นประเทศที่ “รวยก่อนแก่” ดังนั้นแล้วประเทศเหล่านี้จะไม่มีปัญหาเรื่องสวัสดิการ

ของผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีทรัพยากรมากพอที่จะจัดสวัสดิการต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ รวมถึงตัว

ผู้สูงอายุในประเทศเหล่านี้เองก็มีความมั่งคั่งมากกว่าผู้สูงอายุในประเทศไทย  ฉะนั้นแล้วความท้าทายส าคัญก็

คือ ประเทศไทยจะจัดการเรื่องสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุอย่างไรในภาวะที่ประเทศไทยก าลังจะ “แก่ก่อน

รวย” 

ความท้าทายที่สอง: กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (middle income trap) ปัญหาหนึ่งของ

ประเทศก าลังพัฒนาก็คือ หลายประเทศติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง นั่นคือประเทศนั้นๆ สามารถ

พัฒนาเศรษฐกิจจนเปลี่ยนตัวเองจากประเทศรายได้ต่ าให้กลายเป็นประเทศรายได้ระดับปานกลางได้ แต่กลับ

ไม่สามารถยกระดับจนกลายเป็นประเทศรายได้สูงได้  

ค.ศ. 
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หากเราดูอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนและหลังวิกฤต

เศรษฐกิจปี 2540 จะเห็นได้ว่าช่วงก่อนวิกฤต อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยสูงมากที่เฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี 

ในขณะที่ช่วงหลังวิกฤต อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ที่เพียงประมาณร้อยละ 4 ต่อปีเท่านั้น  การ

จะยกระดับประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ประเทศปานกลาง จึงจ าเป็นต้องผลักดันการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจให้สูงขึ้น และเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพด้วย โดยมีการลงทุนภาคเอกชนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการ

เติบโตที่ส าคัญ  

ภาพที่  12 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย 

 

ที่มา: The Thai Economy: Success and Challenges (TDRI, 2014) 

ปัญหาหลักของประเทศที่ติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางก็คือ การขาดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ ไม่สามารถยกระดับการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการได้ ขณะที่ต้นทุนด้าน

แรงงานแพงขึ้น ท าให้ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจลดลง ไม่สามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพกับ

ประเทศพัฒนาแล้วได้ เพราะผลิตภาพแรงงานและทุนยังไม่สูงเท่า ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถแข่งขันในเชิง

ราคากับประเทศท่ีด้อยพัฒนากว่าได้เช่นกัน เพราะอัตราค่าจ้างแพงขึ้นตามระดับการพัฒนา และทรัพยากรถูก

น ามาใช้ประโยชน์จนร่อยหรอลง   

จากความท้าทายของเศรษฐกิจไทยทั้งสองประการข้างต้น ทางออกหนึ่งที่จะท าให้เศรษฐกิจไทยยังคง

แข่งขันในระดับนานาชาติได้อยู่ก็คือ เศรษฐกิจไทยต้องผันไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ 

รวมถึงแรงงานไทยต้องมีคุณภาพมากข้ึน มีผลิตภาพสูงขึ้น  

แต่ในสภาพความเป็นจริง ผลิตภาพแรงงานไทยยังอยู่ในระดับต่ ามาก โดยเฉพาะผลิตภาพแรงงานใน

ภาคเกษตรซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมาก อีกทั้งไม่มีแนวโน้ม
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เพ่ิมขึ้นเลยในช่วงปี 2000-2012  ในขณะที่ผลิตภาพแรงงานในภาคบริการก็มีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลา

เดียวกัน ส าหรับผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของไทยที่แม้ว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและเป็นภาคส่วนที่มี

ผลิตภาพสูงสุดของไทย แต่ เมื่อเปรียบเทียบกับเพ่ือนบ้านในอาเซียน จะพบว่าผลิตภาพแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมของไทยยังคงด้อยกว่าเพ่ือนบ้านในอาเซียนอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย เช่นเดียวกับในภาค

บริการที่ผลิตภาพแรงงานไทยด้อยกว่าสองประเทศนี้เช่นกัน ส่วนผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรของไทยก็ต่ า

กว่ามาเลเซียมาก ทั้งยังต่ ากว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ด้วยซ้ า 

 

ภาพที่  13 ผลิตภาพแรงงานไทยในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ 

 

 

 

 

ที่มา:สู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพ: ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า 

 (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ, 2557) 

(ปี) 

มูลคำ่เพ่ิมต่อคนงำน (PPP ดอลลำร์สหรัฐ/คน) 
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ปัจจัยส าคัญหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทยก็คือ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเมื่อดู

ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างประเทศก็จะเห็นว่าประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนที่น้อย

มาก โดยในปี 2012 ประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.24 ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศเท่านั้น ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วในเอเชีย อย่างเช่นสิงคโปร์และเกาหลีใต้ มีการ

ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนที่สูงมาก นั่นคือร้อยละ 2.27 และร้อยละ 3.56 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศตามล าดับ ซึ่งมากกว่าประเทศไทยนับสิบเท่า 

  

ล้อมกรอบ 1: ตัวเลขผู้สูงอายุโลก 

 ในปี 1950 ทั่วโลกมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี 200 ล้านคน ในปี 2000 ตัวเลขดังกล่าวนี้เพิ่มข้ึนสาม

เท่าเป็น 600 ล้านคน และภายในปี 2050 ตัวเลขดังกล่าวนี้จะเพ่ิมขึ้นสามเท่าอีกครั้งหนึ่ง เป็น 2 

พันล้านคน 

 สัดส่วนการขยายตัวของประชากรโลกอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ต่อปี ในขณะที่อัตราการขยายตัวของประชากร

อายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ต่อปี  และประชากรกลุ่มที่ขยายตัวรวดเร็วที่สุดคือกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้น

ไป ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วขยายตัวในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี 

 ในปี 2045 ทั่วโลกจะมีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีมากกว่าเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีรวมกัน 

 ในประเทศพัฒนาแล้ว ทุกวันนี้ในประชากรทุกๆ 5 คน จะมีคนที่อายุมากกว่า 60 ปีอยู่หนึ่งคน และ

ภายในปี 2050 สัดส่วนนี้จะเพ่ิมข้ึนเป็นหนึ่งคนในทุกๆ สามคน และแม้ว่ากลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมี

ประชากรอายุน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ แต่ก็ก าลังสูงวัยขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าเช่นกัน 

 เนื่องจากผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชาย สัดส่วนของผู้สูงอายุหญิงจึงมากกว่าผู้สูงอายุชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป 
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ภาพที่  14 สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

 
 ที่มา: The Thai Economy: Success and Challenges (TDRI, 2014) 

 

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก ประเทศไทยเองก็หนีไม่พ้นแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดในปี 2035 การก้าวเข้าสู่การเป็น

สังคมผู้สูงอายุของไทยน าพาความท้าทายอย่างน้อย 2 ประการมาสู่สังคมเศรษฐกิจไทย ได้แก่ หนึ่ง ไทยแก่เร็ว

กว่าเพ่ือนบ้านในอาเซียนและแก่ก่อนรวย สอง ประเทศไทยติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ความ 

ท้าทายทั้งสองประการนี้ส่งผลต่อทั้งความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยในเวทีนานาชาติ และต่อการ

จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุภายในประเทศ  แต่นอกเหนือไปจากความท้าทายดังกล่าวข้างต้น การก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุยังได้น าโอกาสต่างๆ มาด้วย ทั้งโอกาสในทางธุรกิจและโอกาสในทางอาชีพ ในบทต่อไปผู้วิจัยจะได้

วิเคราะห์ให้เห็นถึงโอกาสในด้านต่างๆ ที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุโดยใช้กรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” 
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 ในการส ารวจ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คณะผู้วิจัย

จะใช้กรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิติ” (Five Dimensions Analysis) ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากกรอบ

การวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ของ trendwatching.com (2014) ดังแสดงให้เห็นในภาพ

ที่ 14 ทั้งนี้ การวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิติ” ให้ความส าคัญกับห้ามิติดังต่อไปนี้ 

ภาพที่  15 กรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิติ” 

 

ที่มา: พัฒนาต่อยอดจาก trendwatching.com (2014) 

 

(1) พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Drivers of Change) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาค และการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ซึ่งมักเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กินเวลายาวนานหลายปี ปัจจัยเหล่านี้มิใช่การ

เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของผู้คนโดยตัวของมันเอง หรืออาจมิ ใช่โอกาสทางธุรกิจโดยตัวของมัน

มองเทรนดห์้ามิติ 
 

2 



ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ 

16  

เอง แต่เป็นพลังเบื้องหลังที่มีส่วนส าคัญในการก่อรูปหรือก ากับทิศทางของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงส าคัญอัน

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกอีกต่อหนึ่ง รวมทั้งช่วยเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสทางธุรกิจ

ให้เกิดข้ึนตามมา 

(2) ตัวเร่ง (Triggers) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น เช่น รสนิยม นโยบายรัฐ เหตุการณ์ทาง

การเมือง วิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ รวมถึงเทคโนโลยี ที่เป็นตัวเร่งให้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหนึ่งสามารถ

ขยายตัวในวงกว้างได้รวดเร็วขึ้น 

(3) ความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายความต้องการและความปรารถนาขั้นพ้ืนฐานของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปอัน

เนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้ความต้องการพ้ืนฐานของผู้คน

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสังคมจ าเป็นต้องปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงความต้องการพ้ืนฐานเหล่านี้

อย่างไร 

(4) โอกาสเกิดใหม่ (Emerging Opportunities) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายโอกาสเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นเพ่ือถม ‘ช่องว่าง’ ที่ถูกสร้างขึ้นจากแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นตลาดสินค้าและบริการใหม่ อาชีพใหม่ พฤติกรรมผู้ บริโภคใหม่ เป็นต้น ตัวอย่างที่

ส าคัญได้แก่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับช่องว่างแห่งความคาดหวัง (expectation gap) ของผู้บริโภค ระหว่าง

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการกับสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็น ‘ขุมทอง’ ของการท าความเข้าใจแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง 

(5) ความคิดบันดาลใจ (Inspiration Idea)   

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งส ารวจแง่คิดและแรงบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์ในการรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ โดยมีกรณีศึกษาทั้งของต่างประเทศและไทย ทั้งที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว  

ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการปรับตัวและนวัตกรรมของหน่วยธุรกิจเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมความเข้าใจในแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ชัดเจนขึ้น อีกทั้งช่วยเพ่ิมมุมมองทางธุรกิจให้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น รวมถึงสร้างแรง

บันดาลใจในการประกอบธุรกิจใหม่หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้วย 
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2.1 พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  

 คนเกิดน้อยลง 

ข้อมูลจากรายงานของ United Nations (2013) ระบุว่าจ านวนบุตรต่อผู้หญิงหนึ่งคนโดยเฉลี่ยทั่วโลก 

ลดลงจาก 4.4 คนในช่วงปี 1970-1975 เหลือเพียง 2.5 คนในช่วงปี 2005-2010 และคาดการณ์ว่าจะลดลง

เหลือเพียง 2 คนภายในปี 2095-2100  ในกรณีของประเทศไทย จ านวนบุตรเฉลี่ยต่อผู้หญิงหนึ่งคนก็มี

แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เช่นกัน จากในช่วงปี 1970-1975 ที่หญิงไทยหนึ่งคนโดยเฉลี่ยมีลูกถึง 5 คน เหลือเพียง 

1.5 คน ในช่วงปี 2005-2010 และ 1.8 คน ในช่วงปี 2095-2100 เท่านั้น  

ภาพที่  16 อัตราเกิดของประชากรโลกและประชากรไทย ปี 1970-2100 

 

ที่มา: World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 2013) 

งานของ Chand and Tung (2014) สรุปว่าสาเหตุที่ท าให้อัตราการเกิดทั่วโลกลดลงได้แก่ การที่

สถานะของผู้หญิงในสังคมสูงขึ้น ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นด้วย ความ

แพร่หลายของวิธีการคุมก าเนิดต่างๆ การยุตินโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้มีบุตรมากขึ้น ต้นทุนในการเลี้ยงดูบุตร

ที่สูงขึ้น ค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนไปและรับกับวิถีชีวิตที่ไม่ต้องมีลูกได้มากขึ้น รวมไปถึงอิทธิพลที่ ลดลงของ

ความเชื่อทางศาสนาและค่านิยมทางสังคมที่เชื่อว่าการมีบุตรและการมีครอบครัวขนาดใหญ่เป็นสิ่งดี 

จ ำนวนบตุร (คน) 
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อัตราการเกิดที่ลดลงนี้มีส่วนท าให้โครงสร้างประชากรโลก รวมถึงโครงสร้างของประชากรไทย

เปลี่ยนแปลง กล่าวคือคนวัยเด็กที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนวัยแรงงานในอนาคตมีจ านวนลดลง ส่งผลให้

โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ   

 คนอายุยืนขึ้น 

ข้อมูลจากรายงานของ United Nations (2013) ระบุว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชากรโลกเพ่ิมขึ้นกว่า 

20 ปีในช่วงเวลาประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา โดยอายุคาดเฉลี่ยของประชากรทั่วโลกสูงขึ้นจาก 49 ปี ในช่วงปี 

1955-1960 เป็น 70 ปี ในช่วงปี 2010-2015 และยังเป็นที่คาดการณ์กันว่าตัวเลขดังกล่าวนี้จะเพ่ิมข้ึนเป็น 75 

ปี ในปี 2050 และสูงขึ้นถึง 81 ปี ในปี 2100 ส่วนในกรณีของไทย อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยก็มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยจะเพ่ิมข้ึนจาก 73 ปี ในช่วงปี 2010 เป็น 80 ปี ในช่วงปี 2050 และสูงขึ้นเป็น 

86 ปี ในช่วงปี 2100   

งานของ Chand and Tung (2014) วิเคราะห์ว่าแม้ว่าอายุคาดเฉลี่ยระหว่างคนในประเทศพัฒนาแล้ว

กับประเทศก าลังพัฒนาจะยังห่างกันอยู่ (82 ปีในกรณีประเทศพัฒนาแล้ว และ 64 ปีในกรณีประเทศที่ด้อย

พัฒนากว่า) แต่ตัวเลขของทั้งสองกลุ่มประเทศก็มีแนวโน้มใกล้เคียงกันมากขึ้น และที่จริงช่องว่างดังกล่าวก็

ลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุที่ท าให้อายุคาดเฉลี่ยของผู้คนทั่วโลกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ วิทยาการทาง

การแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้น การเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงขึ้น รวมไปถึงการถ่ายโอนความมั่งค่ังไปให้กับกลุ่ม

คนจนและผู้สูงอายุผ่านนโยบายของรัฐ 

อายุคาดเฉลี่ยที่สูงขึ้นทั่วโลกมีส่วนท าให้ผู้สูงอายุเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมาก เมื่อประกอบกับอัตราเกิดที่

ลดลงอย่างมาก ก็ยิ่งผลักดันให้โครงสร้างประชากรทั่วโลกเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเร็วขึ้น 
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ภาพที่  17 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรโลกและประชากรไทย 

 

 

ที่มา: World Population Prospects: The 2012 Revision (United Nations, 2013) 

 ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงหลังเกษียณยาวนานขึ้น 

ข้อมูลจากรายงานของ A.T. Kearney (2013) ระบุว่าในปัจจุบัน เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ 60 ปี ผู้สูงอายุ

ในหลายประเทศจะมีสุขภาพดีเป็นปกติต่อไปอีกถึงประมาณ 13-20 ปี (13 ปีในอินเดีย, 15 ปีในจีน, 19 ปีใน

สหรัฐฯ, 21  ปีในญี่ปุ่น) นั่นหมายความว่าผู้สูงอายุวัยเกษียณยังมีช่วงเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเป็น

ปกติสุขได้อีกยาวนานหลังจากเกษียณอายุงานอย่างเป็นทางการ  

  

อำยุคำดเฉล่ีย (ปี) 
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ภาพที่  18 ระยะเวลาที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข หลังอายุ 60 ปี 

 

ที่มา: Understanding The Needs and Consequences of TheAgeing Consumer (AT Kearney, 2013) 

ไม่เพียงเท่านั้น ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างปกติสุขนี้ยังมีแนวโน้มยาวนานขึ้นเรื่อยๆ 

ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบีบอัดของช่วงเวลาแห่งความป่วยไข้ (compression of morbidity) ซึ่งมี

สมมติฐานว่า ในอนาคต เมื่ออายุขัยเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น ช่วงเวลาบั้นปลายชีวิตที่ผู้คนต้องป่วยไข้จาก

ความชราจะลดลงด้วย นั่นหมายความว่า ไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาวขึ้นเท่านั้น แต่ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุ

มีสุขภาพแข็งแรงดีก็ยาวนานขึ้นด้วย ในขณะที่ช่วงเวลาแห่งความป่วยไข้ก็สั้นลง งานของ Timonen (2008) 

ซึ่งได้รวบรวมงานศึกษาจ านวนมากเกี่ยวกับอายุขัยเฉลี่ยและช่วงเวลาแห่งการป่วยไข้ พบว่ามีหลักฐานข้าม

ประเทศจ านวนมากที่ให้หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีการบีบอัดของช่วงเวลาแห่งความป่วยไข้นี้ ดังงานศึกษาของ 

Oxford Economics (2013) ได้สรุปไว้ว่า “แทนที่จะเป็นการขยายช่วงเวลาบั้นปลายแห่งความชราออกไป 

อายุขัยที่เพ่ิมขึ้นกว่า 30 ปีตลอดศตวรรษที่ 20 กลับส่งผลให้ช่วงกลางของชีวิตเพ่ิมขึ้นแทน กล่าวคือเป็นการ

ขยายช่วงเวลาที่แรงงานอยู่ในจุดที่มีผลิตภาพและความคิดสร้างสรรค์สูงสุด” 

 

2.2 ตัวเร่ง 

 อายุเกษียณทางการยืดยาวขึ้น 

งานของ Gruber and Wise (2002) ชี้ว่าผลประโยชน์จากการเกษียณอายุเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้

ผู้สูงอายุเลือกที่จะยุติชีวิตการท างาน งานดังกล่าวพบว่าผู้สูงอายุในประเทศฝรั่งเศสจ านวนมากเลือกที่จะ
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เกษียณอายุตอนอายุ 60 ปี ซึ่งเป็นอายุที่จะได้รับสิทธิประโยชน์และผลประโยชน์ต่างๆ จากเงินบ าเหน็จ

บ านาญ สอดคล้องกับงานของ Peng and Mai (2013) ที่พบว่าการขยายอายุเกษียณอย่างเป็นทางการออกไป

ท าให้ผู้สูงอายุในประเทศจีนตัดสินใจอยู่ในตลาดแรงงานยาวนานขึ้น โดยงานชิ้นนี้พบว่า หากจีนเพ่ิมอายุ

เกษียณอย่างเป็นทางการของผู้ชายจาก 60 ปีในปัจจุบันเป็น 65 ปี จะท าให้สัดส่วนประชากรชายอายุ 60-64 

ปีที่ยังคงท างานอยู่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 58.3 ในปี 2010 เป็นร้อยละ 70 ในปี 2019   ดังนั้น การขยายอายุ

เกษียณอย่างเป็นทางการออกไปจึงส่งผลให้ผู้สูงอายุท างานยาวนานขึ้น 

 

ภาพที่  19 เปรียบเทียบอายุเกษียณอย่างเป็นทางการทั่วโลก 

 
ที่มา:Statistics on average effective age and official age of retirement in OECD countries  

(OECD, 2012) 

หากเราดูข้อมูลอายุเกษียณอย่างเป็นทางการทั่วโลก จะเห็นว่าหลายประเทศทั่วโลกได้มีการยืดอายุ

เกษียณอย่างเป็นทางการออกไปเพ่ือปรับตัวรับกับสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้น โดยประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย ทั้ง

ในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ต่างได้มีการปรับอายุเกษียณอย่างเป็นทางการออกไปเป็น 65-67 ปี อย่างไร

ก็ดี ส าหรับประเทศไทย อายุเกษียณอย่างเป็นทางการของไทยยังคงไม่มีการปรับเปลี่ยนและอยู่ที่ 60 ปี 

 ไม่เพียงเท่านั้น แนวโน้มการลดสิทธิประโยชน์จากโครงการเกษียณก่อนก าหนด (early retirement) 

ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สูงอายุที่จะยืดระยะเวลาการท างานของตนเองออกไปเช่นกัน โดยงานของ 

Manoli and Weber (2012) พบว่าการปฏิรูปนโยบายเกษียณก่อนก าหนดในประเทศออสเตรียในปี 2000 

และปี 2004 ท าให้อายุส าหรับการเกษียณก่อนก าหนดสูงขึ้นและสิทธิประโยชน์ลดลง ส่งผลให้จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการดังกล่าวลดลงและอยู่ในตลาดแรงงานนานขึ้น  งานของ Kocourek and Pertold (2010) ก็พบผลใน

อำยุ (ปี) 
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ลักษณะเดียวกันในสาธารณรัฐเชค กล่าวคือการลดสิทธิประโยชน์ลงร้อยละ 2-3 ช่วยลดจ านวนแรงงานที่จะ

เกษียณก่อนก าหนดได้ในสัดส่วนเดียวกัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุท างานยาวนานขึ้น 

 การขยายอายุเกษียณอย่างเป็นทางการออกไปส่งผลให้ผู้สูงอายุท างานยาวนานขึ้น นั่นหมายความว่า

ผู้สูงอายุจะยังมีรายได้ที่มั่นคงต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังอายุ 60 ปี ส่งผลเพ่ิมอ านาจซื้อ รวมไปถึงความมั่งคั่งที่

มากขึ้นของผู้สูงอายุด้วย ซึ่งปัจจัยนี้ส่งผลอย่างส าคัญต่อการขยายตัวของตลาดสินค้าและบริการเพื่อผู้สูงอายุ 

 คนท างานยาวนานขึ้น 

ข้อมูลจาก The Economist (2014) ระบุว่าในสหรัฐอเมริกา สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ยังคงท างานอยู่

เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2000 ชาวอเมริกันอายุมากกว่า 65 ปีที่ยังคงท างานอยู่มีเพียงร้อยละ 13 แต่

ในปี 2014 ตัวเลขนี้เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 20  ข้อมูลจาก A.T. Kearney (2013) ยังระบุด้วยว่ากลุ่มคนที่การจ้าง

งานเติบโตสูงสุดในสหรัฐอเมริกาคือกลุ่มอายุ 65-74 ปี และกลุ่มอายุสูงกว่า 75 ปี  สถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิด

เฉพาะกับประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ข้อมูลจาก OECD (2013) แสดงให้เห็นว่าแทบทุกประเทศสมาชิก 

OECD แรงงานผู้สูงอายุเพ่ิมสัดส่วนขึ้นอย่างมาก ในเยอรมนี สัดส่วนการจ้างแรงงานผู้สูงอายุวัย 55 -64 ปี

เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 37.9 ในปี 2001 เป็นร้อยละ 61.5 ในปี 2012 ในเนเธอร์แลนด์ ตัวเลขเดียวกันนี้เพ่ิมขึ้น

จากร้อยละ 38.2 เป็นร้อยละ 58.6 ในช่วงเวลาเดียวกัน และนี่ท าให้ค่าเฉลี่ยสัดส่วนผู้สูงอายุวัย 55 -64 ปีที่

ยังคงท างานอยู่ในกลุ่มประเทศ OECD เพ่ิมสัดส่วนขึ้นจากร้อยละ 48.4 ในปี 2001 เป็นร้อยละ 55.6 ในปี 

2012 

ภาพที่  20 สัดส่วนแรงงานสูงอายุ ปี 2001-2012 

 

ที่มา: Employment rate of older workers (OECD, 2013) 
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 ในกรณีของประเทศไทย แม้ว่าอายุเกษียณอย่างเป็นทางการของไทยจะยังคงอยู่ที่ 60 ปี แต่สัดส่วน

ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปีในประเทศไทยที่ยังคงท างานอยู่มีค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  ข้อมูล

จากรายงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2557) ระบุว่าในปี 2010 ผู้สูงอายุไทยช่วงอายุ 60-

64 ปีที่ยังคงท างานอยู่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60.8 อีกท้ังหากดูข้อมูลข้ามเวลา จะเห็นว่าผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้ม

ที่จะยังคงท างานอยู่มากข้ึน โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุช่วงอายุ 60-64 ปีที่ยังคงท างานอยู่ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น

จากร้อยละ 51.4 ในปี 2000 เป็นร้อยละ 60.8 ในปี 2010 อีกทั้งหากเราดูผู้สูงอายุที่เข้าใกล้การเป็นผู้สูงอายุ

วัยปลาย นั่นคือกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 75 ปี จะเห็นว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ในประเทศไทยที่ยังคงท างานอยู่มี

สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 12.4 ในปี 2010  

ภาพที่  21 สัดส่วนผู้สูงอายุที่ยังคงท างานอยู่ในประเทศไทย 

 

ที่มา:สถานการณผ์ู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2556 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาผู้สูงอายไุทย, 2557) 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้น 

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าและแพร่หลายส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการค้นหา

ข้อมูลและจับจ่ายซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น การส ารวจของ A.T. Kearney (2011) ซึ่งสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ

กว่า 3,000 คนใน 23 ประเทศ พบว่าผู้สูงอายุกว่าครึ่งใช้อินเทอร์เน็ต และกว่าร้อยละ 20 ใช้อินเทอร์เน็ตใน

การซื้อสินค้าหาข้อมูลและติดต่อสื่อสาร  และหากเน้นเฉพาะกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต กลุ่มอายุ 60-64 ปีกว่าร้อย

ละ 49 และกลุ่มอายุ 65-79 ปีกว่าร้อยละ 41 ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่เพียงแต่กลุ่ม

ผู้สูงอายุจะใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่น้อยกว่ากลุ่มคนที่อายุน้อยกว่าเท่านั้น แต่ยังใช้จ่าย

มากกว่าด้วย บทความของ Bulik (2010) ให้ข้อมูลว่าผู้บริโภคกลุ่มอายุ 46-64 ปีเป็นกลุ่มที่ซื้อสินค้าออนไลน์
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มากที่สุด โดยซื้อสินค้าทางออนไลน์เป็นมูลค่ากว่า 650 ดอลลาร์ในระยะเวลา 3 เดือน เปรียบเทียบกับคน 

เจเนอร์เรชั่น X ช่วงอายุ 31-45 ปีที่ใช้จ่ายเพียง 581 ดอลลาร์ และคนเจเนอเรชั่น Y ช่วงอายุ 18-30 ปีที่ใช้

จ่ายเพียง 429 ดอลลาร์เท่านั้น 

การส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุโดยคณะผู้วิจัยก็ให้ผลไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ

ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการส ารวจกว่าร้อยละ 69.1 ใช้อินเทอร์เน็ต อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีแนวโน้มใช้สื่อสังคมออนไลน์

เพ่ิมมากขึ้นด้วย โดยผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 60.9 ใช้ไลน์ และอีกกว่าร้อยละ 48.8 ใช้เฟซบุ๊ก  ในขณะที่ผู้ที่ไม่ใช้

สื่อสังคมออนไลน์เลยมีเพียงร้อยละ 31 

 โลกการท างานยืดหยุ่นขึ้น   

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าส่งผลให้โลกการท างานของผู้สูงอายุยืดหยุ่นขึ้น เช่น ผู้สูงอายุสามารถ

ท างานจากท่ีบ้านได้ หรือรับงานเป็นชิ้นๆ มาท าในเวลาที่ยืดหยุ่นขึ้น และไม่จ าเป็นต้องอยู่ในระบบการท างาน

แบบเต็มเวลาอีกต่อไป นอกจากในมิติของการจัดสรรเวลาการท างานแล้ว เส้นทางอาชีพในอนาคตก็จะ

เปลี่ยนไปด้วย  การส ารวจของ A.T. Kearney (2013) ให้ข้อสังเกตว่า ในอนาคต เส้นทางอาชีพและการท างาน

จะเปลี่ยนไป จากปกติที่เป็นเส้นตรง นั่นคือเรียน-ท างาน-เกษียณอายุ  เปลี่ยนไปสู่ การเรียน-ท างาน-กลับไป

เรียนใหม่-ท างานอีกครั้ง  สอดคล้องกับงานของ National Institute on Aging (2007) ที่ให้ข้อมูลว่าปัจจุบัน

เส้นทางสู่การเดินทางสู่การเกษียณในหลายๆ ประเทศนั้นแตกต่างกัน ซึ่งเส้นทางดังกล่าวประกอบไปด้วยการ

ท างานพาร์ทไทม์ การออกจากงานประจ าไปเพ่ือท างานชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนผ่าน (transitional job) หรือ

อาจต้องออกจากตลาดแรงงานเพราะความไม่สามารถทางร่างกายบางประการ รายงานเดียวกันนี้ยังได้ให้

ข้อมูลอีกว่า ในประเทศเกาหลีใต้ คนงานโดยทั่วไป (average worker) จะออกจากการจ้างงานโดยบริษัทเมื่อ

อายุ 54 ปี แต่หลังจากนั้นก็จะท างานพาร์ทไทม์หรืองานค่าจ้างต่ าไปอีก 14 ปีจนถึงอายุ 68 ปี  

สถานการณ์ในประเทศที่ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวไปแล้วอย่างประเทศญี่ปุ่นก็ไม่

แตกต่างกัน บทความโดย Nakamura (2008) ให้ข้อมูลว่าการส ารวจโดย Japan Institute for Labor Policy 

and Training ในปี 2006 พบว่ากว่าร้อยละ 89.4 ของบริษัทกว่า 1,051 แห่งที่ร่วมการส ารวจมีระบบการจ้าง

งานหลังเกษียณ โดยจะมอบสัญญาระยะเวลาหนึ่งปีหรือน้อยกว่าให้กับแรงงานสูงอายุ ทั้งนี้บริษัทกว่าร้อยละ 

44 ระบุว่าพนักงานได้รับค่าจ้างประมาณร้อยละ 60-70 ของค่าจ้างเดิม และกว่าร้อยละ 29.5 กล่าวว่าค่าจ้าง

ถูกลดลงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า 

โลกการท างานที่ยืดหยุ่นขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีความต้องการด้านการท างานแตกต่างจากคนวัย

ท างานทั่วไป ยังคงสามารถท างานต่อไปได้หลังพ้นช่วงอายุเกษียณอย่างเป็นทางการ และท า ให้ผู้สูงอายุยังมี
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รายได้และมีอ านาจซื้อเพ่ิมขึ้นในวัยหลังเกษียณ อีกทั้งยังส่งผลต่อแบบแผนการใช้ชีวิตและการใช้เวลาของ

ผู้สูงอายุด้วย 

 โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในอดีตโครงสร้างครอบครัวโดยทั่วไปมักเป็นแบบพีระมิด กล่าวคือ มีจ านวนผู้สูงอายุ (รุ่นปู่ย่า) น้อย 

รุ่นพ่อแม่เพ่ิมจ านวนขึ้น และสมาชิกรุ่นลูกและหลานมากที่สุด โครงสร้างครอบครัวในรูปแบบดังกล่าวท าให้

ผู้สูงอายุมักมีเครือข่ายของครอบครัวคอยสนับสนุนเมื่อเข้าสู่วัยชรา แต่โครงสร้างครอบครัวในรูปแบบดังกล่าว

ก าลังเปลี่ยนแปลงไป อัตราเกิดที่ลดลงทั่วโลก รวมถึงอายุขัยเฉลี่ยของผู้คนทั่วโลกที่สูงขึ้นส่งผลต่อโครงสร้าง

ครอบครัวและชีวิตของผู้ที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคตอย่างส าคัญ 

 จากที่เคยมีลักษณะแบบพีระมิด กล่าวคือมีสมาชิกครอบครัวในรุ่นปู่ยาตายายน้อย มีสมาชิกในรุ่นพ่อ

แม่มากขึ้น และมีสมาชิกครอบครัวในรุ่นลูกและหลานมากที่สุด โครงสร้างครอบครัวเช่นนี้ท าให้สมาชิก

ครอบครัวที่แก่ชรามีสมาชิกรุ่นที่อายุน้อยกว่าคอยดูแลและให้การสนับสนุน แตโ่ครงสร้างครอบครัวจ านวนมาก

ในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบที่เป็นครอบครัวแนวดิ่ง (beanpole family) กล่าวคือแต่ละรุ่นมีสมาชิกเพียงไม่กี่คน 

แต่จ านวนรุ่นจะมีมากเนื่องจากอายุขัยที่เพ่ิมขึ้นมาก ท าให้คนที่เป็นรุ่นปู่ย่าตายายมีโอกาสอย่างมากที่จะได้เห็น

หลานหรือแม้แต่เหลนของตัวเอง โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้จะส่งผลให้ผู้ที่จะกลายเป็น

ผู้สูงอายุในอนาคตมีเครือข่ายครอบครัวคอยช่วยเหลือเมื่อเข้าสู่วัยชราน้อยลง 

 ในประเทศไทยเอง ขนาดของครอบครัวในประเทศไทยก็มีแนวโน้มลดขนาดลงอย่างมากเช่นกัน ข้อมูล

จากการส ารวจส ามะโนประชากรและเคหะ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ขนาดของครัวเรือนในประเทศ

ไทยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จากโดยเฉลี่ยที่หนึ่งครอบครัวจะมีสมาชิก 5.7 คนในปี พ.ศ. 2513 แต่ในปี พ.ศ. 

2553 ขนาดของครอบครัวในประเทศไทยโดยเฉลี่ยมีสมาชิกเพียง 3.1 คนเท่านั้น 

 

  



ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ 

26  

ภาพที่  22 ขนาดครัวเรือนของไทย 

 
ที่มา:ส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ อ้างถึงใน สถานการณ์ผูสู้งอายุไทย พ.ศ. 2556  

(มูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผูสู้งอายุไทย, 2557) 

 

นอกจากโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนไปแล้ว แนวโน้มการไม่มีลูกหรืออยู่คนเดียวก็เป็นอีก

ปรากฎการณ์หนึ่งที่หนุนเสริมให้การสนับสนุนจากครอบครัวแก่ผู้สูงอายุน้อยลงอีก ข้อมูลจาก National 

Institute on Aging (2007) ระบุว่าในปัจจุบันผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยคนเดียวเพ่ิมจ านวนและสัดส่วนขึ้นในหลาย

ประเทศ หลายประเทศในทวีปยุโรป ผู้สูงอายุหญิงอายุ 65 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 40 อยู่อาศัยคนเดียว และแม้แต่

ประเทศท่ีมีวัฒนธรรมการอยู่รวมกันแบบครอบครัวขยายอย่างญี่ปุ่น ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือการอาศัย

อยู่กับคู่สมรสโดยที่ไม่มีลูกหลานอยู่ด้วยในครอบครัวก็เพ่ิมสัดส่วนขึ้นอย่างมาก 

โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ขนาดครัวเรือนที่เล็กลง รวมถึงแนวโน้มการไม่มีลูกหรืออยู่

อาศัยคนเดียว ท าให้การสนับสนุนที่ผู้สูงอายุเคยได้รับจากสมาชิกครอบครัวลดลงไปอย่างมาก สถาบันที่สร้าง

ขึ้นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุจะเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสังคมนั้นๆ ก้าวเข้าสู่การเป็น

สังคมผู้สูงอายุ 

 

 เทคโนโลยีการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบันส่งผลให้ผู้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมี

อายุยืนขึ้นอีก อีกทั้งคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเองก็จะดีขึ้นด้วยจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้น 

ปัจจุบันมีนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ จ านวนมากที่ช่วยยืดอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น 
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ในสหรัฐอเมริกา รายการ 60 minutes2 ได้รายงานว่ามีการค้นพบวิธีการรักษาโรคมะเร็งวิธีใหม่ โดยการฉีด

เชื้อโปลิโอเข้าไปในเซลล์มะเร็ง เพ่ือให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถตรวจจับได้ว่าเซลล์มะเร็งดังกล่าว

เป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย นวัตกรรมอ่ืนๆ เช่น การตรวจระดับน้ าตาลในเลือดรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้เข็ม

เจาะเข้าไปในเส้นเลือด ชุดกลที่สวมใส่ได้ซึ่งช่วยให้การเดินและการเคลื่อนไหวของผู้พิการหรือผู้สูงอายุสะดวก

ขึ้น หรือแม้แต่แขนกลที่ควบคุมโดยตรงโดยการต่อเข้ากับระบบประสาทของร่างกาย 

 

 พัฒนาการของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป 

รายงานของ National Institute on Aging (2007) คาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ ความเจ็บป่วย

และการเสียชีวิตในทุกภูมิภาคทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในทวีปแอฟริกา จะมาจากโรคไม่ติดต่อหรือโรคเรื้อรังเป็น

หลัก มากกว่าที่จะมาจากโรคติดต่อ โดยในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในปี 2002 โรคไม่ติดต่อคิดเป็นสัดส่วนถึง

ร้อยละ 85 ของโรคทั้งหมดและจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 89 ในปี 2030 ส าหรับกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและ

รายได้น้อย แม้ว่าในปี 2002 โรคไม่ติดต่อจะคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 44) ของโรคทั้งหมด แต่ในปี 

2030 สัดส่วนของโรคไม่ติดต่อจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 54 การเปลี่ยนแปลงแบบแผนของโรคซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกนี้ 

ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ และส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่ออุตสาหกรรมเชิง

สุขภาพ 

 

 นโยบายสวัสดิการสังคมครอบคลุมกว้างขวางขึ้น 

นโยบายสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมกว้างขวางขึ้นมีส่วนท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น รวมถึงความ

ยากจนที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพก็ลดลงด้วย ส่งผลให้ผู้สูงอายุ รวมไปถึงคนในวัยอ่ืนๆ มีรายได้

เหลือเพ่ือไปจับจ่ายกับสินค้าต่างๆ ได้มากขึ้น  ทั้งนี้ก่อนปี พ.ศ. 2545 ที่ประเทศไทยจะมีนโยบายหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า ประชากรไทยที่ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพจากภาครัฐมีเพียงสองกลุ่ม คือข้าราชการ 

และผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและการพัฒนาประเทศไทย (2557) ซึ่ง

เปรียบเทียบจ านวนประชากรไทยที่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนสุขภาพ 3 กองทุนในประเทศไทยในปัจจุบัน 

พบว่ามีข้าราชการได้รับความคุ้มครองโดยสวัสดิการข้าราชการประมาณ 5 ล้านคน มีลูกจ้างในระบบที่ได้รับ

ความคุ้มครองโดยกองทุนประกันสังคมประมาณ 12 ล้านคน และคนไทยอีกกว่า 49 ล้านคนได้รับความ

คุ้มครองจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

                                                           
2 รายการ 60 minutes ตอน Killing Cancer  
(http://www.cbsnews.com/news/polio-cancer-treatment-duke-university-60-minutes-scott-pelley/) 
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งานวิจัยของ Wangstaff and Manachotphong (2012) ย้ าให้เห็นว่านโยบายหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าของไทยท าให้สุขภาพของคนไทยโดยรวมดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 

ปีขึ้นไป โดยงานวิจัยดังกล่าวพบว่าจ านวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีที่รายงานว่าตนเองป่วยจนไม่สามารถ

ท างานได้ลดลงประมาณร้อยละ 5-6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 

 ทางเลือกการออมและการลงทุนที่หลากหลายขึ้น   

 ทางเลือกการออมและการลงทุนที่หลากหลายขึ้นในปัจจุบันส่งผลต่อความมั่งคั่งหลังเกษียณของ

ผู้สูงอายุอย่างมาก งานวิจัยของสถาบันวิจัยตลาดทุน (2556) แสดงให้เห็นว่า ความรู้ทางการเงิน ทัศนคติต่อ

ความเสี่ยงที่ถูกต้อง การรู้จักลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หุ้นสามัญ กองทุน RMF กองทุน LTF และประกัน

ชีวิต ล้วนส่งผลบวกต่อฐานะทางการเงินหลังเกษียณของผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเปรียบเทียบผู้ที่ลงทุนใน

กองทุน LTF กับผู้ที่ไม่ได้ลงทุน ณ วันเกษียณ ผู้สูงอายุสองคนนี้จะมีเงินออมแตกต่างกันถึงกว่า 1.7 ล้านบาท 

ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบผู้ที่ลงทุนในกองทุน RMF กับผู้ที่ไม่ได้ลงทุน จะมีเงินออมแตกต่างกันถึงกว่า 2.5 ล้าน

บาท 

 การส ารวจพฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุโดยคณะผู้วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุไทยยังคงใช้ทางเลือกการ

ออมและการลงทุนได้ไม่หลากหลายนัก โดยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 69 เก็บออมโดยการฝากธนาคาร และมีเพียง

ส่วนน้อยเพียงประมาณร้อยละ 20 เท่านั้นที่เก็บออมและลงทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น การซื้อกองทุน 

การซื้อหุ้น การซื้อทองค าหรือวัตถุมีค่า รวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เรื่องที่น่ากังวลก็คือ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่

ทางคณะวิจัยส ารวจกว่าร้อยละ 19.4 ไม่มีเงินออมเลย 

 การส่งเสริมนโยบายการออมที่หลากหลายและการให้ความรู้ทางการเงินกับผู้สูงอายุก็มีความส าคัญต่อ

การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงความมั่งคั่งหลังเกษียณของผู้สูงอายุด้วย ซึ่งความมั่งคั่งหลัง

เกษียณของผู้สูงอายุนี่เองที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะพฤติกรรมในฐานะผู้บริโภคของ

ผู้สูงอายุ 
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2.3 ความต้องการพื้นฐาน  

 สินค้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   

ลักษณะประการหนึ่งที่ผู้สูงอายุมีร่วมกัน และเป็นคุณลักษณะอันพิเศษและแตกต่างจากกลุ่มคนที่อายุ

น้อยกว่าก็คือ สมรรถภาพทางร่างกายในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ “ทุกคน” ร่วงโรยไปตามอายุที่เพ่ิมข้ึน หนังสือ

เรื่อง The 50-plus Market (2005) ของ Dick Stroud ได้ระบุสมรรถนะทางร่างกายด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุที่

ร่วงโรยไปตามอายุที่เพ่ิมข้ึน ดังต่อไปนี้ 

 1. การรู้รสและการได้กลิ่น: โดยทั่วไปแล้ว การสัมผัสรู้รสจะลดลงที่อายุราว 60 ปี ในขณะที่สัมผัสด้าน

กลิ่นก็เชื่อมโยงกับการรู้รส และเริ่มเสื่อมในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ความเสื่อมทางด้านการรู้รสและการได้กลิ่นนี้

หมายความว่าผู้สูงอายุต้องเสพสิ่งที่มีรสชาติและกลิ่นเข้มข้นกว่าคนในวัยอ่ืน เพ่ือให้ได้ความพึงพอใจในระดับ

เดียวกัน 

 2. การสัมผัส: การเสื่อมลงของประสาทสัมผัสเกิดจากการถดถอยลงของเซลล์ประสาทที่ปลายนิ้ว การ

เสื่อมลงของประสาทสัมผัสนี้จะท าให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีไม่สามารถแยกเหรียญและกระดุมที่อยู่ในกระ เป๋า

เสื้อออกจากกันได้ นี่หมายความว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีปุ่มขนาดเล็กจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานของ

ผู้สูงอายุด้วย การเสื่อมลงของประสาทสัมผัสยังรวมไปถึงการรับรู้อุณหภูมิด้วย ท าให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการ

บาดเจ็บจากการถูกเผาหรือลวกด้วยความร้อนมากกว่าการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงต้องมีขนาด

ใหญ่พอเพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการสัมผัสสามารถใช้ได้อย่างสะดวก 

 3. การมองเห็น: ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป ดวงตาของคนเราจะเริ่มสูญเสียความสามารถในการโฟกัส 

และความสามารถในการรับรู้สีของดวงตาก็ลดลงด้วยเมื่ออายุมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ การอ่านตัวหนังสือขนาดเล็ก

จึงเป็นอุปสรรคส าหรับผู้สูงอายุ ปัญหาการมองเห็นของผู้สูงอายุนี้ยังมีนัยต่อการออกแบบเว็บไซต์ การโฆษณา 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบหีบห่อและฉลากสินค้าด้วย เนื่องจากปัจจุบันการออกแบบเหล่านี้

ยังคงมุ่งสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไปที่การมองเห็นเป็นปกติ 

 4. ความคล่องแคล่ว : ผู้สูงอายุมักมีปัญหาความไม่สอดคล้องกันในการใช้อวัยวะต่างๆ นั่นท าให้

ผู้สูงอายุมีปัญหาเมื่อต้องใช้อุปกรณ์อย่างเช่นเมาส์ ปัญหาความไม่สอดคล้องของอวัยวะต่างๆ ยังแย่ลงอีกจาก

ปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อซึ่งมักพบมากในผู้สูงอายุ ตัวอย่างของปัญหาที่เกิดจากความคล่องแคล่ว อย่างเช่นการใช้

โทรศัพท์มือถือ ยิ่งโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีขนาดเล็กลง ผู้สูงอายุก็มีปัญหาในการใช้งานมากข้ึน 

 5. ความสามารถทางสมอง::แม้ว่าเราจะสามารถชะลอหรือแม้แต่ตีกลับแนวโน้มการถดถอยลงของ

ความสามารถทางสมองได้ แต่โดยทั่วไปแล้วความสามารถทางสมองลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น ด้วยเหตุนี้การท าสิ่ง

ต่างๆ หลายอย่างในเวลาเดียวกันจึงเป็นเรื่องยากส าหรับผู้สูงอายุ รวมไปถึงการด าเนินการกระบวนการที่
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ซับซ้อนก็เป็นเรื่องยากส าหรับผู้สูงอายุเช่นกัน ดังนั้นแล้วการสื่อสารทางการตลาดกับผู้สูงอายุจึงต้องเข้าใจง่าย 

รวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือน าเสนอสินค้าและบริการแก่ผู้สูงอายุก็ต้องไม่ซับซ้อน 

 6. การได้ยิน: การส ารวจสุขภาพของชาวอเมริกันโดย National Center for Health Statistics ในปี 

1994 ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาทางการได้ยินมากที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป และ

แม้ว่าอายุจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ก าหนดว่าบุคคลนั้นๆ จะมีปัญหาด้านการได้ยินหรือไม่ แต่เมื่อเปรียบเทียบกัน

แล้วผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีปัญหาทางการได้ยินมากกว่ากลุ่มคนหนุ่มสาว สินค้าและอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องการได้

ยินต่างๆ จึงจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 

 7. ความแข็งแรงทางร่างกาย: โดยทั่วไปแล้ว ความสูงอายุจะมาพร้อมกับการสูญเสียกล้ามเนื้อ ความ

คล่องตัว (flexibility) และความอดทนของร่างกาย การคิดน าเสนอสินค้าและบริการต่างๆ สู่ผู้สูงอายุจึงต้อง

ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านความแข็งแรงทางร่างกายของผู้สูงอายุด้วย 

 

 ความม่ันคงด้านสุขภาพ 

ผู้สูงอายุที่อายุมากๆ อาจไม่สามารถดูแลตัวเองได้เต็มที่เหมือนวัยหนุ่มสาว ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการการ

ดูแลบางรูปแบบจากบุคคลอ่ืน ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลจาก Bipartisan Policy Center (2014) ระบุว่ากว่า

รอ้ยละ 70 ของผู้สูงอายุที่มีอายุถึง 65 ปีจะต้องการบริการและการสนับสนุนระยะยาว (long-term services 

and supports) ซึ่งหมายถึงสถาบันหรือการช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุนการใช้ชีวิตประจ าวันผู้สูงอายุ เช่น การ

อาบน้ า การแต่งตัว การจัดยา เป็นต้น และผู้สูงอายุชาวอเมริกันที่ต้องการบริการรูปแบบเช่นนี้ก็จะเพ่ิมขึ้นจาก 

12 ล้านคนในปี 2010 เป็นกว่า 27 ล้านคนในปี 2050  

การส ารวจพฤติกรรมและทัศนคติของผู้สูงอายุไทยโดยคณะผู้วิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุไทย

ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น  โดยผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 68.3 ไปพบแพทย์เป็นประจ า และเมื่อสอบถามถึงการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยชรา กว่าร้อยละ 63.5 ให้ความใส่ใจกับอาหารที่รับประทานมากขึ้ น 

และอีกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ระบุว่าตนเองออกก าลังกายมากขึ้น ตรวจสุขภาพสม่ าเสมอขึ้น หรือไม่ก็พักผ่อน

มากขึ้น 

 

 ความม่ันคงทางการเงินของผู้สูงอายุ 

การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสร้างแรงกดดันแก่ระบบประกันสังคมส าหรับผู้สูงอายุทั่วโลก จ านวน

ผู้สูงอายุที่มากขึ้นหมายความว่ารัฐบาลมีภาระทางการคลังส าหรับผู้สูงอายุสูงขึ้น ในขณะเดียวกันสัดส่วนวัย

แรงงานที่จ่ายภาษีที่ลดลงเมื่อเทียบกับจ านวนผู้สูงอายุ ก็ยิ่งเพ่ิมแรงกดดันด้านภาระทางการคลังเพ่ิมขึ้นไปอีก 
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รายงานของ Nomura (2008) ชี้ว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจะพบกับวิกฤตการณ์ทางการคลังอันเนื่องมาจาก

ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้สูงอายุในช่วง 2 ทศวรรษข้างหน้า  ส าหรับประเทศไทยเอง หากไม่มีการปฏิรูปกองทุน

ประกันสังคม กองทุนประกันสังคมของไทยก็จะล้มละลายเนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุใน

ระยะเวลาอีกประมาณ 30 ปีนับจากปี พ.ศ. 2557 ความเสี่ยงดังกล่าวบวกกับโครงสร้างครอบครัวที่

เปลี่ยนแปลงไปซึ่งท าให้แนวโน้มที่ผู้สูงอายุในอนาคตจะไม่มีสมาชิกในครอบครัวคอยให้การสนับสนุนมีเพ่ิมขึ้น 

ท าให้ผู้สูงอายุต้องวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณด้วยตัวเองมากขึ้น และการที่คนไทยส่วนใหญ่เริ่มออมเงิน

เพ่ือการเกษียณอายุช้าเกินไป กล่าวคือโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยเริ่มวางแผนการออมเพ่ือการเกษียณอายุเมื่ออายุ 

42 ปี (สถาบันวิจัยตลาดทุน, 2556) ก็ยิ่งท าให้ความมั่นคงทางการเงินจะเป็นประเด็นที่ส าคัญมากขึ้นเมื่อ

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

 การส ารวจพฤติกรรมทางการเงินโดยคณะผู้วิจัยแสดงให้เห็นภาพความไม่มั่นคงทางการเงิ นของ

ผู้สูงอายุไทย โดยผู้เข้าร่วมการส ารวจกว่าร้อยละ 40 มีรายรับในแต่ละเดือนเท่ากับหรือน้อยกว่ารายจ่าย อีกทั้ง

กว่าร้อยละ 77.4 ต้องดูแลและตัดสินใจเรื่องการเงินด้วยตนเอง ท าให้ผู้สูงอายุบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มี

ความรู้ทางการเงินมีความเสี่ยงด้านความม่ันคงทางการเงินอย่างมาก 

 

 ความเป็นอิสระ 

การส ารวจความคิดเห็นของผู้คนในสหราชอาณาจักรโดย Disabled Living Foundation ในปี 2009 

ซึ่งสอบถามถึงสิ่งที่ผู้คนกังวลหรือหวาดกลัวเมื่อต้องเข้าสู่วัยชรา พบว่ากว่าร้อยละ 49 กลัวว่าตนเองจะสูญเสีย

ความเป็นอิสระไปเมื่อเข้าสู่วัยชราและหากเราผนวกรวมความกังวลในการต้องใช้ชีวิตโดยพ่ึงพาบุคคลอ่ืนเข้าไป

ด้วย ก็พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 68 กังวลว่าตนเองจะสูญเสียความเป็นอิสระหรือต้องพ่ึงพิงบุคคล

อ่ืนเมื่อแก่ตัวลง ซึ่งเป็นรองเพียงความกังวลด้านสุขภาพเท่านั้น (ร้อยละ 74) นอกจากนี้แล้ว อีกกว่าร้อยละ 44 

กลัวว่าตนเองจะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในเนอร์สซิ่งโฮมเมื่อเป็นผู้สูงอายุ  ความต้องการชีวิตที่เป็นอิสระและพ่ึ งพา

ตัวเองได้ของผู้สูงอายุนี้จะท าให้สินค้าหรือบริการที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองและใช้ชีวิต

ด้วยตัวเองได้จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต  

 

 ประสบการณ์ใหม่ในชีวิต 

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีเวลาว่างมากข้ึน ความต้องการในการพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนและท่องเที่ยวก็มาก

ขึ้นไปด้วย ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้วจึงมีแนวโน้มที่จะเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การพักผ่อนมากกว่าผู้คนในช่วงวัยอ่ืน รายงานของ Nomura (2008) ซึ่งวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายใน
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วันหยุดสุดสัปดาห์ของชาวสหราชอาณาจักร 15,850 คนพบว่า กลุ่มคนในช่วงอายุ 50-64 ปี เป็นกลุ่มคนที่ใช้

จ่ายเงินในวันหยุดสุดสัปดาห์มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มคนอายุ 65-74 ปี ทั้งนี้ภาคส่วนที่มีการใช้จ่ายเงินมาก

ที่สุดคือการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งมากที่สุดทั้งในกลุ่มอายุ 50-64 ปี และกลุ่มอายุ 65-74 ปี 

รองลงมาคือการใช้จ่ายกับภัตตาคารและอาหารในคาเฟ่ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้สูงอายุ

ที่มีเวลาว่างมีความต้องการในการท่องเที่ยว ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ และพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง 

 

 การท างานต่อหลังเกษียณ  

ความต้องการท างานต่อหลังเกษียณของผู้สูงอายุอาจเกิดได้จากทั้งเหตุผลเรื่องความจ าเป็นทาง

เศรษฐกิจหรือความพึงพอใจส่วนบุคคล การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการท างานของผู้สูงอายุโดย 

Merrill Lynch (2013) พบว่ากว่าร้อยละ 71 ของผู้สูงอายุที่ยังไม่เกษียณต้องการที่จะท างานบางอย่างในช่วง

หลังจากที่เกษียณไปแล้ว โดยส่วนใหญ่มองหางานที่ยืดหยุ่น งานพาร์ทไทม์ การท างานจากที่บ้าน หรืองานที่

สามารถท าให้ผู้สูงอายุผสมช่วงเวลาการท างานและการพักผ่อนเข้าด้วยกันได้ สอดคล้องกับผลส ารวจของ 

AARP (2012) ซึ่งส ารวจคนรุ่น baby boomers ในสหรัฐอเมริกาและพบกว่ามีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่

คาดหมายว่าตัวเองจะไม่ท างานเลยในช่วงหลังเกษียณอายุ ในขณะที่กว่าร้อยละ 36 รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถ

จะเลิกท างานได้เลย และรายงานของ EBRI (2011) ก็พบว่าแรงงานในทุกกลุ่มอายุวางแผนจะท างานยาวนาน

ขึ้น และกว่าร้อยละ 74 คาดว่าจะต้องท างานที่มีรายได้หลังเกษียณ 

แม้ว่าผู้สูงอายุบางส่วนจะมีความจ าเป็นต้องท างานต่อด้วยเหตุผลความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ แต่

ผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งในการส ารวจโดย Merrill Lynch (2013) ก็ระบุว่าตนเองวางแผนจะท างานต่อ 

เนื่องจากงานที่ท าได้มอบ “แรงกระตุ้นและความพึงพอใจ” และยิ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้มาก กลุ่มคนที่

ตอบแบบนี้ก็ยิ่งมากขึ้นด้วย โดยตัวเลขดังกล่าวนี้พุ่งขึ้นไปกว่าร้อยละ 70 ในกลุ่มคนที่มีทรัพย์สินที่สามารถ

น าไปลงทุนได้มากกว่า 250,000 ดอลลาร์ขึ้นไป 

การส ารวจทัศนคติเรื่องการท างานหลังวัยเกษียณโดยคณะผู้วิจัยพบว่า มีผู้สูงอายุที่ก าลังจะเข้าสู่วั ย

เกษียณเพียงร้อยละ 36.1 เท่านั้นที่วางแผนว่าตนเองจะไม่ท างานเลยหลังจากเกษียณ ในขณะที่กว่าร้อยละ 

56.2 ระบุว่าตนเองจะประกอบอาชีพอิสระหรือท าธุรกิจส่วนตัวหลังจากเกษียณ 

 

 การเป็นผู้ประกอบการ   

มายาคติประการหนึ่งก็คือ จิตวิญญาณผู้ประกอบการจะลดลงตามอายุที่เพ่ิมขึ้น  แต่รายงานของ 

Accenture (2012) พบว่าอายุไม่ใช่ปัจจัยหลักในการก าหนดจิตวิญญาณผู้ประกอบการ ปัจจัยที่ส่งผลมากกว่า
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ได้แก่พ้ืนฐานการศึกษาและเครือข่ายในสายอาชีพ (professional network) และความจริงแล้วผู้คนจ านวน

มากก็เลือกที่จะเริ่มต้นธุรกิจในช่วงปลายของชีวิต รายงานเดียวกันนี้ให้ข้อมูลว่า ในสหราชอาณาจักร 

ผู้ประกอบการอายุ 50-65 ปี ได้สร้างธุรกิจที่ประสบความส าเร็จคิดเป็นกว่าร้อยละ 27 ของธุรกิจใหม่ที่ประสบ

ความส าเร็จทั้งหมดในช่วงปี 2001-2005 ซึ่งคิดเป็นจ านวนมากถึง 93,500 กิจการ ในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 

2005-2010 แม้จะเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ แต่ผู้ประกอบการที่อายุมากกว่า 45 ปี

กลับเพ่ิมขึ้น สวนทางกับผู้ประกอบการช่วงอายุ 18-44 ปีที่มีจ านวนลดลงและข้อมูลจาก Oxford Economics 

(2013) ระบุว่าในปี 2011 ธุรกิจเกิดใหม่ในสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 23 ด าเนินการโดยผู้ประกอบการอายุ 55-

64 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเพียงร้อยละ 14 ในปี 1996  

นอกจากจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ลดลงตามอายุที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ประสบการณ์จากการ

ท างานยังท าให้ผู้ประกอบการสูงอายุมีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจมากกว่า

ผู้ประกอบการในช่วงอายุที่น้อยกว่าด้วย โดยการศึกษาของ Barclay (2011) พบว่าผู้ประกอบการที่อายุ

มากกว่า 50 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีโอกาสประสบความส าเร็จมากที่สุดในการเริ่มต้นกิจการเมื่อเทียบกับคน

ในช่วงวัยอ่ืน 

รายงานของ  Centre for Local Economic Strategies (2012)  ชี้ ว่ า เ วลาที่ เ พ่ิ มขึ้ นจากการ

เกษียณอายุ เงินทุนก้อนใหญ่ที่มักได้มาเมื่อเกษียณ ระยะเวลาการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ยาวนานขึ้นจากอายุขัย

ที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการฝากเงินที่อยู่ในระดับต่ า ล้วนเป็นปัจจัยหนุนเสริมที่

ท าให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการมากข้ึน  

การส ารวจพฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการโดยคณะผู้วิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วกว่าร้อยละ 

13.6 เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ก าลังจะเกษียณกว่าร้อยละ 19.5 วางแผนว่าตนเองจะ

ประกอบธุรกิจส่วนตัวหลังเกษียณ 

  

 ความสะดวกสบายในการช็อปปิ้งและสินค้ามีคุณภาพ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้สูงอายุนั้นแตกต่างจากผู้บริโภคในกลุ่มอ่ืน การส ารวจของ A.T. 

Kearney (2013) ซึ่งสัมภาษณ์ผู้สูงอายุกว่า 3,000 คนใน 23 ประเทศพบว่าผู้สูงอายุมักจับจ่ายซื้อสินค้าใน

ร้านค้าเล็กๆ ใกล้บ้าน โดยรายงานดังกล่าวระบุว่าระยะทางเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกร้านค้าของ

ผู้สูงอายุ โดยกว่าร้อยละ 68 ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการส ารวจบอกว่า ตนเองชอบซื้อของในร้านค้าขนาดเล็ก

และใกล้บ้านมากกว่า  การส ารวจดังกล่าวยังพบอีกด้วยว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักไม่ชอบไปจับจ่ายในช่วงเวลาที่

ผู้คนพลุกพล่าน จึงเป็นอีกเหตุผลสนับสนุนหนึ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุนิยมการซื้อสินค้าในร้านค้าขนาดเล็ก  การ
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ส ารวจเดียวกันนี้ยังพบด้วยว่า เมื่อพิจารณาเลือกซ้ือสินค้า ผู้สูงอายุมักค านึงถึงคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา 

สอดคล้องกับการส ารวจของคณะผู้วิจัย ที่พบว่าปัจจัยแรกที่ผู้สูงอายุใช้ในการเลือกซื้อสินค้าคือคุณภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้มาก สัดส่วนของผู้ที่ตอบว่าพิจารณาคุณภาพของสินค้าเป็นปัจจัย

แรกจะมากที่สุด 

 

2.4 โอกาสเกิดใหม่  

ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่จะเพ่ิมจ านวนและขยายตัวมากที่สุดในช่วงเวลานับจากนี้

ท าให้มีโอกาสใหม่เกิดขึ้นตามมามากมาย ข้อมูลจาก Boston Consulting Group (2011) ชี้ว่าตลาดสินค้า

และบริการเพ่ือผู้บริโภคอายุ 55 ปีขึ้นไป จะเป็นตลาดที่เติบโตสูงสุดในช่วงปี 2007-2030 ในประเทศเยอรมนี 

ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยในประเทศเยอรมนี การขยายตัวของตลาดผู้สูงอายุจะคิดเป็นกว่าร้อยละ 86 ของ

การขยายตัวของตลาดสินค้าและบริการทั้งหมดของเยอรมนีในช่วงปี 2007-2030  

 นอกจากตลาดสินค้าและบริการของผู้สูงอายุจะขยายตัวแล้ว ผู้สูงอายุในฐานะผู้บริโภคยังได้น ารสนิยม

และความต้องการเฉพาะของตัวเองที่แตกต่างจากคนในช่วงวัยอ่ืนมาพร้อมกันด้วย รสนิยมและความต้องการ

เฉพาะดังกล่าวท าให้ตลาดสินค้าและบริการบางประเภทเติบโตมากกว่าสินค้าและบริการชนิดอื่นๆ รายงานของ 

Economist Intelligence Unit (2011) ชี้ว่า ภาคธุรกิจที่จะเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ

ได้แก่ ธุรกิจด้านสุขภาพ ยา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ธุรกิจสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ธุรกิจด้าน

โภชนาการ (nutrition) ธุรกิจธนาคารและการเงิน ธุรกิจการพักผ่อนและการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ตลาดสินค้า

อุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม การค้าปลีกและสินค้าเทคโนโลยี ล้วนจะเป็นภาคธุ รกิจที่จะมีความ

ต้องการสูงขึ้นทั้งสิ้น  นอกจากนี้ รายงานของ Boston Consulting Group (2011) ยังได้ยกตัวอย่างถึงสินค้า

และบริการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุด้วย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและปรับสภาพบ้านใหม่ 

หุ่นยนต์ท าความสะอาดบ้าน หุ่นยนต์พยาบาล วิดีโอเพ่ือการศึกษา บริการตรวจวัดพฤติกรรมผู้สูงอายุ 

กล้ามเนื้อเทียม ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพแบบรวมศูนย์ โทรศัพท์ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ครีมต้านการแก่

ชรา เครื่องช่วยการได้ยิน การวางแผนทางการเงิน บริการด้านการเดินทาง และหุ่นยนต์เพื่อการติดต่อสื่อสาร 

 นอกจากในฐานะผู้บริโภคแล้ว ผู้สูงอายุในฐานะแรงงานก็ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ขึ้นด้วยไม่ต่างกัน 

รายงานของ Chand and Tung (2014) ชี้ว่าผู้สูงอายุมักมีทักษะที่แรงงานอายุน้อยกว่าไม่มี โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งทักษะด้านสังคมและการให้ความส าคัญกับลูกค้า และชี้ว่าผลิตภาพของแรงงานสูงอายุจ ะไม่ลดลง หาก

แรงงานสูงอายุได้ท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม เช่น ต าแหน่งงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความรู้
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ความสามารถระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Accenture (2012) ที่ชี้ไปในทางเดียวกันว่าผลิตภาพของ

แรงงานสูงอายุเพ่ิมขึ้นไปจนถึงตอนที่เกษียณ โดยการศึกษาการท างานของแรงงานสูงอายุในโรงงานผลิต

รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ในประเทศเยอรมนีพบว่า แม้ว่าแรงงานสูงอายุจะท างานผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ มาก

ขึ้นเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น แต่ความผิดพลาดเหล่านี้ก็ถูกทดแทนด้วยทักษะในการรับมือกับปัญหาเมื่อมีสิ่งผิดปกติ

เกิดข้ึน 

 กล่าวโดยสรุป ความท้าทายที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็คือ การเปลี่ยน

มุมมองจากการมองว่า “ผู้สูงอายุคือภาระ” ไปสู่การเห็นว่า “ผู้สูงอายุคือโอกาส” การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะได้

สาธยายให้เห็นถึงโอกาสเกิดใหม่ต่างๆ ที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ คณะผู้วิจัยหวังว่าการมองเห็นโอกาสต่างๆ 

เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญส าหรับการเปลี่ยนมุมมองอันส าคัญและจ าเป็นดังกล่าว  

 

 กลุ่มผู้สูงอายุมีความม่ังคั่งและอ านาจซื้อสูง 

ข้อมูลจาก A.T. Kearney (2013) ระบุว่าในประเทศพัฒนาแล้ว ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีทรัพย์สินและ

ความมั่งคั่งมากที่สุด ในสหรัฐอเมริกา กลุ่มประชากรอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ครอบครองทรัพย์สิน

ทางการเงินกว่าร้อยละ 80 และครอบครองทรัพย์สินรวมคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 75 ของทรัพย์สินทั้งหมด 

ข้อมูลจาก Accenture (2012) ระบุว่า ในสหรัฐอเมริกา กลุ่มผู้บริโภคอายุ 50 ปีขึ้นไปใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มที่มี

อายุน้อยกว่าประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2010 และในปีเดียวกัน กลุ่ม baby boomers ก็เป็นผู้ใช้จ่าย

หลักของสินค้าอุปโภคบริโภค 1,023 ชนิด จาก 1,083 ชนิด 

และในแง่ของรายได้ สัดส่วนรายได้ของผู้สูงอายุเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมของทั้งประเทศก็ มี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลจากรายงานของ A.T. Kearney (2013) ระบุว่าในสหรัฐอเมริกา สัดส่วนรายได้

ของผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีจะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 15 ในปี 2005 เป็นกว่าร้อยละ 23 ในปี 2020 ในขณะที่ใน  

สหราชอาณาจักร ตัวเลขนี้จะเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 23 เป็นกว่าร้อยละ 29 ในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ในญี่ปุ่น

และฝรั่งเศส คาดการณ์ว่าสัดส่วนรายได้ของผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนไปสูงเกินร้อยละ 30 ในช่วงปี 2020  
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ภาพที่  23 สัดส่วนรายได้ของกลุ่มคนอายุมากกว่า 60 ปีต่อรายได้รวมของประเทศ 

 

ที่มา: Understanding the Needs and Consequences of the Ageing Consumer (AT Kearney, 2013) 

ความมั่งคั่งมหาศาลของกลุ่มผู้สูงอายุท าให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อีก

ทั้งรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในหลายประเทศก็ส่งผลให้อ านาจซื้อของผู้สูงอายุยิ่งสูงขึ้นอีกใน

อนาคต 

 กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (oldest old) เติบโตอย่างก้าวกระโดด 

กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป จะเป็นกลุ่มประชากรที่มีการ

ขยายตัวมากที่สุดข้อมูลจาก Timonen (2008) ระบุว่าในช่วงปี 2000 ถึง 2050 กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายทั่วโลก

จะเพ่ิมจ านวนขึ้นมากกว่า 5 เท่า จาก 69 ล้านคนในปี 2000 เป็นกว่า 377 ล้านคนในปี 2050และจะท าให้

สัดส่วนของประชากรกลุ่มนี้เพิ่มข้ึนเป็นกว่าร้อยละ 4.2 ของประชากรโลกในปี 2050  และในปี 2050 นี้เอง จะ

มีถึงกว่า 21 ประเทศทั่วโลกท่ีจะมีผู้สูงอายุวัยปลายมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ เช่น เยอรมนี 

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อิตาลี เกาหลีใต้ และสวีเดน เป็นต้น 

ในส่วนของประเทศไทยเอง กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายก็เป็นกลุ่มประชากรที่เติบโตเร็วที่สุดเช่นกัน โดยใน

ปี 2010 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุวัยปลายประมาณ 1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.7 ของ

ประชากรทั้งประเทศ แต่ในช่วงเวลาเพียงประมาณ 30 ปี นั่นคือในปี 2040 คาดการณ์กันว่าผู้สูงอายุวัยปลาย

ในประเทศไทยจะเพ่ิมขึ้น 4 เท่าตัว เป็นประมาณ 4 ล้านคน และท าให้สัดส่วนของผู้สูงอายุวัยปลายต่อ

ประชากรทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 6.1 
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ภาพที่  24 จ านวนผู้สูงอายุวัยปลายในประเทศไทย 

 

ที่มา:สถานการณผ์ู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2556 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาผู้สูงอายไุทย, 2557) 

 นอกจากนี้ กลุ่มประชากรที่อายุมากกว่า 100 ปีก็ก าลังเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเช่นกัน ข้อมูลจาก 

Timonen (2008) ระบุว่า ในปี 2000 ทั่วโลกมีประชากรอายุมากกว่า 100 ปีเพียง 167,000 คน แต่คาดการณ์

กันว่าตัวเลขนี้จะเพ่ิมข้ึนเป็นกว่า 3.3 ล้านคนในปี 2050 โดยที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศท่ีมีสัดส่วนผู้สูงอายุ

เกิน 100 ปีมากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศ 

 การขยายตัวอย่างมากของกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายเปิดโอกาสใหม่ๆ ขึ้นมากมาย เพราะผู้สูงอายุวัยปลาย

มีความต้องการแตกต่างจากผู้สูงอายุในช่วงวัยอ่ืน ในระดับเบื้องต้นที่สุด ความแข็งแรงและสุขภาพทางด้าน

ร่างกายของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็แตกต่างจากผู้สูงอายุกลุ่มที่อายุน้อยกว่า และท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความต้องการ

ด้านสุขภาพมากกว่า เป็นต้น 

 

 ธุรกิจใหม่ในเศรษฐกิจผู้สูงอายุ 

ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของภาคส่วนธุรกิจที่จะได้รับผลดีและเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ผู้สูงอายุ 

 บริการด้านสุขภาพ 

การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุหมายถึงปริมาณการใช้ยาและบริการทางการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้นด้วย 

รายงานของ Nomura (2008) แสดงข้อมูลการใช้ยาแบ่งตามช่วงอายุของประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกา

และเยอรมนี ข้อมูลดังกล่าวชี้ไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองประเทศว่า ปริมาณการใช้ยาเพ่ิมขึ้นตามอายุที่เพ่ิมข้ึน 

ดังนั้นแล้วการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึงการที่สัดส่วนประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับประชากร
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ในช่วงวัยอ่ืน จึงหมายถึงความต้องการในการใช้ยาและบริการทางการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้นด้วย  อย่างไรก็ดี ความ

ต้องการดังกล่าวก็มาพร้อมกับพัฒนาการของโรคภัยไข้เจ็บที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย พัฒนาการของโรคที่มี

แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่โรคเรื้อรังมากขึ้นจะท าให้บริษัทที่มุ่งเป้าความสนใจไปยังยารักษาโรคเรื้อรังมีอนาคต

อันสดใส 

 

ภาพที่  25 ปริมาณการใช้ยาต่อคนในสหรัฐอเมริกา ปี 2005 

 
ที่มา: The Business of Ageing (Nomura, 2008) 

  

บริการเชิงสุขภาพอีกประเภทหนึ่งที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุก็คือ บริการดูแลผู้สูงอายุ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่เรียกว่า เนิร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้

ผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวน้อยลง จึงท าให้บริการอย่างเช่นเนิร์สซิ่งโฮมเติบโตขึ้นอย่าง

มากทั้งในโลกตะวันตกและแม้แต่ในหลายๆ ประเทศในเอเชียที่มีวัฒนธรรมการอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อย่าง

เข้มแข็ง แต่เนื่องจากงานบริการอย่างเนิร์สซิ่งโฮมเป็นงานที่ใช้แรงงานเข้มข้น รายงานของ Nomura (2008) 

จึงชี้ว่าปัญหาส าคัญหนึ่งของบริการประเภทนี้ก็คือการขาดแคลนแรงงานมืออาชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็น

อย่างดี อย่างไรก็ตาม รายงานเดียวกันนี้ให้ความเห็นว่า ตลาดบริการสุขภาพผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีข้อจ ากัดใน

การเข้าตลาดต่ า ฉะนั้นแล้วผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัดการและค้นหาแรงงานฝีมือได้อย่างเพียงพอ 

ย่อมสามารถประสบความส าเร็จในธุรกิจนี้ได้ไม่ยาก  
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 เทคโนโลยีเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ  

ความต้องการในการใช้ชีวิตอย่างอิสระท าให้ผู้สูงอายุต้องการอยู่อาศัยในบ้านให้ยาวนานที่สุด 

ประกอบกับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการเนิร์สซิ่งโฮมที่ค่อนข้างสูง ท าให้ครอบครัวต่างๆ รวมถึงตัวผู้สูงอายุ

เองต้องหาทางเลือกส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่ต้นทุนถูกกว่า การเกิดขึ้นและขยายตัวของนวัตกรรมที่เรียกว่า 

Internet of Things ช่วยให้การผนวกเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาในกระบวนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผู้สูงอายุเป็นไปได้ 

 การดูแลคนไข้ระยะไกลหรือที่เรียกว่า Telemedicine ช่วยให้สมาชิกครอบครัวและหมอสามารถดูแล

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่บ้านได้ โดยไม่จ าเป็นต้องย้ายผู้สูงอายุไปอยู่โรงพยาบาลหรือเนิร์สซิ่งโฮม อีกทั้งค่าใช้จ่าย

ของการใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ก็ถูกกว่าการใช้บริการเนิร์สซิ่งโฮมมาก บทความของ Deloitte (2014) ให้

ข้อมูลว่าการติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆ ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุเข้าไปในบ้านนั้นมีค่าใช้จ่ายเพียง ประมาณ 2,500 

ดอลลาร์เท่านั้น 

 เทคโนโลยีเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุนั้นมีหลากหลาย งานของ Miskelly (2001) ได้ยกตัวอย่างเทคโนโลยี

ที่สามารถน ามาใช้ดูแลผู้สูงอายุได้ ไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์ส าหรับตรวจวัดสภาวะร่างกายที่ติดไว้ที่ข้อมือของ

ผู้สูงอายุ เซนเซอร์ตรวจจับการล้ม เสื่อวัดแรงกดที่สามารถแจ้งให้ทราบได้เมื่อผู้สูงอายุลุกออกจากเตียง เครื่อง

ตรวจวัดการนอน เครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด เครื่องตรวจวัดการทานยา เซนเซอร์ตรวจจับการ

เคลื่อนไหว ไปจนถึงเครื่องควบคุมเตาไฟที่จะดับเองเมื่อความร้อนถึงระดับที่ตั้งไว้ อุปกรณ์เหล่านี้ล้วนช่วยให้

ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตในบ้านตัวเองได้อย่างปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายถูกลง 

 งานของ Chand and Tung (2014) คาดการณ์ว่าตลาดการดูแลสุขภาพระยะไกลนี้จะมีมูลค่าเกือบ 

500 ล้านดอลลาร์ในปี 2014 และรายงานของ Oxford Economics (2013) ได้ให้ข้อมูลว่า ตลาดการดูแล

สุขภาพระยะไกลนี้จะเติบโตถึงปีละร้อยละ 22 ในช่วงปี 2012-2015 

 

 บริการด้านการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ 

เนื่องจากอายุขัยของผู้สูงอายุที่สูงขึ้น อายุเกษียณอย่างเป็นทางการที่มีแนวโน้มถูกยืดออกไป และเงิน

สวัสดิการและบ านาญของภาครัฐที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึ้น ท าให้ชีวิตการท างานของผู้สูงอายุมีความ

จ าเป็นต้องขยายออกไป และเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานและความมั่นคงในอาชีพการงานในวัยสูงอายุ 

การศึกษาและการพัฒนาทักษะของแรงงานสูงอายุจะมีความจ าเป็นมากยิ่งข้ึน  

การพัฒนาทักษะไม่เพียงแต่เพ่ิมโอกาสและความมั่นคงในอาชีพการงาน และส่งผลบวกต่อมิติทาง

รายได้แก่ผู้สูงอายุเท่านั้น  งานศึกษาของ OECD (2007) ชี้ว่าการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมในผู้สูงอายุช่วยพัฒนา
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คุณภาพชีวิต สุขภาพ รวมไปถึงความกินดีอยู่ดีของผู้สูงอายุด้วย และโดยรวมแล้วผู้ที่มีทักษะสูงกว่าและใช้เวลา

ในการเรียนมากกว่ามีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพและความกินดีอยู่ดีที่ดีกว่าด้วย 

แต่ทั้งนี้ ทักษะก็ไม่ใช่สิ่งตายตัวและหยุดนิ่ง การศึกษาโดย OECD (2013) ชี้ว่าโดยทั่วไปแล้วทักษะ 

(skill proficiency) ของคนโดยทั่วไปจะสูงสุดที่อายุประมาณ 30 ปี และลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออายุมากขึ้น 

และท าให้ผู้สูงอายุมักเป็นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะต่ าที่สุด แต่ข่าวดีก็คือเราสามารถชะลอ หยุดยั้ง 

หรือแม้แต่ตีกลับแนวโน้มการลดลงของความเชี่ยวชาญเหล่านี้ได้ งานของ Desjardins and Warnke (2012) 

ชี้ว่ามีหลักฐานมากมายที่ชี้ว่าระดับการถดถอยลงของทักษะของปัจเจกนั้นแตกต่างหลากหลายมาก และคนเรา

ก็สามารถเรียนรู้ต่อเนื่องได้จนถึงช่วงปลายของชีวิตผู้ใหญ่ 

 ความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะของผู้สูงอายุเช่นนี้น าพาโอกาสใหม่ๆ มากมายมาสู่คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะ

เป็นการเปิดโรงเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ การประกอบอาชีพครูที่มุ่งเน้นไปที่การสอน

ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ รวมไปถึงการสร้างแอพพลิเคชั่นบริหารสมองเพ่ือชะลอแนวโน้มการเสื่อมลงของ

ความสามารถของสมองในผู้สูงอายุ เช่น แอพพลิเคชั่นบริหารสมองของ Lumos Labs เป็นต้น  

 

 บริการทางการเงิน 

ในโลกที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุในอนาคต ความต้องการบริการทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

จากปัจจุบัน รายงานของ Nomura (2008) ได้สรุปงานศึกษาของ Oesterreichische Nationalbank (OeNB) 

ซึ่งส ารวจความคิดเหน็ของผู้บริหารธนาคารต่างๆ และพบว่าเหล่าผู้บริหารธนาคารมีความคิดเห็นว่าการก้าวเข้า

สู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงความต้องการบริการทางการเงิน โดยความต้องการในการ

กู้ยืมเงิน สินเชื่อเพ่ือการบริโภค (consumer credit) และธุรกรรมทางการเงินทั่วไป (การฝากเงินและการช าระ

เงินต่างๆ) จะลดลง รายงานฉบับนี้ยังชี้ด้วยว่าเงินฝากและการกู้ยืมเงินจะไม่ใช้ธุรกิจหลัก ( core business) 

ของธนาคารต่างๆ อีกต่อไป สิ่งที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นคือการผสมผสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสะสม

และด ารงความมั่งคั่ง การประกันระยะยาว (longevity insurance) และการให้ค าปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีนัย

ต่อผู้ท างานในภาคการเงินด้วย เพราะหมายความว่าพนักงานที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมต่างๆ 

จะเป็นที่ต้องการน้อยลง ในขณะที่ทักษะที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นคือความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษา

ทางการเงิน 

 นอกจากนี้ แรงกดดันจากจ านวนประชากรสูงอายุที่จะเพ่ิมมากขึ้นก็สร้างแรงกดดันต่อระบบสวัสดิการ

และระบบเงินบ านาญของภาครัฐ ดังที่ได้ชี้ให้เห็นไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ว่า ระบบเงินบ านาญภาครัฐของหลาย

ประเทศทั่วโลก รวมถึงระบบประกันสังคมของประเทศไทยเองจะเกิดวิกฤตงบประมาณในช่วงประมาณ 2 



  การเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)

  

41 

ทศวรรษนับจากนี้ รายงานของ Nomura (2008) ชี้ว่าด้วยความจ ากัดในทางงบประมาณของภาครัฐ ท าให้ มี

ทางเลือกที่เหลืออยู่คือ หนึ่ง การให้ผู้คนท างานยาวนานขึ้นและเกษียณช้าลง และสอง การออมเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือ

การเกษียณ แต่เนื่องจากการท างานยาวนานขึ้นไม่สามารถเป็นทางเลือกของผู้สูงอายุจ านวนมากและไม่

สามารถแก้ปัญหาในระดับปัจเจกได้ทั้งหมด ดังนั้นการเพ่ิมเงินออมเพ่ือการเกษียณจะยิ่งมีความจ าเป็นมากขึ้น

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทประกันทั้งหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ือการออมต่างๆ มี

โอกาสเติบโตอย่างมากในอนาคต 

 

 บริการท่องเที่ยว  

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้สูงอายุในหัวข้อความต้องการพ้ืนฐานพบว่า เมื่อผู้สูงอายุมีเวลาว่าง

มากขึ้นหลังเกษียณ ความต้องการในการพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนและท่องเที่ยวก็มากขึ้นไปด้วย การส ารวจ

พฤติกรรมผู้สูงอายุโดยคณะผู้วิจัยพบว่ามีเพียงผู้สูงอายุเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่ท่องเที่ยว โดยผู้สูงอายุที่เข้า

ร่วมการส ารวจกว่าร้อยละ 85.3 ท่องเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยจากการส ารวจดังกล่าว รูปแบบการ

ท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุนิยมที่สุดคือการท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือน คิดเป็นกว่าร้อยละ 67.1 ของกลุ่ม

ผู้สูงอายุทั้งหมด รองลงมาคือการท่องเที่ยวโดยไปกับคณะทัวร์ที่ร้อยละ 14.1 ในขณะเดียวกันพฤติกรรมที่เห็น

ได้ชัดเจนคือแทบจะไม่มีผู้สูงอายุที่เดินทางท่องเที่ยวเองคนเดียวเลย ดังนั้นแล้วผู้ให้บริการในธุรกิจการ

ท่องเที่ยวที่สามารถอ านวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกย่อมมีอนาคตอัน

สดใส 

 

 ร้านสะดวกซ้ือ 

วิถีชีวิตของคนในสังคมสมัยใหม่ที่ยุ่งเหยิงส่งผลให้ความต้องการสินค้าสะดวกซื้อ (convenience 

item) สูงขึ้น แต่ไม่ใช่เพียงคนวัย 20 เท่านั้นที่ต้องการอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ ปัจจุบันผู้สูงอายุก็ต้องการ

สินค้าประเภทนี้เช่นกัน รายงานของ Nomura (2008) คาดการณ์ว่า เมื่ออายุเฉลี่ยของผู้บริโภคสูงขึ้น ความ

ต้องการในการซื้อสินค้าสะดวกซื้อและการช็อปปิ้งแบบสะดวกซื้อจะเพ่ิมข้ึนด้วย ในยุโรป รายงาน Aspects of 

the Economics of an Ageing Populationของ House of Lords (2003) ได้ชี้ให้เห็นปัญหาของศูนย์การค้า

ขนาดใหญ่ว่า “ปัญหาส าหรับผู้สูงอายุก็คือต าแหน่งที่ตั้งของร้านค้า ซึ่งมักอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

หากไม่มีรถยนต์ ซึ่งนี่ท าให้เกิดความยากล าบากต่อคนที่ไม่ได้ขับรถ” อายุที่มากขึ้นท าให้การขับรถเป็นเรื่อง

ล าบากมากขึ้นส าหรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (hypermarket) ที่อยู่นอกเมืองและ

เข้าถึงได้ยากหากไม่มีรถยนต์จะเป็นที่นิยมน้อยลงเมื่อประชากรสูงอายุขึ้น 
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อายุที่เพ่ิมขึ้นมาพร้อมกับกับความต้องการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การส ารวจของ IGD Consumer 

Unit ปี 2007 (อ้างถึงใน Nomura, 2008) แสดงให้เห็นว่าความต้องการสินค้าของผู้สูงอายุแตกต่างจาก

ผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนในหลายมิติ เช่น ผู้สูงอายุนิยมอาหารที่ผลิตในท้องถิ่นมากกว่า นิยมซื้ออาหารที่มีไขมันและ

น้ าตาลน้อยกว่า และต้องการอาหารที่ขายในปริมาณน้อยกว่าเพ่ือหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ เป็นต้น ความ

ต้องการสินค้าของผู้สูงอายุที่แตกต่างจากผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนนี้นี้ส่งผลต่อสินค้าที่จะถูกน ามาจัดวางในร้านค้าด้วย 

รายงานของ Nomura (2008) คาดการณ์ว่าการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะท าให้ร้านค้าต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่

ส่วนผสมที่มีสินค้าเพ่ือผู้สูงอายุมากขึ้น 

 

ภาพที่  26 ลักษณะของผู้บริโภคสูงอายุ 

 
ที่มา:IGD Consumer Unit, 2007  อ้างถึงใน The Business of Ageing (Nomura, 2008) 

 

 

ความยากล าบากในการเคลื่อนไหวและสมรรถนะร่างกายด้านต่างๆ ที่ร่วงโรยไปของผู้สูงอายุส่งผลต่อ

การจัดองค์ประกอบต่างๆ ภายในร้านค้าด้วย รายงานของ Nomura (2008) ชี้ว่าร้านค้าที่จัดองค์ประกอบและ

สินค้าภายในร้านให้เหมาะสมและสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในการใช้บริการ รวมถึงมีสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

ของผู้สูงอายุ จะมีข้อได้เปรียบเหนือร้านค้าสะดวกซื้ออ่ืนๆ ที่ไม่ได้ค านึงถึงเรื่องดังกล่าวนี้ เรื่องนี้ยังรวมไปถึง

การออกแบบฉลากสินค้าของผู้ผลิตด้วย การส ารวจของ A.T. Kearney (2013) พบว่า ผู้สูงอายุจ านวนมากมัก

ไม่สามารถอ่านฉลากสินค้าทั่วๆ ไปได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมองเห็นไม่ชัด หากกิจการใดออกแบบฉลากใหม่ให้

อ่านได้ง่ายขึ้น ก็จะเป็นจุดขายหนึ่งที่ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคผู้สูงอายุ  สุดท้าย แนวโน้มที่ผู้สูงอายุมักออกจากบ้าน

น้อยลงยังท าให้บริการอย่างการช็อปปิ้งออนไลน์และบริการส่งสินค้าถึงบ้านจะเป็นที่นิยมมากข้ึนเมื่อสังคมก้าว

สู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
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 สื่อ 

โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้ผลิตสื่อต้องปรับตัว จากเดิมที่สื่อเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย

วัยเด็กและวัยกลางคน (อายุไม่เกิน 60 ปี) ก็จะต้องเปลี่ยนไปสู่การสื่อสารและการน าเสนอเนื้อหาสู่กลุ่ม

ผู้สูงอายุมากขึ้น ธุรกิจหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้คือธุรกิจส านักพิมพ์ 

รายงานของ Nomura (2008) ชี้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคหนังสือ โดยกลุ่มส านักพิมพ์ที่จะ

ได้รับผลกระทบและลดความส าคัญลงคือส านักพิมพ์ทางการศึกษา ในขณะที่ส านักพิมพ์ที่เน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุ

อยู่แล้วจะได้รับผลดีจากจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักพิมพ์ที่เน้นเนื้อหาทางด้านสุขภาพ 

ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุให้ความส าคัญสูงสุด งานชิ้นเดียวกันนี้ยังชี้ด้วยว่าส านักพิมพ์ทางการศึกษาก็อาจ

ปรับตัว โดยการปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปเน้นที่การศึกษาส าหรับผู้สูงวัย หรือการพัฒนาทักษะในผู้สูงวัยมากขึ้น 

อีกสื่อหนึ่งที่จะได้รับผลกระทบก็คือสื่อโฆษณา รายงานของ Nomura (2008)  ชี้ว่า แม้ว่าสินค้าและ

บริการที่น าเสนอต่อผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ก็ยังคง

ต้องการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า สื่อโฆษณาในอนาคตจะต้องสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ที่ปัจจุบันมี

ลักษณะกระจัดกระจายออกเป็นหลายๆ กลุ่มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถสื่อสารกับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งแม้

จะเป็นกลุ่มที่มีความมั่งคั่งมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้า (brand 

loyalty) สูงกว่ากลุ่มผู้บริโภควัยกลางคน การเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท าให้การหาวิธีสื่อสารที่ตรงใจ

กลุ่มผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากต้องการประสบความส าเร็จในธุรกิจนี้  

 

 เทคโนโลยี  

สมรรถนะด้านต่างๆ ที่ร่วงโรยไปของผู้สูงอายุจะเป็นตัวผลักดันให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้าน

เทคโนโลยีและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนแปลงไป เช่น หน้าจอที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นส าหรับผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาด้านการมองเห็น ปุ่มสั่งงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้ง่ายส าหรับผู้มีปัญหาความคล่องแคล่วในการใช้

มือ เทคโนโลยีเปลี่ยนเสียงเป็นตัวอักษร (speech to text) ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่

เกิดจากประสาทสัมผัสของผู้สูงอายุที่เสื่อมลงไป โดยเทคโนโลยีดังกล่าวท าให้ผู้สูงอายุสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ได้

โดยตรงโดยที่ไม่ต้องมีปัญหากับปุ่มขนาดเล็กหรือหน้าจอแบบทัชสกรีนซึ่งผู้สูงอายุไม่สามารถสัมผัสรู้ได้ และ

ส าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาและการอ่าน ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่สามารถแปลงตัวอักษรบนหน้า

จอคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ตัวอักษรจากรูปถ่ายให้กลายเป็นเสียงอ่านจากคอมพิวเตอร์ได้ 

การที่ปัจจุบันผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะท างานยาวนานขึ้น เทคโนโลยีที่เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการใน

การท างานของผู้สูงอายุก็จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเช่นกัน รายงานของ Nomura (2008) ชี้ว่าความต้องการใน
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การท างานของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะท างานพาร์ทไทม์และท างานจากที่บ้านมากขึ้น จะเป็นตัวผลักดันให้

ความต้องบริการต่างๆ เหล่านี้สูงขึ้น ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต 

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้างภาพ (visualization software) และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและ

โปรแกรมต่างๆ (เช่นชุดโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ) จากระยะไกลได้ เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุที่

ท างานจากที่บ้านสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ ที่มีในออฟฟิศทั่วไปได้แม้จะท างานจากที่บ้าน 

นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีแปลงเสียงเป็นตัวอักษรก็จะมีประโยชน์ต่อการท างานของผู้สูงอายุเช่นกัน โดยท าให้

ผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาด้านการใช้มือมีความจ าเป็นต้องใช้เมาส์และคีย์บอร์ดน้อยลง 

 

 สินค้าและบริการที่ออกแบบมาส าหรับทุกคน (Universal design product) 

ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุใช้ได้ง่ายและพยายามขจัดอุปสรรคในการใช้

อุปกรณ์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ นวัตกรรมเหล่านี้ก็ได้สร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่คนทุกคนสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

ขึ้นมาด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ BMW ออกแบบรถยนต์รุ่นซีรี่ส์ 5 ให้ที่นั่งมีส่วนรองรับและซัพพอร์ทหลังของ

ผู้สูงอายุมากขึ้น ลูกค้าในกลุ่มช่วงอายุอื่นก็ได้รับประสบการณ์การใช้รถยนต์ที่ดีข้ึนเช่นกัน รายงานของ Oxford 

Economics (2013) ได้ยกตัวอย่างให้เห็นด้วยว่า การที่กลุ่มผู้สูงอายุรุ่น baby boomers มองหาหนทางที่จะ

ชะลอการเสื่อมของความสามารถทางสมองของตนเองช่วยให้ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือการฝึกสมอง

เติบโตจากประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ในปี 2009 เป็นกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2013 และคาดว่าตลาด

ดังกล่าวนี้จะเติบโตเป็นกว่า 6.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020  ในทางกลับกัน การออกแบบสินค้าเพ่ือคนกลุ่ม

อ่ืนๆ บางครั้งก็ช่วยขยายตลาดสินค้านั้นๆ ในกลุ่มผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น Nintendo ที่ออกแบบ

จอยสติ๊กบังคับเกมใหม่ให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก กลับเป็นการช่วยท าให้อุปกรณ์ดังกล่าวเหมาะสมกับผู้สูงอายุไป

ด้วยในตัว และเป็นการเปิดตลาดเกมไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุ 

 

 สินค้าพรีเมียม 

คุณภาพของสินค้าเป็นปัจจัยแรกที่ผู้สูงอายุให้ความส าคัญสูงสุดในการเลือกซื้อสินค้า การส ารวจของ 

คณะผู้วิจัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 61.2 บอกว่าตนเองให้ความส าคัญกับคุณภาพ

สินค้าเป็นอันดับแรก และแม้แต่กลุ่มผู้สูงอายุรายได้น้อย ที่ให้ความส าคัญกับราคาสินค้ามากกว่า ก็ยังมีสัดส่วน

ของผู้ที่ให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรกมากถึงร้อยละ 38.5  การค้นพบนี้สอดคล้องกับการ

ส ารวจของ A.T. Kearney (2013) ที่พบว่าผู้สูงอายุต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยาก

รู้สึกว่าตัวเองถูกแบ่งภาค (segmented) ให้กลายเป็นตลาดอีกกลุ่มหนึ่งเสมือนว่าตนเองไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ



  การเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)
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ตลาดกระแสหลัก งานดังกล่าวจึงให้ข้อเสนอแนะว่าวิธีหนึ่งที่จะขายสินค้ าคุณภาพสูงโดยที่ไม่แบ่งแยกกลุ่ม

ลูกค้าผู้สูงอายุออกไปก็คือการจัดให้มีสินค้าพรีเมียมคุณภาพสูง  

 

 ปัญญาอาวุโส 

 นอกจากในฐานะผู้บริโภคแล้ว ผู้สูงอายุในฐานะแรงงานก็เป็นโอกาสใหม่เช่นกัน ความเข้าใจผิด

ประการหนึ่งที่คนโดยทั่วไปมักคิดก็คือ ผลิตภาพของผู้สูงอายุมักลดลงตามอายุที่ เ พ่ิมขึ้น แต่งานของ 

Accenture (2012) ชี้ว่า หากปรับสถานที่ท างานให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผลิตภาพของผู้สูงอายุก็จะไม่ลดลง 

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้สูงอายุยังมักจะมีทักษะที่พนักงานอายุน้อยไม่มีด้วย การศึกษาของ University of Ultrecht 

(อ้างใน Chand and Tung, 2014) ซึ่งส ารวจแรงงานกว่า 6,000 คนพบว่า ผู้สูงอายุมักมีทักษะที่แรงงานอายุ

น้อยไม่มี เช่น มีความจงรักภักดีต่อบริษัทมากกว่า มีทักษะการเข้าสังคมและสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีกว่า งานของ 

Chand and Tung (2014) ยังชี้ด้วยว่า ในขณะที่แรงงานอายุน้อยเหมาะกับงานที่ต้องใ ช้แรงงานและ

เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แรงงานสูงอายุก็เหมาะกับงานที่ต้องใช้ทักษะทางสังคมและความเข้าอก

เข้าใจคนอ่ีนมากกว่า และยังชี้ด้วยว่าการผสมทีมกันระหว่างแรงงานสูงอายุและแรงงานวัยหนุ่ม สาวจะท าให้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน (workforce-related risk) มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด ฉะนั้นแล้วการปรับ

บทบาทของแรงงานผู้สูงอายุให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานและต าแหน่งงานที่เหมาะสม จะเป็น 

โอกาสใหมข่องบริษัทต่างๆ ในการดึงศักยภาพและความสามารถท่ีแรงงานสูงอายุมีให้เกิดมูลค่ากับองค์กรได้ 

 

 อาขีพใหม่ในสังคมผู้สูงอายุ 

นอกจากโอกาสทางธุรกิจแล้ว สังคมผู้สูงอายุยังได้น าพาโอกาสใหม่ในการประกอบอาชีพมาด้วย 
ต่อไปนี้คืออาชีพที่จะเป็นที่ต้องการมากข้ึนในสังคมสูงอายุ 

 พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลสุขภาพส่วนตัวผู้สูงอายุ  

เมื่อสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ต้องการใช้บริการเนิร์สซิ่งโฮมจะยิ่งเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวท าให้ความต้องการบุคลากรส าหรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นด้วย ฉะนั้นแล้ว
อาชีพพยาบาลหรือผู้ดูแลส่วนตัวที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ทั้ง
จากสถาบันอย่างเนิร์สซิ่งโฮม รวมไปถึงจากกลุ่มผู้สูงอายุรายได้สูงที่ต้องการผู้ดูแลสุขภาพส่วนตัว ส าหรับผู้ที่
ต้องการประกอบอาชีพนี้ จ าเป็นต้องมีทักษะด้านการพยาบาล และยังต้องมีความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความ
จ าเป็นเฉพาะด้านร่างกายของผู้สูงอายุและจิตวิทยาในการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม 
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 ฟิตเนสเทรนเนอร์ 

ในโลกยุคปัจจุบันที่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะอายุยืนขึ้น ผู้สูงอายุจ านวนมากต้องการออกก าลังกายเพ่ือให้
สามารถมีสุขภาพดีได้ยาวนานขึ้น แต่เนื่องจากความเป็นจริงด้านสรีศาสตร์ของผู้สูงอายุไม่เหมือนกับคนในวัย
หนุ่มสาว ท าให้การออกก าลังกายของผู้สูงอายุจ าเป็นต้องแตกต่างจากคนทั่วไปด้วย ฟิตเนสเทรนเนอร์ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบท่าออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต ผู้ที่
จะประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความเข้าใจในข้อจ ากัดด้านร่างกายของผู้สูงอายุ และสามารถออกแบบรูปแบบการ
ออกก าลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายของผู้สูงอายุได้ เช่น เชี่ยวชาญในการออกแบบท่าว่ายน้ าส าหรับผู้สูงอายุ 
สามารถดัดแปลงท่าโยคะเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 นักโสตสัมผัสวิทยา (audiologist) 

ประสาทสัมผัสหนึ่งที่ร่วงโรยไปตามอายุที่เพ่ิมข้ึนคือ ประสาทการได้ยิน  นักโสตสัมผัสวิทยาที่สามารถ
ตรวจสอบ วินิจฉัย และรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินในผู้สูงอายุได้จะเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในสังคม
ผู้สูงอายุ นิตยสาร Time ได้ยกให้นักโสตสัมผัสวิทยาเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา ส าหรับผู้ที่ต้องการ
ประกอบอาชีพนี้จะต้องจบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ โดยเลือกเรียนทางด้านโสตศอนาสิกวิทยา 

 นักปรับปรุงบ้านเพ่ือผู้สูงอายุ 

ในขณะที่ความสามารถด้านร่างกายของผู้สูงอายุร่วงโรยลง แต่ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็ต้องการความ
เป็นอิสระ ผู้สูงอายุจ านวนมากจึงเลือกที่จะอยู่บ้านตัวเองต่อไปในวัยชรา ดังนั้นแล้วการปรับปรุงบ้านให้
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง นักปรับปรุงบ้านเพ่ือการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ
จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ทั้งนี้ ทีมนักปรับปรุงบ้านดังกล่าวนี้อาจประกอบไปด้วย สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
รวมไปถึงนักออกแบบภายใน ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนักปรับปรุงบ้านเพ่ือผู้สูงอายุ นอกจากจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในสายงานของตนแล้ว ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านร่างกายของผู้สูงอายุด้วย เพ่ือให้
สามารถออกแบบและปรับปรุงบ้านได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุที่สุด 

 นักโภชนาการ 

เมื่ออายุมากขึ้น ความต้องการด้านโภชนาการย่อมเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความต้องการที่จะมี
สุขภาพที่แข็งแรงของผู้สูงอายุ ท าให้นักโภชนาการที่สามารถจัดสรรเมนูอาหารได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุได้จะเป็นที่ต้องการมากข้ึน ผู้ที่จะประกอบอาชีพนักโภชนาการจะต้องมีความรู้ทางด้านโภชนาการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโภชนาการที่เหมาะสมกับคนในแต่ละช่วงวัย 

 ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ในโลกยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีบุตรน้อยลง การคาดหวังให้บุตรหลานเลี้ยงดูในยามแก่ชรากลายเป็นการ
คาดหวังที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ผู้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มมากข้ึนที่จะต้องดูแลตัวเองในยามแก่ชรา 
สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการจัดการและวางแผนทางการเงินเพ่ือการเกษียณด้วยตนเอง ดังนั้นแล้วที่ปรึกษา



  การเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)

  

47 

ทางการเงินที่ช่วยวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณจึงจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ผู้ที่จะประกอบอาชีพที่ปรึกษา
ทางการเงินเพ่ือการเกษียณ นอกจากต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินตามช่วงอายุแล้ว ยังต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุด้วย เช่น 
ประกันแบบออมทรัพย์ที่จ่ายเงินให้ผู้ซื้อประกันเป็นงวดๆ หลังเกษียณ เป็นต้น  ในต่างประเทศ ผู้ที่จะประกอบ
อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลจะต้องได้รับใบอนุญาตที่เรียกกว่า CFP (Certified Financial Planner) 

 

2.5 ความคิดบันดาลใจ  

 การเปลี่ยนแปลงน าพาโอกาสใหม่มาด้วยเสมอ มีสินค้าและบริ การต่างๆ มากมายเกิดขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มการกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งสินค้าและบริการที่มุ่ง

ตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการ

ของผู้สูงอายุที่ร่างกายแข็งแรง ไม่เพียงแต่โอกาสใหม่เท่านั้น แต่สังคมผู้สูงอายุยังน าพาความท้าทายมาด้วย 

ฉะนั้นแล้วองค์กรธุรกิจต่างๆ ก็จ าเป็นต้องปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่าง

ของธุรกิจที่เกิดใหม่เพ่ือมาตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุ รวมไปถึงตัวอย่างการปรับตัวของธุรกิจที่มี

อยู่เดิมในการรับมือกับความท้าทายใหม่ที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ 

 ความคิดบันดาลใจจากต่างประเทศ 

 Phillips Lifeline 

ด าเนินการอยู่ในสหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ติดตัวผู้สูงอายุ (อาจจะห้อยคอไว้ หรือใส่เหมือน

นาฬิกาข้อมือ) เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้สูงอายุสามารถกดปุ่มฉุกเฉินเพ่ือติดต่อไปที่ call center พนักงานที่ปลาย

สายจะประเมินสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือ รวมถึงให้ค าแนะน าต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้สูงอายุได้ทันที 

(www.lifelinesys.com) 

 Care to Go 

บริการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เดินทางด้วยสายการบิน โดยบริษัทจะส่งผู้ดูแลเดินทางไปกับ

ผู้โดยสารที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ดูแลมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ภายในสนามบิน เช่น เช็คอิน-เช็คเอาท์ 

และให้ความช่วยเหลือ รวมถึงเป็นเพ่ือนร่วมทางในกรณีที่เกิดปัญหา แคร์ทูโกรับประกันว่าการเดินทางโดย

เครื่องบินของผู้สูงอายุจะเป็นไปด้วยความราบรื่น และจะมีผู้ร่วมเดินทางคอยให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเสมอ 

(www.caretogotravel.com) 
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 CareLinx 

ท างานคล้ายเว็บไซต์หาคู่ แต่แทนที่จะแมตช์คู่รัก ก็เปลี่ยนเป็นแมตช์ผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลกับ

ผู้ดูแลที่ก าลังมองหางานเข้าด้วยกัน โดยแคร์ลิงก์จะเป็นตัวกลางที่เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของผู้ดูแลที่เข้ามาลงทะเบียน รวมทั้งมีระบบการจ่ายเงินที่เชื่อถือได้  โดยแคร์ลิงก์จะเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 

15 จากครอบครัวของผู้ใช้บริการ (www.carelinx.com) 

 OXO Good Grips 

แบรนด์เครื่องครัว OXO คือตัวอย่างของธุรกิจที่ปรับการออกแบบใหม่เพ่ือรองรับการใช้งานของ

ผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ยังคงมีรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจส าหรับคนทุกวัย Sam Farber ผู้ก่อตั้ง OXO 

ได้แรงบันดาลใจจากการที่ภรรยาผู้ป่วยเป็นโรคไขข้ออักเสบของเขาประสบความยากล าบากในการใช้ที่ปอก

ผลไม้ที่มาขายทั่วไป เขาจึงออกแบบที่ปลอกผลไม้เสียใหม่ให้มีด้ามจับเป็นยางที่ใหญ่ขึ้นกว่าปกติ ให้ภรรยาของ

เขาปอกผลไม้ได้สะดวกขึ้น จนถึงทุกวันนี้บริษัทมีสินค้ากว่า 800 ชิ้น OXO คือตัวอย่างที่ดีของนวัตกรรมการ

ออกแบบที่เริ่มต้นด้วยการตอบโจทย์กลุ่มประชากรที่อายุมากกว่า 50 ปี แต่กลับเป็นที่สนใจของคนทั่วไปด้วย 

นอกจากนี้ OXO ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ประกอบการสูงอายุ  Sam Faber ก่อตั้ง OXO เมื่ออายุ 66 ปี 

ภายหลังเกษียณอายุ (www.oxo.com) 

 BMW 

ภายในปี 2025 ประชากรเยอรมันกว่า 1 ใน 5 จะมีอายุมากกว่า 65 ปี BMW บริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์

ใหญ่สัญชาติเยอรมันตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากการผลิตของ

บริษัทต้องพ่ึงพาแรงงานเป็นหลัก BMW จึงเริ่มปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่ปี 2007 โดยเริ่มต้น

จากการท าโครงการต้นแบบรวบรวมพนักงานจ านวนหนึ่งที่สะท้อนโครงสร้างอายุพนักงานของบริษัทในปี 

2017 จากนั้นจึงพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ในการท างานที่จะสามารถปรับปรุงการท างานของพนักงานเหล่านั้น

ให้ดีขึ้นได้กว่า 70 อย่าง เช่น เปลี่ยนพ้ืนบริเวณสถานที่ท างานจากซีเมนต์เป็นพ้ืนไม้เพ่ือลดแรงกดที่ข้อต่อของ

พนักงาน เพ่ิมเก้าอ้ีให้พนักงานสามารถนั่งท างานบางอย่างได้ ติดตั้งแว่นขยายเพ่ือให้เห็นรายละเอียดงานได้ดี

ขึ้น และปรับหมุนเวียนต าแหน่งงาน เป็นต้น ที่น่าแปลกใจคือการพัฒนาเหล่านี้ใช้ต้นทุนรวมกันน้อยมาก เพียง

แค่ 40,000 ยูโรเท่านั้น ในขณะที่ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ การท างานไม่มีความผิดพลาด การขาดงานลดลง และ

ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมเพ่ิมข้ึน 7% ใกล้เคียงกับความสามารถของพนักงานที่มีอายุน้อยกว่าประมาณ 

5-10 ปี  

ภายหลังจากโครงการต้นแบบนี้  ในปี 2011 BMW ได้เปิดตัวอาคารใหม่ภายในโรงงาน Dingolfing 
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อาคารนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นมาตรฐานใหม่ของสถานที่ท างานในยุคสังคมผู้สูงอายุ ภายในปี 2011 นี้เอง

คาดการณ์ว่าหน่วยการผลิตของ BMW กว่า 100 ยูนิต และพนักงานกว่า 4,000 คน มีส่วนร่วมในโครงการนี้ 

BMW ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ บริษัทมองไปข้างหน้าและวางแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุในหลายมิติ ตั้งแต่

สวัสดิการด้านสุขภาพ รูปแบบการเกษียณอายุที่หลากหลายขึ้น และการปรับเวลาการท างานให้ยืดหยุ่นขึ้น 

เป็นต้น (www.bmw.com/com/en) 

 NTT DoCoMo  

ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาโทรศัพท์มือถือส าหรับผู้สูงอายุขึ้น เริ่มแรกบริษัทได้ร่วมมือกับโรงงานผลิต

ชิ้นส่วนในการออกแบบและผลิตโทรศัพท์ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ มีปุ่มกด ตัวเลข และจอขนาดใหญ่ และยังมี

ระบบการสั่งงานด้วยเสียงอีกด้วย นอกจากการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์บริษัทยังค านึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ ในการเข้าถึง

กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุด้วยการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ท าให้พบว่าช่วงเวลาดีที่สุดในการแนะน าสินค้าให้

ผู้สูงอายุคือบนรถทัวร์ผู้สูงอายุ  

บริษัทยังริเริ่มห้องเรียนสอนการใช้โทรศัพท์มือถือนี้ให้กับลูกค้าผู้สูงอายุภายในร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย 

เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจและสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น เช่น การใช้งานแอพลิเคชั่น

ส าคัญๆ เป็นต้น ท้ายที่สุด บริษัทร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่ให้บริการโดยตรงกับกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาการ

ให้บริการเหล่านั้นผ่านอินเทอร์เน็ตบนมือถือ เช่น บริษัทประกันภัย เป็นต้น NTT DoCoMo จึงเป็นตัวอย่าง

รูปธรรมที่ดีของความพยายามในการตอบสนองตลาดผู้สูงอายุ 

(https://www.nttdocomo.co.jp/english/product/easy_phone/index.html) 

 Ford 

บริษัทผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงยาวนานอย่าง Ford ได้ลงทุนพัฒนาผลิตเสื้อสูทผู้สูงอายุมาใช้ทดลองใน

การออกแบบรถยนต์ เพ่ือให้ผู้ออกแบบรถยนต์เข้าใจข้อจ ากัดของผู้สูงอายุในการขับขี่ได้ดีขึ้น ท าให้สามารถ

ออกแบบรถยนต์ที่สะดวกสบายและใช้งานได้จริงส าหรับผู้ขับขี่สูงวัย เสื้อสูทนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะให้นัก

ออกแบบรถยนต์สวมใส่เพ่ือเข้าใจการตอบสนองของร่างกายเมื่ออายุมากขึ้น ผู้สวมใส่จะรู้สึกเช่นเดียวกับคนที่

อายุมากกว่าเขา 30 ปี ชุดสูทนี้จะท าให้การเคลื่อนไหวของเข่า ข้อศอก ข้อมือ และเอว ติดขัดและไม่คล่องตัว 

นอกจากนี้ยังมีถุงมือที่ท าให้การรับสัมผัสด้วยมือลดลง และแว่นตาเคลือบเลนส์สีเหลืองจ าลองภาวะต้อในตา

อีกด้วย 

Ford กล่าวว่าชุดสูทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถออกแบบรถยนต์ที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปนั่งและออกมา

ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสะดวกสบายในการบังคับใช้งาน การพัฒนาชุดสูทนี้ท าให้บริษัท
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เข้าใจกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนได้ดีขึ้น ชุดสูทในลักษณะนี้ยังถูกน าไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกด้วยเช่น Kimberly-Clark น าชุดสูทไปใช้ในการฝึกพนักงานให้เข้าใจลูกค้าผู้สูงอายุมาก

ขึ้น เพ่ือให้ได้บริการที่ดีข้ึน เป็นต้น (www.ford.com) 

 Kaiser  

หนึ่งในซุเปอร์มาเก็ตที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเบอร์ลิน มีสาขามากมาย ด าเนินการภายใต้กลุ่มธุรกิจ 

TengelmannKaiser ได้ออกแบบร้านค้าเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีองค์ประกอบภายในที่เหมาะสมต่อการ

ให้บริการผู้สูงอายุ อาทิเช่น มีไฟที่สว่างกว่าปกติ ชั้นวางของสูงพอดีและสะดวกต่อการหยิบของ มีช่องว่าง

ระหว่างแถวชั้นวางของมากขึ้น และมีพ้ืนกันลื่น เป็นต้น นอกจากนี้ร้านค้าเหล่านี้ยังมีอุปกรณ์ช่วยอ านวยความ

สะดวกให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย เช่น รถเข็นที่น้ าหนักเบาและเข็นง่าย แว่นขยายที่ชั้นวางของ ป้ายที่มีขนาดใหญ่

ขึ้น และปุ่มกดขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เป็นต้น  

บริษัทเปิดเผยว่า การออกแบบร้านค้าเพ่ือตอบสนองกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่ประสบ

ความส าเร็จอย่างยิ่ง ท าให้ยอดขายของบริษัทเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 30 และยังสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาก

ขึ้นอีกด้วย ซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าอ่ืนๆ เช่น Lawson ของประเทศญี่ปุ่นก็ปรับตัวเพ่ือรองรับประชากรผู้สูงอายุ

เช่นกัน โดยการลดระดับความสูงของชั้นวางของลง เพ่ิมขนาดป้ายราคาสินค้า และเพ่ิมโต๊ะเก้าอ้ีนั่งพักส าหรับ

ผู้สูงอายุในร้าน เป็นต้น  (www.kaisers-tengelmann.de) 

 Vida 

ในปี  2014 Stephanie Tilennius อดีตผู้ บริหารของ Google ได้ก่อตั้ ง  Vida แอพลิ เคชั่นบน

โทรศัพท์มือถือขึ้น แอพลิเคชั่นนี้เป็นตัวช่วยให้คนไข้สูงอายุได้ปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ได้แก่ 

แพทย์ พยาบาล และนักโภชนาการ ผ่านทางโทรศัพทม์ือถือ และเตือนให้ทานยา โดยญาติสามารถเข้าถึงแอพลิ

เคชั่นเพ่ืออัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้คนไข้ได้โดยตรง แอพลิเคชั่น Vida นี้คิดค่าบริการในราคา 15 เหรียญต่อ

สัปดาห์ Stephanie ออกแบบแอพลิเคชั่นนี้จากประสบการณ์ที่ต้องออกจากงานเพ่ือดูแลพ่อแม่ด้านการ

รักษาพยาบาล พ่อของเธอต้องเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจ ในขณะที่พ่อของเธอมีชีวิตอยู่ ได้ประสบกับปัญหาไม่มี

เงินค่าปรึกษาแพทย์ได้ เธอจึงเห็นโอกาสและพัฒนาแอพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา (www.vida.com) 
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 B&Q  

ในปี 1989  บริษัท B&Q ผู้ประกอบการค้าปลีกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และใหญ่ที่สุดในยุโรป  

ริเริ่มกลยุทธ์ส าหรับพนักงานอาวุโส  บริษัทยกเลิกเกณฑ์การเกษียณอายุ ให้พวกเขาได้ท างานต่อหลังอายุ 60 

ปี และเปิดร้านค้าสองสาขาใหม่ซึ่งพนักงานทั้งหมดในร้านอายุเกิน 50 ปี บริษัทเลือกใช้กลยุทธ์นี้เพ่ือแก้ปัญหา

ที่พนักงานอายุน้อยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าโดยรวมได้ ลูกค้าให้ความเห็นว่าพนักงาน

อาวุโสสามารถให้บริการและความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้มากกว่า 

จากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของร้านสองสาขานี้กับร้านสาขาทั่วไปของ B&Q อีก 4 แห่งพบว่า  

- ก าไรสูงกว่าร้านสาขาท่ัวไป 18% 

- อัตราการลาออกของพนักงานต่ ากว่าร้านสาขาท่ัวไป 6 เท่า 

- อัตราการหยุดงานต่ ากว่าร้านสาขาท่ัวไป 39% 

- สินค้าสูญหายหรือสูญเสียน้อยกว่าร้านสาขาทั่วไป 58% 

- การให้บริการของพนักงานดีขึ้น 

- ลูกค้ามองเห็นว่าพนักงานที่ให้บริการมีทักษะความสามารถมากขึ้น 

ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า การจ้างงานพนักงานอาวุโสเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความส าเร็จของ B&Q ซึ่งมี

พนักงานอายุมากกว่า 50 ปี จ านวนสูงถึงหนึ่งในสี่ของพนักงานทั้งหมด (www.diy.com) 
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 ความคิดบันดาลใจของไทย 

 

 เวลเนสซิตี้ (Wellness City) 

บริษัทสร้างบ้านเดี่ยว คอนโด รวมถึงเนิร์สซิ่งโฮมไฮเอนด์ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะการออกแบบบ้านที่ค านึงถึงการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเป็นหลัก เช่น บ้านที่มีพ้ืนราบเรียบเท่ากันหมด

และมีชั้นเดียว รวมทั้งมีบริการทางการแพทย์ภายในโครงการด้วย  (www.wellnesscity.co.th) 

 ฟิฟตี้พลัสฮอลิเดย์ 

บริการจัดทัวร์ท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เดิมเป็นบริษัทที่ให้บริการน าเที่ยวทั่วไป แต่

เนื่องจากมองเห็นโอกาสที่มาพร้อมกับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุ จึงปรับตัวโดยการหันมาจับตลาดผู้สูงอายุ จุดเด่น

ก็คือการท่องเที่ยวที่ไม่เหนื่อยมาก สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ อีกทั้งทุกทริป จะมีพนักงานที่มี

ความรู้ทางด้านการพยาบาลคอยบริการผู้สูงอายุอยู่เสมอ รวมทั้งมีเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวก

ในการท่องเที่ยวแก่ผู้สูงอายุ เช่น รสบัสที่มีลิฟต์ในตัว สามารถพาผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็นขึ้นไปบนรถได้โดยไม่ต้อง

อุ้ม (www.50plusholiday.co.th) 

 หุ่นยนต์ดินสอมินิ 

หุ่นยนต์ส าหรับดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีฟังก์ชั่นหลากหลาย เพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้ได้สะดวก เช่น โทรหา

คนในครอบครัว โทรหาเบอร์ฉุกเฉินต่างๆ นอกจากนั้นยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพ่ือให้ลูกหลาน

สามารถดูสภาพความเป็นไปของผู้สูงอายุจากระยะไกลได้ และยังมีอุปกรณ์เช็คสัญญาณชีพ เพ่ือส่งข้อมูลตรง

ไปยังแพทย์ผู้ดูแลด้วย และจะเตือนเมื่อคนแก่มีอาการผิดปกติต่างๆ เช่น หายใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ 

(www.ctasiarobotics.com) 

 บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จ ากัด 

ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ในห้องน้ าสัญชาติไทย ได้ออกผลิตภัณฑ์ชื่อ Fiume Bath Tub ซึ่งเป็นอ่างอาบน้ า

ส าหรับผู้สูงอายุ มีประตูเปิด-ปิด รวมทั้งมีที่นั่งภายในที่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องใช้รถเข็น 

เพ่ือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ (www.bathroomtomorrow.com) 

 บริษัท ไพโอเนียอินดัสเตรียล จ ากัด 

ผลิตเก้าอ้ีพลาสติกส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถใช้ทั้งเพ่ือการนั่งพักผ่อน และสามารถเปลี่ยนเป็นเก้าอ้ี

สุ ข า ได้  เ หมาะส าห รั บ ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ มี ปัญห าทา งก าร เ คลื่ อน ไหว  (www.pioneer-industrial.com) 

 

  

http://www.wellnesscity.co.th/
http://www.pioneer-industrial.com/
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 ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือผู้สูงวัย (OPPY Club) 

OPPY Club ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือผู้สูงวัยของ Loxley เปิดคอร์สสอนทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ต่างๆ แก่ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ iPad เป็นต้น 

(www.happyoppy.com) 

 forOldy 

forOldy ธุรกิจเพ่ือสังคมที่จัดกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพ่ือผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีร้านค้าออนไลน์

ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ส าหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นไม้เท้า รถเข็น เตียงนอน ส าหรับผู้สูงอายุ เครื่องช่วยฟัง เก้าอ้ี

นั่งถ่าย เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดน้ าตาลในเลือด ฯลฯ (www.foroldy.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ 

54  

 

 

 

 

3.1 สถานการณ์และความท้าทาย 

ในปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเองก าลังก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” ซึ่งหมายถึง

ปรากฏการณ์ที่สัดส่วนผู้สูงอายุในสังคมสูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด โดยในปี 2013 ทั่วโลกมีผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไปกว่า 841 ล้านคน คิดเป็นกว่าร้อยละ 12 ของประชากรโลก และจะเพ่ิมขึ้นเป็นกว่า 2 พันล้านคน 

หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 21 ของประชากรโลกในปี 2050  การกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเป็นปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นในทุกกลุ่มประเทศท่ัวโลก โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุก่อน ตามมาด้วย

ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา 

 ประเทศไทยเองก็ก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน โดยในปี 2013 ประเทศไทยมี

ประชากรสูงอายุเกือบ 10 ล้านคน คิดเป็นกว่าร้อยละ 15 และจะเพ่ิมข้ึนเป็นกว่า 20.5 ล้านคนในปี 2040 การ

เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม

สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (complete aged society) ซึ่งหมายถึงสังคมที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง

ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2021 และก้าวสู่การเป็นสังคมสูงอายุระดับสุ ดยอด (super aged 

society) ซึ่งหมายถึงสังคมที่มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมดในปี 

2035  

หากเราวัดความเข้มข้นของการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุด้วยดัชนีการสูงวัย ( index of ageing) ซึ่งเป็น

ตัวเลขท่ีสะท้อนจ านวนผู้สูงอายุต่อเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) 100 คน จะพบว่าในปี 2018 ประเทศไทยจะมีดัชนี

การสูงวัยมากกว่า 100 เป็นครั้งแรก กล่าวคือมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก อีกท้ังตัวเลขดังกล่าวนี้ก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

อย่างรวดเร็ว จนท าให้ในปี 2040 ทุกๆ เด็ก 100 คน ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากถึง 251 คน 

 การเพ่ิมขึ้นอย่างมากของสัดส่วนประชากรสูงอายุต่อประชากรในวัยอ่ืน โดยเฉพาะประชากรเด็ก 

ส่งผลให้พีระมิดประชากรของไทย ซึ่งแสดงสัดส่วนประชากรตามช่วงวัยมีลักษณะเปลี่ยนไป กล่าวคือในช่วงปี 

1970-2040 ลักษณะพีระมิดประชากรของไทยเปลี่ยนแปลงจากที่มีลักษณะฐานกว้างยอดแหลม นั่ นคือมี

3 บทสรุป: โอกาสจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
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ประชากรวัยเด็กมากและมีผู้สูงอายุจ านวนน้อย ไปเป็นพีระมิดที่มีลักษณะฐานเล็กลงและยอดพีระมิดป้านขึ้น 

กล่าวคือประชากรวัยเด็กลดจ านวนลง ในขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างมาก 

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่การเป็นสังคมสูงอายุดังกล่าวน าความท้ าทายที่ส าคัญอย่าง

น้อย 2 ประการมาสู่เศรษฐกิจไทย ความท้าทายที่หนึ่งคือ ประเทศไทยแก่เร็วกว่าเพ่ือนบ้านในอาเซียนทุก

ประเทศ นั่นเท่ากับว่าสัดส่วนวัยแรงงานไทยจะลดลงเร็วกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน และท าให้แรงงานไทยจ าต้องมี

ผลิตภาพ (productivity) สูงขึ้นเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ และหากนับรวมทุกประเทศใน

เอเชีย มีเพียงประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เท่านั้นที่ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุก่อนประเทศไทย จะสังเกตได้ว่า

ประเทศเหล่านี้ “รวยก่อนแก่” ในขณะที่ประเทศไทย “แก่ก่อนรวย” ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายต่อการจัด

สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุไทย 

 ความท้าทายที่สองคือ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง กล่าวคือหลังช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็น

ต้นมา อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลดลงจากเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปีเหลือเพียงประมาณร้อยละ 4 ต่อปี

เท่านั้น ในขณะที่ผลิตภาพแรงงานไทยเองก็สู้ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนไม่ได้ อีกทั้งงบประมาณเพ่ือการวิจัย

และพัฒนาซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นผลิตภาพแรงงานก็อยู่ในระดับต่ ามาก การยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อก้าวพ้น

จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางจึงเป็นโจทย์ส าคัญของเศรษฐกิจไทยในยุคท่ีเราก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

3.2 มองเทรนด์ห้ามิติ 

 นอกจากความท้าทายแล้ว สังคมผู้สูงอายุยังได้น าโอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการประกอบอาชีพ

ใหม่ๆ มาพร้อมกันด้วย คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงเรื่องสังคมผู้สูงอายุโดยการใช้กรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” (Five Dimensions Analysis) และได้

ผลลัพธ์ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

 มิติที่หนึ่ง: พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  คณะผู้วิจัยค้นพบว่าพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจผู้สูงอายุมีด้วยกัน 3 ปัจจัย ได้แก่ หนึ่ง คนเกิด

น้อยลง  สอง คนอายุยืนขึ้น  สองปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง กล่าวคือมีประชากร

วัยเด็กเกิดขึ้นมาทดแทนคนรุ่นก่อนหน้าน้อยลง ในขณะที่กลุ่มประชากรผู้ใหญ่ก็มีแนวโน้มจะมีชีวิตอยู่ ยืนยาว

จนกลายเป็นผู้สูงอายุมากขึ้น  และเมื่อผนวกกับปัจจัยที่สาม นั่นคือ ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงหลังเกษียณ

ยาวนานขึ้น  ก็ยิ่งส่งผลให้เศรษฐกิจผู้สูงอายุยิ่งขยายตัว เพราะนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุมีเวลาอีกมากในการ

ท าสิ่งต่างๆ หลังเกษียณ 
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 มิติที่สอง: ตัวเร่ง คณะผู้วิจัยค้นพบว่ามีตัวเร่งหลายตัวที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจผู้สูงอายุ ในด้านการท างาน 

อายุเกษียณทางการที่ยืดยาวขึ้นและแนวโน้มที่ผู้คนท างานยาวนานขึ้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 

แต่ยังคงท างานอยู่มีจ านวนเพ่ิมข้ึน  เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้น รวมถึงโลกการท างานที่

ยืดหยุ่นขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุในวัยหลังเกษียณมีทางเลือกในการท างานมากขึ้นและเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น   

ในด้านสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและนโยบายสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมกว้างขวางข้ึนท าให้

ผู้คนมีแนวโน้มจะมีอายุยืนยาวขึ้นไปอีก แต่อายุที่ยืนยาวขึ้นก็ส่งผลให้ โรคภัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนป่วย

เป็นโรคเรื้อรังที่มาพร้อมกับความชรากันมากขึ้น  ในด้านความมั่นคงในชีวิต แม้ว่าในปัจจุบันทางเลือกการออม

และการลงทุนจะมีหลากหลายขึ้น และอาจท าให้ผู้สูงอายุในอนาคตมีความมั่งคั่งทางการเงินมากกว่าผู้สูงอายุ

ในปัจจุบัน แต่โครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นครอบครัวขนาดเล็กท่ีมีลูกหลานน้อยหรือไม่มีเลย 

กลับท าให้ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคตลดลงเนื่องจากไม่มีสมาชิกในครอบครัวคอยให้การ

สนับสนุนช่วยเหลือเมื่อเข้าสู่วัยชรา  

 มิติที่สาม: ความต้องการพื้นฐาน คณะผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นความต้องการพ้ืนฐานของผู้สูงอายุได้

ดังต่อไปนี้  

 สินค้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ความสามารถทางร่างกายของผู้สูงอายุทุกคนร่วงโรยไปตามอายุที่

เพ่ิมขึ้น ทั้งประสาทรับรสและการได้กลิ่น การสัมผัส การมองเห็น ความคล่องแคล่ว ความสามารถ

ทางสมอง การได้ยิน และความแข็งแรงทางร่างกาย  ความร่วงโรยทางด้านร่างกายต่างๆ เหล่านี้

หมายความว่าผู้สูงอายุย่อมต้องการสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสินค้าส าหรับคนวัยอ่ืน เช่น 

อาหารที่มีรสชาติจัดกว่าปกติ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีปุ่มขนาดใหญ่ใช้งานง่าย ป้ายโฆษณาและฉลาก

สินค้าที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่อ่านง่าย การออกแบบเว็บไซต์ที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน และยังรวมไปถึง

อุปกรณ์ช่วยฟังซึ่งเข้ามาตอบโจทย์สมรรถภาพทางการได้ยินที่ลดลงของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 

 ความมั่นคงด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุที่อายุมากๆ หรือสุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จะ

ต้องการการช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุนการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น บริการเนิร์สซิ่งโฮม พยาบาล เป็นต้น 

 ความม่ันคงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการล้มละลายของกองทุนประกันสังคมไทย บวกกับโครงสร้าง

ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มต้องพ่ึงพิงตัวเองในทางการเงินมากข้ึน และท าให้

ประเด็นความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุกลายเป็นประเด็นที่มีความส าคัญมากขึ้น  
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 ความเป็นอิสระ ผู้สูงอายุจ านวนมากกลัวว่าตนเองจะสูญเสียความเป็นอิสระไปเมื่อเข้าสู่วัยชรา สินค้า

และบริการที่สามารถท าให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือและใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้ดีขึ้นจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นใน

อนาคต 

 ประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ผู้สูงอายุที่มีเวลาว่างและมีเงินทุนเพียงพอจะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ใน

ชีวิต บริการที่มอบประสบการณ์ใหม่ให้ผู้สูงอายุจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต 

 การท างานต่อหลังเกษียณ ผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งมีความต้องการท างานต่อภายหลังเกษียณด้วยเหตุผลที่

แตกต่างกันไป ส่วนหนึ่งท างานต่อด้วยเหตุผลความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ อีกส่วนหนึ่งท างานเพราะการ

ท างานมอบความพึงพอใจบางอย่างให้กับชีวิต 

 การเป็นผู้ประกอบการ เวลาว่างที่เพ่ิมขึ้นหลังเกษียณ เงินทุนก้อนใหญ่ที่ได้มาเมื่อเกษียณ อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่อยู่ในระดับต่ า และอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยหนุนเสริมที่

ท าให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการมากข้ึน 

 ความสะดวกสบายในการช็อปปิ้งและสินค้ามีคุณภาพ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าแตกต่างจาก

คนวัยอ่ืน โดยระยะทางเป็นปัจจัยหลักในการเลือกร้านค้า ในขณะที่คุณภาพเป็นปัจจัยหลักในการ

เลือกสินค้า ร้านค้าขนาดเล็กที่น าเสนอสินค้ามีคุณภาพจะสามารถจับกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุได้ 

 มิติที่สี่: โอกาสเกิดใหม่ คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วพบว่า โอกาสเกิดใหม่ที่มา

พร้อมกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีดังนี ้ 

 กลุ่มผู้สูงอายุมีความมั่งคั่งและอ านาจซื้อสูง ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่มีทั้งทรัพย์สินและความมั่งคั่งสูง

ที่สุด อีกท้ังรายได้ต่อปีของผู้สูงอายุเองก็มีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ นี่ท าให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่

มีอ านาจซื้อสูง 

 กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย (oldest old) เติบโตอย่างก้าวกระโดด  กลุ่มผู้สูงอายุที่ขยายตัวมากที่สุดคือ

กลุ่มผู้สูงอายุวัยปลายซึ่งมีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ต้องการการดูแลด้านสุขภาพมากกว่า

ผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืน ท าให้บริการที่เก่ียวข้องกับสุขภาพจะเป็นที่ต้องการเพ่ิมข้ึนตามไป 

 ธุรกิจใหม่ในเศรษฐกิจผู้สูงอายุ ธุรกิจที่จะเติบโตและได้รับผลดีจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ 

บริการด้านสุขภาพ เทคโนโลยีเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ บริการด้านการศึกษา บริการทางการเงิน บริการ

ท่องเที่ยว ร้านสะดวกซ้ือ สื่อ เทคโนโลยี และสินค้าที่ออกแบบมาส าหรับทุกคน ธุรกิจเหล่านี้จะเติบโต

เมื่อสังคมก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเข้มข้นมากขึ้น 
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 สินค้าพรีเมียม เนื่องจากผู้สูงอายุพิจารณาคุณภาพสินค้าเป็นปัจจัยแรกในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้น

การจัดให้มีสินค้าพรีเมียมคุณภาพสูงจึงสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุได้ 

 โอกาสใหม่จากแรงงานสูงอายุ นอกจากในฐานะผู้บริโภคแล้ว ผู้สูงอายุในฐานะแรงงานก็ถือเป็นโอกาส

ใหม่อันหนึ่งที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุด้วย เพราะแรงงานสูงอายุมีประสบการณ์และทักษะบาง

ประการที่แรงงานอายุน้อยกว่าไม่มี 

 มิติที่ห้า: ความคิดบันดาลใจ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมตัวอย่างธุรกิจทั้งของต่างประเทศและไทยที ่

เกิดข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยอาจจัดหมวดหมู่ตามประเภทของธุรกิจได้ดังต่อไปนี้ 

 ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น เนิร์สซิ่งโฮม หมู่บ้านที่มีศูนย์พยาบาลภายใน หุ่นยนต์ดูแล

ผู้สูงอายุ 

 ธุรกิจพัฒนาความรู้และทักษะให้ผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สูงอายุ  สื่อวิดีโอ

หรือหนังสือเพ่ือการศึกษาในผู้ใหญ่ 

 บริการเพื่อผู้สูงอายุ เช่น บริการน าเที่ยวเพ่ือผู้สูงอายุ บริการเพื่อนเดินทางท่ีอ านวยความสะดวกให้

ผู้สูงอายุในสนามบิน 

 สินค้าท่ีออกแบบมาส าหรับผู้สูงอายุ เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอและปุ่มใหญ่ส าหรับผู้สูงอายุ 

เครื่องครัวที่ออกแบบมาให้ผู้สูงอายุใช้งานได้ง่าย 

 บริษัทที่ปรับตัวและได้ประโยชน์จากแรงงานสูงอายุ เช่น ห้างสรรพสินค้าที่ปรับแรงงานสูงอายุไป

ท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า เพราะตอบค าถามลูกค้าได้ดีกว่าพนักงานใหม่  บริษัทที่

น าแรงงานสูงอายุไปผสมทีมกับพนักงานรุ่นใหม่เพ่ือใช้ส่วนดีของพนักงานทั้งสองรุ่น 

 

นอกจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ท าแบบส ารวจ “ผู้สูงอายุใน

สังคมไทยปี 2020” โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มคนอายุ 50 ปีขึ้นไปจ านวนทั้งสิ้น 378 คน โดยมาจากการท า

แบบสอบถามออนไลน์ 122 คนและการท าแบบสอบถามจริงภาคสนาม 256 คน โดยข้อค้นพบที่น่าสนใจมี

ดังต่อไปนี้ 

 ผู้สูงอายุไทยใส่ใจปัญหาสุขภาพมากข้ึน  ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการส ารวจกว่าร้อยละ 52.2 ระบุว่าตัวเองมี

โรคประจ าตัว  ร้อยละ 68.3 ไปพบแพทย์เป็นประจ า  และเมื่อสอบถามถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแล

สุขภาพเมื่อเข้าสู่วัยชรา กว่าร้อยละ 63.5 ให้ความใส่ใจกับอาหารที่รับประทานมากขึ้ น และอีกไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 40 ระบุว่าตนเองออกก าลังกายมากขึ้น ตรวจสุขภาพสม่ าเสมอขึ้น หรือไม่ก็พักผ่อนมากขึ้น 
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 การใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการส ารวจกว่าร้อยละ 69.1 ใช้อินเทอร์เน็ต  โดยกลุ่ม

ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 50-59 ปี โดยกว่าร้อยละ 91 ของคนกลุ่มนี้ใช้อินเทอร์เน็ต 

ในขณะที่กลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไปใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด โดยมีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

และส าหรับผู้สูงอายุแล้ว ไลน์คือสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้มากที่สุด ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่ใช้

สื่อสังคมออนไลน์เลยมีประมาณร้อยละ 31  เมื่อถามถึงงานอดิเรก งานอดิเรกที่ผู้สูงอายุนิยมมากที่สุด

คือการดูโทรทัศน์หรือฟังเพลง รองลงมาคือการอ่านหนังสือ 

 พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ  ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการของผู้สูงอายุคือ

คุณภาพ แต่ให้ความส าคัญกับโปรโมชั่น ยี่ห้อ และบริการหลังการขายน้อยมาก  กระนั้น ราคาก็ยังคง

เป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อ

เดือน  เมื่อถามถึงสถานที่ใช้จ่ายซื้อสินค้า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 74.6 ระบุว่าตนเองไปซื้อ

สินค้าที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อีกท้ังผู้สูงอายุนิยมไปซื้อสินค้าที่ตลาด (ร้อยละ 49) มากกว่าที่ร้าน

สะดวกซื้อ (ร้อยละ 42) 

 ความต้องการสินค้าและบริการ  คณะผู้วิจัยได้สอบถามถึงความต้องการสินค้าและบริการของผู้สูงอายุ

และพบว่ายังคงมีสินค้าและบริการที่ผู้สูงอายุต้องการแต่หาได้ยากในท้องตลาด เช่น ผักสดสะอาด

คุณภาพสูง เสื้อผ้าผู้สูงอายุแบบมีดีไซน์ เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ออกแบบส าหรับผู้สูงอายุ ยารักษาโรค

และยาบ ารุงราคาไม่แพง ศูนย์ดูแลผู้ป่วยคุณภาพสูงครบวงจร เป็นต้น  ในขณะเดียวกันก็มีสินค้าและ

บริการในตลาดบางอย่างที่ผู้สูงอายุยังไม่พอใจในคุณภาพ เช่น อาหารสดและอาหารปรุงที่ยังไม่สะอาด

และปลอดภัย อาหารเสริมที่โฆษณาเกินจริง บริการขนส่ งมวลชน ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุ และค่า

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่ยังคงแพงเกินไป 

 พฤติกรรมทางการเงินของผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 64.2 ที่ร่วมท าแบบสอบถามระบุว่า

ตนเองมีรายรับมากกว่ารายจ่าย กว่าร้อยละ 77.4 ดูแลและตัดสินใจทางการเงินด้วยตนเอง เมื่ อถาม

ถึงรูปแบบการใช้เงิน ส่วนใหญ่ใช้เงินสดเป็นหลักกว่าร้อยละ 71.4  รองลงมาคือการใช้บัตรเครดิตร้อย

ละ 27.1  ส่วนรูปแบบการลงทุนที่ผู้สูงอายุนิยมมากท่ีสุดคือการฝากธนาคาร โดยการลงทุนในรูปแบบ

อ่ืนยังค่อนข้างน้อย และมีผู้สูงอายุถึงกว่าร้อยละ 19.4 ที่ไม่มีเงินเก็บออม 

 ชีวิตหลังเกษียณของผู้สูงอายุ เมื่อสอบถามถึงชีวิตหลังวัยเกษียณเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนที่

เกษียณอายุแล้วกับกลุ่มคนที่ก าลังจะเกษียณอายุ พบว่าคนสองกลุ่มนี้มีทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตหลัง

เกษียณแตกต่างกัน โดยผู้ที่ยังไม่เกษียณมองว่าตนเองมีแนวโน้มจะต้องประกอบอาชีพหลังเกษียณ

มากกว่า โดยมีผู้ที่ยังไม่เกษียณเพียงร้อยละ 36.1 เท่านั้นที่ระบุว่าตนเองจะไม่ประกอบอาชีพหลัง



ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ 

60  

เกษียณ ในขณะที่ผู้ที่เกษียณอายุแล้วกว่าร้อยละ 58 ระบุว่าปัจจุบันตนเองไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว 

เมื่อถามถึงความรู้และทักษะที่ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติม พบว่าทักษะด้านการดูแลสุขภาพมาเป็นอันดับ

หนึ่ง โดยผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 61.8 ต้องการเรียนรู้ทักษะนี้ 

 การเตรียมพร้อมตัวเองในสังคมสูงอายุ เมื่อถามผู้สูงอายุว่ามีวิธีเตรียมพร้อมตัวเองอย่างไรในการเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุระบุว่าต้องดูแลสุขภาพมากขึ้น ปรับเปลี่ยนเรื่องการ

รับประทานอาหาร และออกก าลังกายมากขึ้น ในด้านทักษะ ผู้สูงอายุบอกว่าต้องเข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงของตนเองและของโลก และต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และในด้านการเงิน ผู้สูงอายุ

บางส่วนระบุว่าต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดีและต้องออมให้เพียงพอกับการด ารงชีวิต 

 ธุรกิจใหม่ในยุคสังคมสูงอายุ เมื่อสอบถามกลุ่มผู้สูงอายุว่ามองเห็นโอกาสทางธุรกิจอะไรในยุคที่

ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุบ้าง กลุ่มผู้เข้าร่วมการส ารวจระบุว่าธุรกิจใหม่ในยุคสังคมสูงอายุได้แก่ 

สินค้าและบริการเกี่ยวกับสุขภาพ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ธุรกิจท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงอายุ ศูนย์

อบรมความรู้และทักษะ ธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และบริการที่อ านวยความสะดวกและหากิจกรรม

ด้านสังคมให้ผู้สูงอายุ 

 

3.3 โอกาสในสังคมผู้สูงอายุ 

 จากการวิเคราะห์เทรนด์สังคมผู้สูงอายุด้วยกรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” ท าให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลง

เชิงโครงสร้าง ตัวเร่ง ความต้องการพ้ืนฐานของผู้สูงอายุ โอกาสเกิดใหม่ที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ รวมไปถึง

ตัวอย่างธุรกิจรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั้งของต่างประเทศและไทย การวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นไม่

เพียงแต่ท าให้เราเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้น หากแต่ยังท าให้เรามองเห็นช่องว่างความต้องการในเศรษฐกิจผู้สูงอายุ

อีกด้วย จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย ต่อไปนี้คือธุรกิจและอาชีพยอดนิยมในสังคมผู้สูงอายุ 

 ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 

เมื่อแก่ตัวลง ความต้องการเฉพาะด้านร่างกายของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุต้องการบริการที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นบริการเนิร์สซิ่งโฮม บ้านที่ออกแบบมาโดย

ค านึงถึงการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ รวมไปถึงหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่ช่วยดูแลผู้สูงอายุแทนมนุษย์ เมื่อ

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเข้มข้นขึ้น ซึ่งหมายความว่าประชากรสูงอายุจะมี
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จ านวนเพ่ิมมากขึ้นด้วย ธุรกิจและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ย่อมจะเป็นที่ต้องการ

มากขึ้นด้วย   

 ธุรกิจเพ่ือสุขภาพ 

จากการส ารวจของคณะผู้วิจัยค้นพบว่า ความกังวลอันดับหนึ่งของผู้สูงอายุคือความกังวลด้านสุขภาพ 

อีกทั้งผู้สูงอายุจ านวนมากก็แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อตนเองเข้าสู่วัยชรา สิ่งส าคัญหนึ่งที่ต้องปรับตัว

คือการปรับเปลี่ยนวิธีดูแลสุขภาพ เช่น ปรับรูปแบบการรับประทานอาหารและการออกก าลังกาย 

ฉะนั้นแล้วธุรกิจที่สามารถเข้ามาตอบโจทย์ความกังวลด้านสุขภาพดังกล่าวนี้ของผู้สูงอายุได้ย่อมเป็น

ธุรกิจที่มีอนาคตสดใสในสังคมผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค อาหารที่เน้นคุณค่าทาง

โภชนาการและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ บริการให้ค าแนะน าด้านโภชนาการ ฟิตเนสเทรนเนอร์ส าหรับ

ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 บริการเพื่อผู้สูงอายุ 

โดยทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการหลายประการไม่แตกต่างจากคนในวัยอ่ืน เช่น อยากได้

ประสบการณ์แปลกใหม่ อยากท่องเที่ยว อยากช็อปปิ้ง แต่ร่างกายของผู้สูงอายุไม่เอ้ือให้ผู้สูงอายุ

สามารถท าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เหมือนวัยหนุ่มสาว ดังนั้นบริการที่เข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกใน

เรื่องเหล่านี้จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น เช่น บริการจัดทัวร์ท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ บริการส่ง

สินค้าเดลิเวอรี่ คอมมูนิตี้มอลล์หรือร้านค้าขนาดเล็กใกล้บ้านที่ช่วยให้ผู้สูงอายุซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้อง

เดินทางออกไปไกลบ้าน เป็นต้น 

 บริการทางการเงิน 

คณะผู้วิจัยได้ชี้ให้เห็นแล้วในเบื้องต้นว่าความมั่นคงทางการเงินและการวางแผนการเงินส าหรับ

ผู้สูงอายุจะเป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างมากเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ  

บริการการให้ค าปรึกษาทางการเงินเพ่ือวางแผนชีวิตหลังเกษียณจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ในขณะที่

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาส าหรับผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้หลัง

เกษียณ ประกันภัยสุขภาพ ล้วนจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเมื่อประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 

 ธุรกิจพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นที่จะต้อง

ท างานในวัยหลังเกษียณ การมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นเป็นหัวใจส าคัญต่อการอยู่รอดและมีที่ทางใน

ตลาดแรงงาน ในโลกเช่นนี้ ผู้สูงอายุย่อมมีความจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้และทักษะของตัวเองอยู่

เสมอ  บริการและบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้สูงอายุจะเป็นที่ต้องการ
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มากขึ้น เช่น โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนสอนภาษาส าหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น  

นอกจากทักษะที่เกี่ยวข้องกับการท างานแล้ว ทักษะเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก็จะ

เป็นที่ต้องการในหมู่ผู้สูงอายุมากขึ้นเช่นกัน เช่น ทักษะที่เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพ 

 สินค้าเพ่ือผู้สูงอายุ 

การเพ่ิมจ านวนขึ้นของผู้สูงอายุย่อมหมายถึงการเพ่ิมขึ้นของความต้องการสินค้าเพ่ือผู้สูงอายุด้วย ไม่

ว่าจะเป็น ไม้เท้า รถเข็น เตียงส าหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์ช่วยเดิน ฯลฯ  

 สินค้าท่ีออกแบบมาส าหรับผู้สูงอายุ 

นอกจากสินค้าเพ่ือผู้สูงอายุแล้ว ผู้สูงอายุยังใช้สินค้าอ่ืนๆ ด้วยไม่ต่างจากคนวัยหนุ่มสาว เช่น 

โทรศัพท์มือถือ เครื่องครัว เป็นต้น แต่ด้วยลักษณะเฉพาะด้านร่างกายของผู้สูงอายุที่ประสาทสัมผัส

ด้านต่างๆ ร่วงโรยลงตามอายุ ท าให้สินค้าเหล่านี้ต้องได้รับการออกแบบพิเศษ เช่น มีปุ่มใหญ่ขึ้น หรือ

สามารถหยิบใช้ได้ง่ายแม้มีก าลังมือน้อย เป็นต้น  ผู้ผลิตสินค้าที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์โดย

ค านึงถึงการใช้งานจริงของผู้สูงอายุจะสามารถเจาะตลาดผู้สูงอายุได้ เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีปุ่มขนาด

ใหญ่ เครื่องครัวที่ผู้สูงอายุหรือแม้แต่ผู้พิการก็สามารถใช้งานได้สะดวก เป็นต้น 

  

นอกจากโอกาสทางธุรกิจแล้ว สังคมผู้สูงอายุยังได้น าพาโอกาสใหม่ในการประกอบอาชีพมาด้วย 
คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงอาชีพที่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในสังคมสูงอายุ รวมถึงได้ระบุถึง
ทักษะที่คนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องมีเพ่ือการประกอบอาชีพเหล่านี้ด้วย 

 พยาบาลดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลสุขภาพส่วนตัวผู้สูงอายุ  

ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้ จ าเป็นต้องมีทักษะพ้ืนฐานด้านการพยาบาล และยังต้องมีความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับความจ าเป็นเฉพาะด้านร่างกายของผู้สูงอายุและจิตวิทยาในการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถ
ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมม 

 ฟิตเนสเทรนเนอร์ 

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความเข้าใจในข้อจ ากัดด้านร่างกายของผู้สูงอายุและสามารถออกแบบ
รูปแบบการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับร่างกายของผู้สูงอายุได้ เช่น เชี่ยวชาญในการออกแบบท่า 
ว่ายน้ าส าหรับผู้สูงอายุ สามารถดัดแปลงท่าเล่นโยคะเพ่ือให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 นักโสตสัมผัสวิทยา (audiologist) 

ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้จะต้องจบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ โดยเลือกเรียนทางด้านโสต
ศอนาสิกวิทยา 
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 นักปรับปรุงบ้านเพ่ือผู้สูงอายุ 

ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนักปรับปรุงบ้านเพ่ือผู้สูงอายุ นอกจากจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สายงานของตนแล้ว (ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือนักออกแบบภายใน) ยังต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านร่างกายของผู้สูงอายุด้วย เพ่ือให้สามารถออกแบบและปรับปรุงบ้านได้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุที่สุด 

 นักโภชนาการ 

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนักโภชนาการจะต้องมีความรู้ทางด้านโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโภชนาการ
ที่เหมาะสมกับคนในแต่ละช่วงวัย 

 ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ผู้ที่จะประกอบอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเพ่ือการเกษียณ นอกจากต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

การเงินตามช่วงอายุแล้ว ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุด้วย 

 การก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในด้านหนึ่ง 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้น าพาความท้าทายหลากหลายมาด้วย ทั้งความท้าทายต่อระบบเศรษฐกิจใน

ภาพรวมและความท้าทายต่อปัจเจกบุคคล แต่ในทุกการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายย่อมมีโอกาสซ่อนตัวอยู่

เสมอ ผู้ประกอบการที่สามารถมองเห็นและปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมสามารถฉวยคว้า

และได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ในขณะที่ปัจเจกที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงย่อมสามารถปรับตัว

และวางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงของโลกภายนอก และยิ่งไปกว่านั้น นี่ยังถือ

เป็นโอกาสอันดีในการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงสังคม เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและเป็น

มิตรกับทุกคนในสังคม นั่นคือสังคมเศรษฐกิจที่มองคนทุกคนเท่ากันและไม่ละทิ้งหรือละเลยคนกลุ่มใดเลยไว้

เบื้องหลัง 
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1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

การท าแบบสอบถามครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามหลักอยู่สองวิธี วิธีการแรก คือ การให้กลุ่ม

ตัวอย่างท าแบบสอบถามออนไลน์ วิธีที่สองคือ การให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามจริง โดยมีทีมผู้ช่วยวิจัย

ช่วยให้ค าแนะน าและให้อ านวยความสะดวกในการท าแบบสอบถาม ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่คุ้นเคยกับการท า

แบบสอบถาม   

ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้สูงอายุไทยปี 2020 จัดท าขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 

2558 โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 378 คน แบ่งเป็นผู้ท าแบบสอบถามออนไลน์ 122 คน และผู้ท าแบบสอบถาม

จริง 256 คน  

2. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เพศหญิง (ร้อยละ 66.2) มีสัดส่วนการเข้าร่วมตอบ
แบบสอบถามมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 33.8) โดยมีจ านวนผู้หญิงตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 245 คน ในขณะที่
มีผู้ตอบแบบสอบถามชายจ านวน 125 คน ในขณะที่การกระจายตัวของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์มีการกระจายตัวที่สม่ าเสมอในด้านอาชีพและรายได้ ทว่ามีการกระจายตัวไม่สม่ าเสมอ ใน
เรื่องของช่วงอายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา และภูมิล าเนา ดังนั้น การตีความข้อมูลและการน าข้อมูลไป
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าด้วยความระมัดระวัง 
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ภาพที่  27 เพศและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่  28 รายได้ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที่  29 อายแุละสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 

ภาพที่  30 การศึกษาและภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
  
3. พฤติกรรมในการบริโภคและวิถีชีวิต 

การบริโภคในแต่ละเดือน 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในบริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มีทั้งสิ้น 332 คน 

และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 46  คน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 178 คน (ร้อยละ 53.6) ระบุว่า พวกเขาใช้จ่ายไปกับค่าอาหารและ

เครื่องดื่มมากที่สุดในแต่ละเดือน ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 90 คน (ร้อยละ 27.1) ระบุว่า พวกเขา

ใช้จ่ายเงินไปกับสินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนอีก 26 คน (ร้อยละ 7.8) ระบุว่าตนเองใช้

(%) (%) 

(%) (%) 
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จ่ายกับที่อยู่อาศัยมากที่สุด ที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ตอบว่าอ่ืนๆ (ร้อยละ 4.5) เกือบทั้งหมดระบุว่า บริการทางการ

เงิน ทั้งนี้ข้อมูลชี้ว่า ระดับรายได้ไม่มีผลต่อการตอบค าถามในข้อนี้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ส่วนใหญ่ของทั้งคน

รวยและคนจนต่างให้ความเห็นว่า อาหารและเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่พวกเขาจ่ายมากที่สุด รองลงมาคือบริการ

สุขภาพ 

เมื่อถามกลุ่มตัวอย่างว่า หากเทียบกับวัยหนุ่มสาวแล้ว พวกเขาใช้จ่ายในหมวดใดเพ่ิมขึ้นมากที่สุด มี

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนกว่า 163 คน (ร้อยละ 50.6) ที่เห็นว่าพวกเขาใช้จ่ายในสินค้าและบริการเพ่ือ

สุขภาพมากที่สุด รองลงมาได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มจ านวน 133 คน (ร้อยละ 41.3) และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่

ที ่83 คน (ร้อยละ 25.8) ตามล าดับ 

นอกจากอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตแล้ว จะเห็นว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
ที่จะใช้จ่ายในสินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพเป็นอันดับต้นๆ ข้อมูลจากแบบสอบถามในเรื่องนี้ สอดรับกับแบบ
แผนการบริโภคที่ปรากฎในงานวิชาการและการส ารวจพฤติกรรมชิ้นอื่นๆ เป็นอย่างดี ประเด็นอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ
คือ ผู้ตอบสอบถามจ านวนไม่น้อยเห็นว่า พวกเขาใช้จ่ายกับการท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับวัย
หนุ่มสาว  
 

ภาพที่  31 การใช้จ่ายในแต่ละเดือน 

 

 
 
 
 
 
 

(%) 
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ภาพที่  32 การใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวัยหนุ่มสาว 

 

 
 

แนวโน้มการบริโภคเมื่อรายได้เพิ่ม 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มการบริโภคเมื่อรายได้เพ่ิมข้ึน กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มี

ทั้งสิ้น 351 คน และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 27 คน 

เมื่อมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามในข้อนี้ส่วนใหญ่ระบุว่าจะออมเงินมากข้ึน (ร้อยละ 

74.6) ในมิติของการใช้จ่าย กลุ่มตัวอย่างระบุถึงการเดินทางท่องเที่ยวมากท่ีสุด (ร้อยละ 37.6) รองลงมาได้แก่ 

ซื้ออาหารที่มีคุณภาพดีขึ้น (ร้อยละ 16) ซื้อบ้าน (ร้อยละ 12.3) สินค้าเพ่ือสุขภาพ (ร้อยละ10) ลงทุนในธุรกิจ

ใหม่ (ร้อยละ 7.7) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาโดยจ าแนกตามฐานรายได้พบว่า แนวโน้มการบริโภคเมื่อรายได้เพ่ิมข้ึนใน

แต่ละกลุ่มรายได้ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 

ภาพที่  33 แนวโน้มการบริโภคเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น 

 

(%) 

(%) 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มีทั้งสิ้น 338 คน 

และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 40 คน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า คุณภาพสินค้า (ร้อยละ 61.2) เป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความส าคัญ

ที่สุดในการตัดสินใจซื้อสินค้า ปัจจัยรองลงมาได้แก่ ราคา (ร้อยละ 24.6) กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ

โปรโมชั่น (ร้อยละ 3.6) และยี่ห้อ (ร้อยละ 1.8) ค่อนข้างน้อย 

เมื่อพิจารณาตามช่วงรายได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความส าคัญกับราคาสินค้ามักจะมาจากกลุ่มที่มี

รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้ 30 จาก 78 (ร้อยละ 38.5) ระบุว่า ราคาเป็น

ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า  ในกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากขึ้น การให้ความส าคัญกับราคาสินค้าลดลง  

ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ แม้กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยจะให้น้ าหนักกับปัจจัยด้านราคามากกว่ากลุ่ม

รายได้อ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ แต่ไม่ได้หมายความว่า กลุ่มนี้ไม่ได้สนใจด้านคุณภาพเลย ผู้ตอบแบบสอบถามใน

กลุ่มนี้  30 จาก 78 (ร้อยละ 38.46) ระบุว่าตนเองให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก ข้อมูลนี้

สะท้อนให้เห็นว่า การท าสินค้าเพ่ือตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยอาจท าได้ทั้งในมิติของคุณภาพและในมิติ

ของราคา ในส่วนผู้มีรายได้สูงนั้นสามารถเน้นไปที่มิติของคุณภาพได้เลย  

 

ภาพที่  34 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 

 

 

(%) 
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ตารางท่ี  1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า จ าแนกตามช่วงรายได้ 

รายได้ คุณภาพ บริการหลังการขาย โปรโมชั่น ยี่ห้อ ราคา อ่ืนๆ รวม 

น้อยกว่า 15,000 บาท 30 1 5 3 34 5 78 

15,001-30,000 บาท 46 2 3 1 18 2 72 

30,001-50,000 บาท 42 5 1 - 17 2 67 

50,000-100,000 บาท 52 6 1 1 9 4 73 

มากกว่า 100,000 บาท 30 2 2 1 4 1 40 

ไม่ระบุ 7 - - - 1 - 8 

รวม 207 16 12 6 83 14 338 

 

สถานที่ซ้ือสินค้า 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับสถานที่ซื้อสินค้า กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มีทั้งสิ้น 343 คน และ

ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 35 คน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (ร้อยละ 74.6) สถานที่ซื้อสินค้าอ่ืนๆ ที่

น่าสนใจคือ ตลาด (ร้อยละ 49) ร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 42) และร้านค้าใกล้บ้าน (ร้อยละ 21.9) ในขณะที่ของ

คอมมูนิตีมอลล์ และช่องทางออนไลน์ ไม่ใช่สถานที่หลักท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกไปจับจ่ายสินค้า ส่วนกลุ่มตัวอย่าง

ที่ตอบอื่นๆ มักจะให้ค าตอบว่า ไม่มีสถานที่ซื้อเป็นประจ า แล้วแต่ความสะดวกเป็นหลัก  

โดยทั่วไปแล้ว วรรณกรรมทางวิชาการว่าด้วยพฤติกรรมผู้สูงอายุมักจะเสนอว่า ผู้สูงอายุจะจับจ่ายใน

ร้านค้าขนาดเล็กใกล้บ้าน และหลีกเลี่ยงการไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่ เนื่องจากการไปห้างขนาดใหญ่ต้องใช้

รถยนต์ ซึ่งเป็นการเดินทางที่ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ แต่ผลส ารวจกลับพบว่ามีพฤติกรรมที่ต่างออกไป ข้อสังเกต 

เบื้องต้นคือ การที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไปจับจ่ายที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อาจเป็นเพราะเมืองไทยมี

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เป็นจ านวนมากและกระจายอยู่ทุกมุมเมือง ส่งผลให้การไปห้างสรรพสินค้าขนาด

ใหญ่ในเมืองไทยไม่ใช่เรื่องยากล าบากของผู้สูงอายุ   
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ผลส ารวจที่น่าสนใจอีกประการคือ กลุ่มตัวอย่างระบุค่อนข้างมากระบุว่า ตนเองซื้อสินค้าจากตลาด

เป็นไปได้ว่า ผู้สูงอายุไทยคุ้นชินกับวัฒนธรรมการจับจ่ายสินค้าที่ตลาดค่อนข้างมาก 

ภาพที่  35 สถานที่ซ้ือสินค้าประจ า 

 

 

รูปแบบการรับประทานอาหาร 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มี

ทั้งสิ้น 342 คน และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 36  คน 

ข้อมูลจากการส ารวจพบว่า ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างท าอาหารรับประทานเอง โดยคิดเป็นกว่าร้อย

ละ 51.2 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาได้แก่ การซื้ออาหารส าเร็จรูปรับประทาน และลูกหลาน

หรือแม่บ้านท าให้ และการรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.5, 16.4 และ 12.3 ตามล าดับ

อย่างไรก็ตาม หากใช้สถานที่ประกอบอาหารเป็นเกณฑ์จะพบว่า การประกอบอาหารในครัวเรือน (ท าเองและ

ลูกหลานหรือแม่บ้านท าให้)  คิดเป็นร้อยละ 68.7 ของทั้งหมดเลยทีเดียว 

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ ในช่วงอายุที่ต่างกันมีพฤติกรรมในกา ร

รับประทานอาหารที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ ในขณะที่ การท าอาหารเองเป็นทางเลือกหลักในการ

รับประทานอาหารของทุกช่วงกลุ่มอายุ กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 50 – 59 ปี เป็นกลุ่มที่ซื้ออาหารส าเร็จรูป และ

รับประทานนอกบ้านมากกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด โดยคิดเป็นร้อยละ 65 ของกลุ่มตัวอย่างที่ซื้ออาหาร

ส าเร็จรูปทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 64 ของกลุ่มตัวอย่างที่รับประทานอาหารนอกบ้านทั้งหมด  

(%) 
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 การที่กลุ่มตัวอย่างที่อายุ 50 – 59 ซื้ออาหารส าเร็จรูปและรับประทานอาหารนอกบ้านค่อนข้างมาก

โดยเปรียบเทียบ อาจเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังถือว่าอยู่ในวัยท างานและมีแนวโน้มที่จะออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป   

ภาพที่  36 พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร 

  

 

ตารางท่ี  2 พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร จ าแนกตามอายุ 

อายุ 
ซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป 

ท าอาหาร
เอง 

ผูกปิ่นโตกับ
ร้านประจ า 

รับประทาน
นอกบ้าน 

ลูกหลานหรือ
แม่บ้านท าให้ 

อ่ืนๆ รวม 

50-59 ปี 39 88 4 27 24 5 187 

60-69 ปี 12 52 - 6 15 - 85 

70 ปีขึ้นไป 9 32 - 9 17 - 67 

ไม่ระบุ - 3 - - - - 3 

รวม 60 175 4 42 56 5 342 

 

พฤติกรรมด้านสุขภาพ 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มีทั้งสิ้น 

341 คน และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 37  คน 

(%) 
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ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52.2) ระบุว่า ตนเองมีโรคประจ าตัว ในขณะที่อีกร้อยละ 

47.8 บอกว่าตัวเองไม่มีโรคประจ าตัว ในส่วนของการไปพบแพทย์มีเพียงร้อยละ 31.7 เท่านั้นที่ระบุว่าตนเอง

ไม่ต้องไปพบแพทย์เป็นประจ า ที่เหลือกว่าร้อยละ 68.3 ต้องไปพบแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

หากตัดกลุ่มที่พบแพทย์ปีละครั้งออกไป (ซึ่งเป็นไปได้ว่าไปเพ่ือการตรวจสุขภาพประจ าปี) และไม่นับ

กลุ่มอ่ืนๆ (ซึ่งให้เหตุผลหลากหลาย) กลุ่มตัวอย่างที่ต้องไปพบแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 43.2  

ซึ่งนับเป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว  ข้อมูลนี้ย้ าให้เห็นว่า สุขภาพเป็นปัญหาที่ส าคัญล าดับต้นๆ ของผู้สูงอายุ 

ในส่วนของสถานพยาบาลที่เลือกไปพบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 58.2 เลือกไปโรงพยาบาลรัฐ 

ในขณะที่ร้อยละ 33.2 เลือกไปโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเลือกไปคลินิก  ในขณะที่

ส่วนที่เหลือเล็กน้อยเลือกใช้สถานพยาบาลทางเลือก เช่น แพทย์แผนจีน เป็นต้น 

 

ภาพที่  37 การมีโรคประจ าตัว 

 

ภาพที่  38 พฤติกรรมในการไปพบแพทย์ 

 

(%) 

(%) 
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ภาพที่  39 สถานพยายาบาลที่เลือกไป 

 

ระดับรายได้มีผลอย่างชัดเจนต่อสถานพยาบาลที่เลือกไป เป็นที่รู้กันด้วยทั่วไปว่า คนที่มีรายได้มากมี

แนวโน้มที่จะไปใช้โรงพยาบาลเอกชนมากกว่าโรงพยาบาลรัฐ ข้อมูลจากแบบสอบถามเองก็สอดคล้องกับ

ข้อเท็จจริงข้างต้นเช่นกัน จะเห็นว่า ในกลุ่มคนที่มีรายได้มากกว่า 1 แสนบาทจ านวน 40 คน มีเพียง 6 คน

เท่านั้นที่เลือกไปโรงพยาบาลของรัฐ ในขณะที่อีก 30 คนเลือกไปโรงพยาบาลเอกชน ในทางตรงกันข้าม กลุ่ม

คนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือนจ านวน 79 คน มีเพียง 8 คนเท่านั้นที่เลือกไปโรงพยาบาลเอกชน 

ในขณะที่อีก 62 คนเลือกไปโรงพยาบาลของรัฐ   

ตารางท่ี  3 สถานพยาบาลที่เลือกไป จ าแนกตามรายได้ 

ระดับรายได้ คลินิก โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน อ่ืนๆ (โปรดระบุ) รวม 

น้อยกว่า 15,000 บาท 6 62 8 3 79 

15,001-30,000 บาท 5 51 12 3 71 

30,001-50,000 บาท 6 45 16 - 67 

50,000-100,000 บาท - 28 43 1 72 

มากกว่า 100,000 บาท 4 6 30 - 40 

ไม่ระบุ 1 4 3 - 8 

รวม 22 196 112 7 337 

 

 

 

(%) 
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พฤติกรรมด้านการออกก าลังกาย 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการออกก าลังกาย กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มีทั้งสิ้น 

334 คน และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 44  คน 

จากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไปฟิตเนสคิดเป็นส่วนน้อยเท่านั้น โดยคิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 

12.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 87.4 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น

กลุ่มที่ไม่ไปฟิตเนส ไม่เพียงเท่านั้น ในกลุ่มตัวอย่างที่ไปฟิตเนส ส่วนใหญ่แล้วไปออกก าลังกายน้อยกว่า 1 ครั้ง

ต่อสัปดาห์ โดยคิดเป็นร้อยละ 5.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด กล่าวได้ว่า กลุ่มที่ไปฟิตเนสเป็นประจ า 

(อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง) คิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ 7.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ข้อมูลนี้สะท้อนให้

เห็นว่า การไปฟิตเนสเป็นประจ าอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม 

เมื่อถามกลุ่มตัวอย่างว่า เมื่ออายุเพ่ิมมากขึ้นจะปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไร ส่วนใหญ่ ของ

กลุ่มตัวอย่างระบุว่า จะใส่ใจกับอาหารที่รับประทานมากขึ้น (ร้อยละ 63.5) รองลงมาได้แก่ ตรวจสุขภาพ

สม่ าเสมอ (ร้อยละ 47.9) ออกก าลังกายมากขึ้น (ร้อยละ 43.2) และพักผ่อนมากขึ้น (ร้อยละ 40) มีกลุ่ม

ตัวอย่างจ านวนไม่มากนักที่คิดว่าตนเองคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร (ร้อยละ 15)  

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอาจมีนัยบ่งว่า ตลาดเกี่ยวกับการออกก าลังกายของผู้สูงอายุน่าจะมีโอกาส

เติบโตในอนาคต  เนื่องจากในปัจจุบันยังมีผู้ที่ออกก าลังกายไม่มากเท่าไหร่ ทว่ามีการคาดการณ์ว่าจะออกก าลัง

กายมากข้ึนในอนาคต   

ภาพที่  40 พฤติกรรมการไปฟิตเนส 

 

 

(%) 
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ภาพที่  41 แนวโน้มการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลสุขภาพ 

 

พฤติกรรมในการท่องเที่ยว 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มีทั้งสิ้น 

334 คน และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 44 คน โดยกลุ่มผู้ตอบค าถามส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85.3 มีโอกาส

ท่องเที่ยว ในขณะที่ร้อยละ 14.7 ไม่ได้ท่องเที่ยวเลย 

ในส่วนของรูปแบบการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างนิยมไปท่องเที่ยวเองกับครอบครัวหรือ

กลุ่มเพ่ือน โดยคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 67.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด รองลงมาคือการไป

ท่องเที่ยวโดยซื้อแพคเกจทัวร์คิดเป็นร้อยละ 14.1 เปอร์เซนต์ ไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้สูงอายุไม่นิยมท่องเที่ยว

คนเดียว โดยมีเพียงร้อยละ 3.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีระบุว่าตนท่องเที่ยวเองคนเดียว  

ภาพที่  42 พฤติกรรมในการท่องเที่ยว 

 

(%) 

(%) 
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 เมื่อจ าแนกตามช่วงรายได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยกว่า 15 ,000 บาทเป็นกลุ่มที่มีโอกาส

ท่องเที่ยวน้อยที่สุด โดย 27 จาก 77 คน (ร้อยละ 35) ของกลุ่มตัวอย่างนี้ระบุว่าตนเองไม่ได้ท่องเที่ยวเลย ซึ่ง

จ านวนข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 55 ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่าตัวเองไม่ได้ท่องเที่ยวทั้งหมด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง

ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทข้ึนไป เป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด  

 ประเด็นอ่ืนๆ ที่น่าสนใจได้แก่ การท่องเที่ยวด้วยตนเองกับกลุ่มเพ่ือนและครอบครัวเป็นทางเลือกใน

การท่องเที่ยวส าหรับทุกระดับรายได้ ทว่า การไปเที่ยวกับทัวร์จะได้รับความสนใจมากก็ต่อเมื่อมีรายได้ตั้งแต่ 

15,000 บาทข้ึนไป 

ตารางท่ี  4 รูปแบบการท่องเที่ยว จ าแนกตามช่วงรายได้ 

รายได้ 
ท่องเที่ยวพร้อม
คณะทัวร์ (ซ้ือ
แพ็คเกจทัวร์) 

ท่องเที่ยวเอง
กับครอบครัว
หรือกลุ่มเพ่ือน 

ท่องเที่ยวเอง
คนเดียว 

ไม่ได้
ท่องเที่ยวเลย 

อ่ืนๆ รวม 

น้อยกว่า 15,000 บาท 5 39 3 27 3 77 

15,001-30,000 บาท 13 44 3 8 - 68 

30,001-50,000 บาท 12 48 2 7 - 69 

50,000-100,000 บาท 8 56 2 6 - 72 

มากกว่า 100,000 บาท 9 29 1 1 - 40 

ไม่ระบุ - 8 - - - 8 

รวม 47 224 11 49 3 334 

 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 

 ในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วย ในข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมกมาใช้อินเทอร์เน็ต มีผู้ยินดีตอบตอบค าถามข้อนี้

ทั้งสิ้น 363 คน และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 15 คน ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 69.1 ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ า

ทุกวัน โดยที่กว่าร้อยละ 37.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่าวันละ 3 ชั่วโมง ในขณะที่ผู้ที่ใช้

อินเทอร์เน็ตน้อยกว่า 3 ชั่วโมง/วัน คิดเป็นร้อยละ 25.9 ส่วนผู้ที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยคิดเป็นร้อยละ 30.9 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม    
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ภาพที่  43 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 แม้ว่ า  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้ อิน เทอร์ เน็ ตในชีวิตประจ าวัน  ทว่ าลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์บ่งชี้ว่า รายได้และอายุเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต จากผู้ตอบ

แบบสอบถามที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลยจ านวน 112 คนพบว่า ร้อยละ 52.68 ของคนกลุ่มนี้มีรายได้น้อย 30,000 

บาทต่อเดือน ในขณะที่อีกร้อยละ 24.10 มีรายได้ระหว่าง 15 ,001 – 30,000 บาท จะเห็นว่า คนสองกลุ่มนี้

รวมกันคิดเป็นกว่า 3 ใน 4 ของผู้ที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ต  

ภาพที่  44 ผู้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตจ าแนกตามรายได้ 

 

ในส่วนของอายุ ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 50–59 ปีเป็น

กลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด โดยมีจ านวน 182 คนจาก 200 คน (ร้อยละ 91) ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น

ประจ า ในขณะที่อีก 18 คน (ร้อยละ 9 ) ระบุว่าตนเองไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเลย ในขณะที่ยิ่งผู้ตอบแบบสอบถาม

อายุมากขึ้น การใช้อินเทอร์เน็ตยิ่งน้อยลง โดยในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 60–69 ปี มีผู้ใช้

อินเทอร์เน็ต 53 คนจาก 93 คน (ร้อยละ 57) ส่วนในกลุ่มผู้ที่อายุ 70 ปีขึ้นไป มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพียง 14 คน

จาก 67 คน (ร้อยละ 20.9)   

(%) 

(%) 
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ภาพที่  45 สัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรในกลุ่มอายุเดียวกัน 

 

 

ตารางท่ี  5 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจ าแนกตามอายุ 

อายุ/พฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ต 

น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 3-5 ชั่วโมง 6-8 ชั่วโมง 
มากกว่า 
8 ชั่วโมง 

ไม่ใช้เลย รวม 

50-59 ปี 76 67 24 15 18 200 

60-69 ปี 26 24 2 1 40 93 

70 ปีขึ้นไป 12 3 - - 53 67 

ไม่ระบุ 1 - - - 2 3 

รวม 115 94 26 16 112 364 

 

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุในแบบสอบถามชุดนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้

อินเทอร์เน็ตในภาพใหญ่ของประเทศไทย รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 

2557 โดย สพธอ. พบว่า กลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เป็นกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดของประเทศโดยมี

สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพียงแค่ร้อยละ 0.6 เท่านั้น ในขณะที่กลุ่มอายุ 50 – 59 มีสัดส่วนการใช้

อินเทอร์เน็ตรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 8.2 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ 

 

  

(%) 

20.9% 
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ภาพที่  46 ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2557 จ าแนกตามอายุ 

 

ที่มา: รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (สพธอ., 2557) 

 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตที่

พบก่อนหน้า กล่าวคือในบรรดาผู้ที่ยินดีตอบค าถามข้อนี้จ านวน 364 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อย

ละ 68.1) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยที่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มอายุ 50 – 59 เป็นกลุ่มที่ใช้สื่อสังคม

ออนไลน์มากที่สุด และยิ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุสูงมากขึ้น การใช้สื่อสังคมออนไลน์จะลดลง  ในส่วนของ

รายได้ กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทเป็นกลุ่มคนที่ไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด รองลงมาได้แก่

กลุ่มคนที่มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาท  

 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 364 คน สื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถาม คือ ไลน์ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ไลน์มากถึง 221 คน (ร้อยละ 60.7) รองลงมาได้แก่ เฟ

ซบุ๊ก จ านวน 177 คน (ร้อยละ 48.6) ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์อ่ืนๆ อาทิ ทวิตเตอร์ จ านวน 17 คน (ร้อยละ 

4.7) กูเกิลพลัส วอท์แอพ วีแชท ฯลฯ ยังคิดเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อย สาเหตุที่สัดส่วนของ “อ่ืนๆ” ค่อนข้างสูง 

นั่นคือมีจ านวน 28 คน (ร้อยละ 7.7) เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามหลายคนระบุว่า การใช้อีเมล และการใช้

เว็บเพ่ืออ่านข่าว เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ความผิดพลาดในส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุยัง มีความสับสน

เกีย่วกับสื่อสังคมออนไลน์อยู่    

(%) 
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ภาพที่  47 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

 

 

พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 

ในค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ มีผู้ยินดีตอบค าถามทั้งสิ้น 367 คน และไม่ประสงค์

ให้ข้อมูลจ านวน 12 คน ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุไม่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ โดยกว่าร้อยละ 

65.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าตนไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าออนไลน์ และมีเพียงแค่ร้อยละ 19.4 

เท่านั้นที่ระบุว่าตนใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าออนไลน์เลย  อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามกว่าร้อยละ 25.1 ใช้อินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบราคาและคุณภาพสินค้า 

ภาพที่  48 พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 

 

  

 

(%) 

(%) 
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เวลาว่างและงานอดิเรก 

 ในค าถามเกี่ยวกับเวลาว่างและงานอดิเรก มีผู้เข้าร่วมท าแบบสอบถามยินดีตอบค าถามทั้งสิ้น 336 คน 

และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 43 คน ทั้งนี้เพ่ือค้นหาว่าเมื่อมีเวลาว่าง ผู้สูงอายุนิยมท างานอดิเรกอะไร 

 จากข้อมูลแบบสอบถามพบว่า งานอดิเรกอันดับหนึ่งของผู้สูงอายุคือการดูโทรทัศน์หรือฟังเพลง โดยมี

จ านวนผู้ตอบถึง 192 คน (ร้อยละ 57.1) รองลงมาคือการอ่านหนังสือ 179 คน (ร้อยละ 53.3) อันดับสามคือ

การปลูกต้นไม้หรือจัดสวนจ านวน 117 คน (ร้อยละ 34.8) ในขณะที่ผู้สูงอายุที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวในเวลา

ว่างมีจ านวน 97 คน (ร้อยละ 28.9) ซึ่งใกล้เคียงกับผู้สูงอายุที่เลือกประกอบกิจกรรมทางศาสนาหรือท าบุญ ที่มี

จ านวน 96 คน (ร้อยละ 28.6) ในขณะที่การเล่นกีฬาและการดูแลบุตรหลานเป็นข้อที่มีผู้เลือกน้อยสุดจ านวน 

56 คน (ร้อยละ 16.7) และ 48 คน (ร้อยละ 14.3) ตามล าดับ  ส าหรับผู้ที่ตอบ อ่ืนๆ มีทั้งสิ้น 70 คน (ร้อยละ 

20.8) 

 

ภาพที่ 49 การใช้เวลาว่างและงานอดิเรก 

 

 

 

 

 

(%) 
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สินค้าที่ต้องการแต่ยังไม่เห็นในท้องตลาด 

เมื่อถามผู้ตอบแบบสอบถามว่า ยังมีสินค้าใดที่ท่านต้องการแต่ยังไม่เห็นในท้องตลาด โดยตั้งเป็น

ค าถามปลายเปิด ได้รับค าตอบที่น่าสนใจดังนี้ 

หมวดสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต ได้แก่ เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ออกแบบส าหรับผู้สูงอายุ 

เสื้อผ้าผู้สูงอายุแบบมีดีไซน์ รองเท้าและของใช้ส่วนตัวส าหรับผู้สูงอายุ หุ่นยนต์แม่บ้าน รถยนต์อัตโนมัติที่

ผู้สูงอายุขับเองได้  

หมวดสินค้าหรือบริการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ ผักสดสะอาดคุณภาพสูง ร้านอาหารสุขภาพแบบบุฟเฟต์ที่

ทานได้บ่อยๆ อาหารเฉพาะผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรที่มีคุณภาพสูง ที่ปรึกษาสุขภาพ

ร่างกาย ยารักษาโรค ยาบ ารุง และวิตามินราคาไม่แพง โรงพยาบาลเอกชนราคาปานกลาง บุคลากรที่ให้บริการ

มาให้ค าปรึกษาและเยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามบ้านเรือนในพื้นที่เมืองใหญ่(กรุงเทพมหานคร)ท่ีผู้ป่วยอยู่ตามล าพังไม่

มีลูก บริการพาผู้สูงอายไุปโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยติดต่อแผนกต่างๆ จนพากลับบ้าน  

หมวดสินค้าหรือบริการเ พ่ือความบันเทิง ได้แก่  บริการไปเป็นเพ่ือนผู้สู งอายุ  เช่น ไปซื้อ 

ห้างสรรพสินค้า ร้านไอทีที่เชี่ยวชาญในการบริการผู้สูงอายุ ชมรมหรือสถานที่พบปะของผู้สูงอายุ 

หมวดสินค้าหรือบริการด้านการเงิน ได้แก่ บริการเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ 

หมวดสินค้าหรือบริการเสริมความงาม ได้แก่ บริการเสริมความงามที่บริการถึงบ้าน 

หมวดสินค้าหรือบริการด้านความรู้และการศึกษา ได้แก่  เรียนภาษาทางออนไลน์ส าหรับผู้สูงอายุ 

การจัดทัวร์ผู้สูงอายุกลุ่มเล็กๆ บริการพาทัวร์ในเมืองใกล้ๆ สถานที่ส าคัญต่างๆในไทยแบบเช้าไปเย็นกลับหรือ

2-3 วัน การจัดเวทีหรือสื่อหรือท าหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์ผู้สูงอายุ ห้องสมุดเฉพาะทาง เช่น เน้นหนังสือ

สุขภาพเป็นหลัก 

สินค้าในตลาดที่ยังไม่พอใจในคุณภาพ 

เมื่อถามผู้ตอบแบบสอบถามว่า สินค้าใดที่ในตลาดที่ท่านยังไม่พอใจในคุณภาพ โดยตั้งเป็นค าถาม

ปลายเปิด ได้รับค าตอบที่น่าสนใจดังนี้ 

หมวดสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต ได้แก่ อาหารสดและอาหารปรุงสุกคุณภาพยังไม่ดีพอ 

ไม่ม่ันใจว่าอาหารปลอดภัย บริการขนส่งมวลชน โปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ 
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หมวดสินค้าหรือบริการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ ศูนย์รับดูแลคนสูงอายุอาหารเสริมไม่ได้คุณภาพอย่างที่

โฆษณา ยาราคาแพง ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนราคาแพงเกินไป การให้บริการในหลายๆ ที่ยังไม่เอ้ือ

ให้ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่รู้หนังสือ 

หมวดสินค้าหรือบริการเพื่อความบันเทิง ได้แก่ โรงภาพยนตร์ไม่เหมาะกับผู้สูงอายุและมีราคาแพง 

หมวดสินค้าเกี่ยวกับบุตรหลาน ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพดีมักอยู่ไกลจากบ้าน ไม่เหมาะกับบ้านที่ให้

ผู้สูงอายุช่วยดูแลบุตรหลาน 

พฤติกรรมและทัศนคติทางด้านการเงิน 

 การประเมินฐานะทางการเงิน 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มีทั้งสิ้น 352 คน 

และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 28 คนโดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 211 คน (ร้อยละ 59.8) ระบุว่า 

ตนเองมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในแต่ละเดือน รองลงมาจ านวน 73 คน (ร้อยละ 20.7) ระบุว่า ตนเองมีรายรับ

น้อยกว่ารายจ่าย และส่วนที่เหลืออีก 69 คน (ร้อยละ 19.6) ตอบว่า รายรับพอๆ กับรายจ่าย 

ภาพที่  50 ฐานะทางการเงินในแต่ละเดือน 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า ตนมีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 15 ,000 บาทต่อ

เดือน โดยมีทั้งสิ้น 42 คนจาก 85 คน (ร้อยละ 49.4) ในผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในช่วงรายได้อ่ืนมีสัดส่วนที่

น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่ารายได้ไม่พอรายจ่าย ในกลุ่มรายได้ 15 ,000 – 30,000 

บาทมี 10 คนจาก 46 คน (ร้อยละ 13) ในกลุ่มรายได้ 30 ,000 – 50,000 บาท มี 8 คนจาก 72 คน (ร้อยละ 

11.1) ในกลุ่มรายได้ 50,000 – 100,000 มี 12 คน จาก 75 คน (ร้อยละ 16) ส่วนคนที่มีรายได้มากกว่า 

100,000 บาท มีเพียง 1 คนจากทั้งหมด 42 คนเท่านั้นที่ระบุว่า ตนเองมีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย  

(%) 
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 เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน น่าสนใจว่า นอกจากผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มรายได้น้อยกว่ า 

15,000 บาทแล้ว ส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองมีรายรับมากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น ข้อมูลชุดนี้สะท้อนให้เห็นว่า กลุ่ม

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการซื้อค่อนข้างสูง     

ตารางท่ี  6 ฐานะทางการเงินในแต่ละเดือนแบ่งตามช่วงรายได้ 

รายได้ 
รายรับเท่ากับ

รายจ่าย 
รายรับน้อย
กว่ารายจ่าย 

รายรับมากกว่า
รายจ่าย 

รวม 

น้อยกว่า 15,000 บาท 28 42 15 85 

15,001-30,000 บาท 19 10 47 76 

30,001-50,000 บาท 16 8 48 72 

50,000-100,000 บาท 4 12 59 75 

มากกว่า 100,000 บาท 1 - 41 42 

ไม่ระบุรายได้ 1 - 1 2 

รวม 69 72 211 352 

 

วิธีการใช้จ่ายเงิน 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มีทั้งสิ้น 332 คน 

และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 46 คน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าด้วยเงินสด (ร้อยละ 71.4) รองลงมาได้แก่บัตรเครดิต  

(ร้อยละ 27.1) และใช้บัตรเดบิตน้อยที่สุด (ร้อยละ 1.5) แต่เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดแล้วพบว่า 

สถานะการท างาน และระดับการศึกษาเป็นตัวแปรที่น่าสนใจ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บัตรเครดิตในการจับจ่ายส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เกษียณอายุ โดยมี

จ านวนมากถึง 70 คนจาก 90 คน (ร้อยละ 77) ในขณะผู้ที่เกษียณอายุที่ใช้บัตรเครดิตมีจ านวนเพียงแค่ 19 

จาก 70 คน (ร้อยละ 27) เท่านั้น ในส่วนของการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บัตรเครดิตส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีจ านวนทั้งหมด 79 จาก 90 คน (ร้อยละ 87.7) ส่วนผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญา

ตรีที่ใช้บัตรเครดิตมีเพียงแค่ 11 คนจาก 90 (ร้อยละ 12.2) เท่านั้น 
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หากค านึงถึงว่า คุณสมบัติส าคัญของผู้ใช้บัตรเครดิต คือ ต้องมีรายได้เป็นประจ า ข้อค้นพบข้างต้นอาจ

ไม่น่าแปลกใจอะไร อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เกษียณแล้วไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีรายได้ การศึกษาคนกลุ่มนี้ใน

ระดับท่ีลึกลงไปอาจท าให้เกิดโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ก็เป็นไปได้  

ส าหรับกรณีของการศึกษานั้นเป็นไปได้ว่า คนที่มีการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าปริญญาตรีอาจยัง ไม่มี

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การจับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจเป็นตลาดที่น่าสนใจเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 

ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึน และลึกยิ่งข้ึนต่อไป  

ภาพที่  51 วิธีการใช้จ่ายเงินของผู้สูงอายุ 

 

 

ตารางท่ี  7 วิธีการใช้จ่ายการเงิน แบ่งตามสถานะการท างาน 

สถานะการท างาน เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต รวม 

เกษียณแล้ว 137 19 2 158 

ยังไม่เกษียณ 98 70 3 171 

ไม่ระบุ 2 1 - 3 

รวม 237 90 5 332 

 

  

(%) 
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ตารางท่ี  8 วิธีการใช้จ่ายการเงิน แบ่งตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต รวม 

ปริญญาตรี 109 45 3 157 

ปริญญาโท 22 33 - 55 

ปริญญาเอก 2 1 - 3 

มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 77 5 1 83 

อนุปริญญา/ปวส. 22 4 1 27 

อ่ืนๆ 3 2 - 5 

ไม่ระบุ 2 - - 2 

รวม 237 90 5 332 

 

พฤติกรรมการออมและการลงทุน  

ในข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและการลงทุน กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มี

ทั้งสิ้น 361 คน และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 17 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 249 คน (ร้อยละ 69) ระบุ

ว่าตนออมและลงทุนด้วยการฝากธนาคาร รองลงมา คือ ซื้อกองทุนรวมจ านวน 86 คน (ร้อยละ 23.8) ซื้อ

หลักทรัพย์จ านวน 61 คน (ร้อยละ16.9) ซ้ืออสังหาริมทรัพย์จ านวน 60 คน (ร้อยละ 16.6) ซื้อทองค าหรือวัตถุ

มีค่าอ่ืนๆ จ านวน 58 คน (ร้อยละ 16) และอ่ืนๆ จ านวน 29 คน (ร้อยละ 8) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 70 

คน (ร้อยละ 19.4) ระบุว่า ตนไม่มีเงินเก็บออม   

ข้อมูลด้านการออมและการลงทุนเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมินฐานะทางการเงินของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งเป็นการช่วยยืนยันว่า กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ  ทว่ามีทางเลือกในการออมและการ

ลงทุนไม่มากนัก   
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ภาพที่  52 พฤติกรรมการออม 

 

 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจคือ การศึกษาอาจมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรม

ในการออมและการลงทุน มีเพียงเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้นที่มีการลงทุน

ที่หลากหลาย โดยร้อยละ 78 ของกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อหลักทรัพย์ ร้อยละ 87  ของกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อกองทุนรวม 

ร้อยละ 85 ของผู้ซื้อสังหาริมทรัพย์  ร้อยละ 79 ของกลุ่มตัวอย่างที่ซื้อทองค าหรือวัตถุมีค่าอ่ืนๆ และร้อยละ

68.9 ของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกออมและลงทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ 

ตารางท่ี  9 พฤติกรรมการออมและการลงทุน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ฝาก

ธนาคาร 
ลงทุนซื้อ

หลักทรัพย์ 
ลงทุนใน

กองทุนรวม 
ซื้อทองค าหรือ
วัตถุมีค่าอ่ืนๆ 

ซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ 

อ่ืนๆ 

ปริญญาตรี 138 30 48 35 30 13 

ปริญญาโท 47 18 27 11 21 7 

ปริญญาเอก 2 1 1 - 1  

มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 38 5 5 8 5 5 

อนุปริญญา/ปวส. 21 6 5 3 1 3 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 2 1 - 1 2  

ไม่ระบุ 1 - - - - 1 

รวม 249 61 86 58 60 29 

 

 

(%) 
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เมื่อพิจารณาตามฐานรายได้พบว่า เงินฝากธนาคารเป็นทางเลือกการออมของคนทุกระดับรายได้ 

ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้สูงมีทางเลือกในการออมและการลงทุนที่หลากหลายกว่า  โดยการซื้อหลักทรัพย์ การ

ลงทุนในกองทุนรวม และการซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นทางเลือกในการออมและลงทุนของกลุ่มคนที่มีรายได้

ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้น แต่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อรายได้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป 

ตารางท่ี  10 พฤติกรรมการออมและการลงทุน จ าแนกตามช่วงรายได้ 

ช่วงรายได้ 
ฝาก

ธนาคาร 
ลงทุนซื้อ

หลักทรัพย์ 
ลงทุนใน

กองทุนรวม 
ซื้อทองค าหรือ
วัตถุมีค่าอ่ืนๆ 

ซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ 

อ่ืนๆ 

น้อยกว่า 15,000 บาท 32 4 8 3 1 7 

15,001-30,000 บาท 59 6 8 13 3 8 

30,001-50,000 บาท 58 12 12 18 14 7 

50,000-100,000 บาท 63 14 30 11 23 4 

มากกว่า 100,000 บาท 33 23 28 13 17 3 

ไม่ระบุรายได้ 4 2 - - 2 - 

รวม 249 61 86 58 60 29 

 

ชีวิตหลังเกษียณ คุณค่า และความคาดหวังของชีวิต 

 การวางแผนเกษียณ  

การท าแบบสอบถามในส่วนนี้จะแบ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกษียณอายุแล้ว และ

กลุ่มท่ียังไม่เกษียณ ทั้งนีเ้พ่ือหาแนวโน้มชีวิตหลังเกษียณของผู้สูงอายุไทยในอนาคต  

 จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เกษียณแล้วจ านวน 149 คนพบว่า ส่วนใหญ่เกษียณในช่วงอายุระหว่าง  

55 – 60 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 40.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มนี้ รองลงมาได้แก่กลุ่มที่เกษียณก่อนอายุ 

55 และผู้ที่เกษียณระหว่าง 61 – 65  ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 38.3 และร้อยละ 14.1 ของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้ 

กลุ่มท่ีเกษียณหลังอายุ 65 นับว่ามีสัดส่วนที่น้อยมาก 

กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เกษียณมีจ านวน 179 คน ส่วนใหญ่แล้ววางแผนที่จะเกษียณในช่วงอายุ  

55 – 60 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 43.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ยังไม่เกษียณท้ังหมด ที่น่าสนใจคือ กลุ่มคนที่ยัง

ไม่เกษียณวางแผนเกษียณช้าลงเมื่อเทียบกับคนรุ่นก่อนหน้า (คนที่เกษียณแล้ว) โดยร้อยละ 32.8 วางแผนที่จะ
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เกษียณระหว่างอายุ 61 – 65 ในขณะที่ร้อยละ 12.1 วางแผนที่จะเกษียณระหว่างอายุ 66 – 70 และร้อยละ 

8.6 วางแผนจะหลังเกษียณหลังอายุ 70  สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ คนที่วางแผนเกษียณก่อนอายุ 55 ได้กลายเป็น

คนส่วนน้อยไปเสียแล้วส าหรับคนกลุ่มนี้  

 

ภาพที่  53 อายุเกษียณของคนที่เกษียณแล้วเปรียบเทียบการวางแผนเกษียณของคนที่ยังไม่เกษียณ 

คุณเกษียณเมื่ออายุเท่าใด       คุณวางแผนจะเกษียณเมื่ออายเุท่าใด 

 

 

เมื่อพิจารณาการประกอบอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เกษียณแล้วส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58) ไม่ได้

ประกอบอาชีพอะไรในปัจจุบัน ในส่วนของคนที่ประกอบอาชีพ อาชีพที่เป็นที่นิยมมากที่สุดได้แก่ อาชีพอิสระ 

คิดเป็นร้อยละ 22.2 ของกลุ่มตัวอย่างที่เกษียณแล้ว รองลงมาได้แก่ เจ้าของธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 13.6 

ส่วนร้อยละ 6.2 ระบุว่าท างานอ่ืนๆ อาทิ การช่วยงานชุมชน การท างานจิตอาสา เป็นต้น 

 ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เกษียณ คนที่วางแผนประกอบอาชีพหลังเกษียณเป็นคนกลุ่มใหญ่ โดย

คิดเป็นร้อยละ 63.9 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในขณะคนที่วางแผนไม่ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 36.1 

เท่านั้น อาชีพอิสระเป็นอาชีพท่ีคนวางแผนที่จะท าหลังเกษียณมากท่ีสุด (ร้อยละ 36.7) รองลงมาได้แก่ เจ้าของ

ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 19.5) พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 7.1) และอาชีพอ่ืนๆ   

 

 

 

(%) (%) 
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ภาพที่  54 อาชีพหลังเกษียณของคนที่เกษียณแล้วเปรียบเทียบกับ 
การวางแผนประกอบอาชีพหลังเกษียณของคนที่ยังไม่เกษียณ 

อาชีพของคนท่ีเกษียณแล้ว    การวางแผนประกอบอาชีพของคนท่ียังไม่เกษียณ 

 

นอกจากการพิจารณารายรับ-รายจ่าย แล้ว การจะดูว่าผู้สูงวัยมีอิสระทางการเงินหรือไม่ยังต้อง

พิจารณาอ านาจในการตัดสินใจใช้เงินด้วย ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เกษียณดูแลจัดการการเงิน

ด้วยตนเอง (ร้อยละ 87.1) มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เกษียณแล้ว (ร้อยละ 77.4)  แม้จะมีความแตกต่างกันเมื่อท า

การเปรียบเทียบข้ามกลุ่ม แต่ข้อมูลชี้ว่า ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดส่วนใหญ่มีจัดการการเงินด้วยตนเอง 

 ประเด็นที่น่าสนใจคือ ในกลุ่มตัวอย่างที่เกษียณแล้ว ลูกหลานมีบทบาทในการจัดการทางการเงิน

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เกษียณ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่เกษียณคู่สมรสจะมีบทบาทค่อนข้างมากเมื่อ

เทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่เกษียณแล้ว แม้ข้อมูลนี้จะยังไม่มีค าอธิบายที่ชัดเจน (เช่น เป็นไปได้ว่าอาจเกิดจาก

ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร์ที่คนยังไม่เกษียณมีอายุน้อยกว่า ลูกหลานจึงยังเล็กว่า เป็นต้น) แต่ก็เป็น

ประเด็นที่น่าศึกษาต่อไปเพื่อท าความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ในอนาคตผู้สูงอายุไทยไม่เพียงแต่จะมีแนวโน้มที่จะท างานยาวนาน

ขึ้น แต่หลังเกษียณแล้ว พวกเขายังวางแผนใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟ อีกทั้งยังมีอ านาจในการตัดสินใจทางการเงิน

อีกด้วย ในด้านหนึ่ง คนกลุ่มนี้จะเป็นแรงงาน และเป็นผู้ประกอบการที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยามที่

แรงงานหนุ่มสาวเข้ามาทดแทนได้ไม่ทันการ ในอีกด้านหนึ่ง พวกเขาคือตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต และจะ

สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆ 

 

 

 

(%) (%) 
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ภาพที่  55  การจัดการทางเงินของคนที่เกษียณแล้ว 

เปรียบเทียบกับการจัดการทางการเงินของคนที่ยังไม่เกษียณ 

 

 

 

  

สิ่งที่มีความส าคัญ และความกังวลในชีวิต 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับสิ่งที่มีความส าคัญในชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีจะตอบค าถามในข้อนี้มีทั้งสิ้น 354 

คน และไม่ประสงค์จะให้ข้อมูล 24 คน ทั้งนี้การท าแบบสอบถามในข้อนี้จะให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงล าดับ

สิ่งที่ตนให้ความส าคัญสูงที่สุดไปจนถึงเรื่องที่ตนเองให้ความส าคัญน้อยที่สุด 

ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง 

(คะแนนเฉลี่ย 1.93) รองลงมาได้แก่ ครอบครัว (คะแนนเฉลี่ย 2.12) ฐานะทางการเงิน (คะแนนเฉลี่ย 3.40) 

ความส าเร็จในอาชีพการงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.28) ความรู้การศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 5.02) กิจกรรมทางศาสนา 

(คะแนนเฉลี่ย 5.06) และล าดับสุดท้ายคือ กิจกรรมเพ่ือสังคม (คะแนนเฉลี่ย 5.57)ข้อมูลดังกล่าวนี้สะท้อนให้

เห็นว่า ตลาดเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพในอนาคต 

เมื่อถามค าถามในด้านกลับว่า ปัจจุบันผู้ตอบแบบสอบถามมีความกังวลด้านใดพบว่า สุขภาพมาเป็น

เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างเป็นกังวลมากที่สุด (ร้อยละ 60.9) รองลงมาได้แก่ฐานะทางการเงิน (ร้อยละ 30.2) และ

อนาคตของลูกหลาน (ร้อยละ 24)   

 

 

กลุ่มเกษียณแล้ว กลุ่มยังไม่เกษียณ 

(%) (%) 
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ภาพที่  56 การให้คุณค่าสิ่งที่มีความส าคัญในชีวิต (คะแนนน้อยคือส าคัญมาก) 

 

  

ภาพที่  57 ความกังวลในชีวิต 

 

 

การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

 ค าถามข้อนี้เป็นค าถามปลายเปิดมีผู้ให้ความคิดเห็นจ านวน 162 คน สามารถสรุปข้อเสนอแนะ

โดยสังเขป ดังนี้ 

 ประการแรก ผู้สูงอายุจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องดูแลสุขภาพมากขึ้น การปรับเปลี่ยนเรื่องอาหาร และการ

ออกก าลังกาย 

คะแนน 

(%) 



ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ 

100  

 ประการที่สอง ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องปรับตัวต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนไม่น้อยให้ความส าคัญกับการปรับตัวให้ทันต่อ

ข่าวสาร เทคโนโลยีไอที และสื่อออนไลน์ 

 ประการที่สาม ผู้สูงอายุจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ดี ต้องออมให้เพียงพอกับการ

ด ารงชีวิต (เป็นที่น่าสังเกตว่า ค าตอบที่ได้ไม่มีค่อยมีการพูดถึงการลงทุนมากเท่าไหร่นัก) 

 ประการที่สี่ ผู้สูงอายุจะต้องแอคทีฟ หากิจกรรมท าอยู่เสมอ เช่น การออกไปช่วยเหลือสังคม ท างาน

ชุมชน การเข้าชมรมกับกลุ่มเพ่ือน และการเข้าสู่พระศาสนา 

 ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ค าตอบเป็นจ านวนมากบอกถึงวิธีการเตรียมตัวในรูปแบบต่างๆ แต่ท้ายที่สุด

มักจะพ่วงเหตุผลส าคัญซึ่งน่าจะสะท้อนวิธีคิดของผู้สูงอายุไทยได้ดีไม่น้อย นั่นคือ “พวกเขาไม่ต้องการที่จะเป็น

ภาระให้กับลูกหลาน”  

โอกาสทางธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้ 

- สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ (ส่วนใหญ่จะแนะน าด้านนี้) เช่น อาหารเพ่ือสุขภาพ การ

บริการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ พยาบาลส่วนตัว เป็นต้น  

- ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร 

- ธุรกิจท่องเที่ยวส าหรับผู้สูงวัย 

- ศูนย์อบรมความรู้และทักษะ 

- ธุรกิจอะไรก็ได้ที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย โดยใช้หลักการออกแบบเพ่ือทุกคน ให้ผู้สูงวัยสามารถใช้

สินค้าและบริการได้อย่างภาคภูมิใจ ไม่รู้สึกว่าตัวเองแปลกแยก 

- ในอนาคตผู้สูงวัยจะเป็นเจ้าของเงินทุน และเป็นผู้จ่ายเงินลงทุนให้ลูกหลานเป็นเจ้าของกิจการ  

- บริการอ านวยความสะดวกและหากิจกรรมด้านสังคมให้กับผู้สูงวัย เช่น บริษัทที่คอยจับคู่ให้ผู้สูง

วัยมาดูแลเด็กท่ีผู้ปกครองไม่มีเวลาเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงวัยให้กับเด็ก 
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ทัศนคติอื่นๆ 

 ความสมจริงของภาพผู้สูงอายุในส่ือโฆษณา 

 ในข้อค าถามเกี่ยวกับความสมจริงของภาพผู้สูงอายุในโฆษณา มีผู้ยินดีตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 317 

คน และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 62 คน โดยค าถามข้อนี้ให้ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามประเมินว่าการโฆษณา

สินค้าตามสื่อต่างๆ น าเสนอภาพของผู้สูงอายุได้ตรงหรือใกล้ เคียงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม

หรือไม ่

 ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 168 คน (ร้อยละ 53) ระบุว่า

โฆษณาสินค้าในปัจจุบันน าเสนอภาพของผู้สูงอายุไม่ตรงกับความจริง ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 

149 คน (ร้อยละ 47) ระบุว่าโฆษณาสินค้าในปัจจุบันน าเสนอภาพของผู้สูงอายุได้ตรงตามความจริงแล้ว 

ภาพที่ 58 ความสมจริงของภาพผู้สูงอายุในสื่อโฆษณา 

 

  

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมือง 

 ในข้อค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้สูงอายุต่อสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในเมือง มีผู้ยินดีตอบ

แบบสอบถามทั้งสิ้น 315 คน และไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 64 คน โดยค าถามข้อนี้สอบถามทัศนคติของผู้ตอบ

แบบสอบถามต่อสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ภายในเมือง ว่ามีสิ่งอ านวยความสะดวกในเมืองประเภทใดบ้างที่

เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตในเมืองของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยในแบบสอบถามข้อนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม

สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกในเมืองที่เป็นอุปสรรค์ต่อการใช้ชีวิตของ

ผู้สูงอายุที่สุดได้แก่ ระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีผู้ตอบมากถึง 203 คน (ร้อยละ 64.4) รองลงมาคือสะพานลอย

(%) 
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และห้องน้ าสาธารณะ ที่มีผู้ตอบจ านวน 173 คน (ร้อยละ 54.9) เท่ากัน รองลงมาคือทางเท้า มีผู้ตอบจ านวน 

153 คน (ร้อยละ 48.6) ในขณะที่ป้ายบอกทาง เป็นอุปสรรค์น้อยที่สุด โดยมีผู้ตอบจ านวน 70 คน (ร้อยละ 

22.2) 

ภาพที่ 59 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองท่ีเป็นอุปสรรค์ต่อการใช้ชีวิต 

 

  

การเรียนรู้ทักษะใหม่ 

 ในข้อค าถามเกี่ยวกับความประสงค์ที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่หรือความรู้ใหม่ มีผู้ยินดีตอบแบบสอบถาม

ทั้งสิ้น 275 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูล 104 คน โดยค าถามข้อนี้สอบถามถึงความประสงค์ในการเรียนรู้

ทักษะหรือความรู้ใหม่ด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ ส าหรับค าถามข้อนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 

1 ข้อ 

 ข้อมูลจากแบบสอบถามพบว่า ทักษะที่ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้มากท่ีสุดคือ ทักษะด้านการดูแลสุขภาพ 

โดยมีผู้เลือกค าตอบข้อนี้ทั้งสิ้น 170 คน (ร้อยละ 61.8) ซึ่งมากกว่าทักษะด้านอ่ืนๆ อย่างมาก โดยทักษะที่

ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้รองลงมาได้แก่ ทักษะด้านการเงินและการลงทุน โดยมีผู้เลือกตอบข้อนี้ทั้งสิ้น 81 คน 

(ร้อยละ 29.5) รองลงมาคือทักษะด้านการประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 66 คน (ร้อยละ 24) ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ จ านวน 60 คน (ร้อยละ 21.8) และทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่มีผู้เลือกน้อยที่สุด จ านวน 55 

คน (ร้อยละ 20) 

 

 

(%) 
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ภาพที่ 60 ความประสงค์ในการเรียนรู้ทักษะใหม่  

 
(%) 


