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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาส

ของธุรกิจผูสู้งอายท่ีุท าใหเ้กิดความยัง่ยนืในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาล

ปี 2559 ท่ีช่วยเหลือสังคมผูสู้งอายุท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืนในอนาคต 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาประเภทธุรกิจผูสู้งอายุท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้

เกิดความยัง่ยนืในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อศึกษาถึงโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายท่ีุท าให้เกิดความ

ยัง่ยืนในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั           

คร้ังน้ี คือ ผูสู้งอายุ บุตรหลานของผูสู้งอายุ ผูดู้แลผูสู้งอายุ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องของธุรกิจผูสู้งอายุ ในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย (X̅)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 การศึกษาคร้ังน้ีผลการศึกษาวิจยั พบวา่ 

 1. ด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูสู้งอายุ บุตรหลานของผูสู้งอายุ ผูดู้แล
ผูสู้งอายุ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธุรกิจ ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
262 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 อยู่ในช่วงอายุ 36 - 45 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 สถานภาพสมรส 
จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 45.1 ลกัษณะครอบครัวอาศยัอยูก่บับุตรหลานเท่านั้น จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 
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 2. ผลการวิจัยความพึงพอใจนโยบายของรัฐบาลปี 2559 ท่ีช่วยเหลือสังคมผู ้สูงอายุ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่ามี
การใหร้ะดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด อนัดบัแรก คือ การใหเ้งินช่วยเหลือเพื่อการยงัชีพแก่ผูสู้งอายท่ีุมีรายได้
น้อยและมาตรการภาษี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 รองลงมา คือ การสร้างท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.22 การบูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 การออมภาคบงัคบัส าหรับ
แรงงานในระบบท่ีมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 การให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอายุ และ
การจา้งงานผูสู้งอาย ุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 
 3.  ผลการวิจัยความพึงพอใจของประเภทธุรกิจผู ้สูงอายุท่ีประกอบการอย่างย ั่งยืน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรก คือ การใช้บริการธุรกิจ
ธุรกิจดา้นนวตักรรมเพื่อส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพของผูสู้งอายุ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 รองลงมาคือ ธุรกิจ
อาหารเพื่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 การใชบ้ริการธุรกิจความงามเพื่อการชะลอวยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 
การใช้บริการธุรกิจการดูแลผูสู้งอายุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และอยู่ในระดับมาก คือ การใช้บริการธุรกิจ
ให้บริการเดลิเวอรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 การใช้บริการธุรกิจ ดา้นประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.18 การใชบ้ริการธุรกิจท่ีปรึกษาวางแผนทางการเงินหลงัเกษียณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.17 การใช้บริการธุรกิจฟิตเนสเทรนเนอร์เฉพาะทางส าหรับผูสู้งอายุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 การใช้บริการ
ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 การใชบ้ริการธุรกิจสัตวเ์ล้ียงดูแลผูสู้งอาย ุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.98 ตามล าดบั 
 4. ผลการวิจยัความพึงพอใจในโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืนในอนาคต ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรก คือ ไดรั้บบริการท่ีตรงตาม
ตอ้งการ ไดรั้บบริการท่ีคุม้ค่า ในราคาท่ีเหมาะสม การให้บริการมีความสะดวกสบาย  และอยู่ในระดบัมาก 
คือ การบริการมีขั้นตอนแสดงการให้บริการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน  พนักงานแสดงกิริยามารยาทสุภาพ 
อ่อนโยน และเตม็ใจในการใหบ้ริการทุกคร้ัง ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ : โอกาสของธุรกจิ, ความยั่งยืน, ผู้สูงอายุ 
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ABSTRACT 
 This research study Objective 1. To study demographic factors that influence the opportunities of 
the elderly business that contribute to sustainability in the future In Bangkok. 2. To study the government's 
policy in 2016 to help the elderly society that has an influence on the opportunities of the elderly business 
for sustainability in the future In Bangkok. 3. To study the types of elderly businesses that have an influence 
on the opportunities of the elderly businesses that contribute to sustainability in the future In Bangkok. 4. 
To study the opportunities of elderly businesses that contribute to sustainability in the future In Bangkok 
This research is quantitative research. The sample group used in this research is the elderly, children of the 
elderly. Elder caregiver or related parties of the elderly business In Bangkok, 400 people by using 
questionnaires as a tool for data collection The statistics used in the analysis were frequency, percentage, 
mean (X̅) and standard deviation (S.D.). 
 This study found that 
 1. Population of respondents Found that the elderly Children of the elderly Elder caregiver Or 
related parties of the business A total of 400 respondents, mostly 262 female, accounting for 66.2%, are in 
the age range 36-45 years, 182 people, accounting for 47.0%. The marital status is 249 people, representing 
65.7%, with an average monthly income of  30,001-40,000 baht, 176 persons, representing 45.1%. The 
nature of the family resides with children only, 179 people, representing 46.2%. 
 2. The research result of the satisfaction of the government policy of  2016 in helping the elderly 
society in Bangkok Overall satisfaction levels Is at the highest level After considering each item Found that 
the highest level of satisfaction was given to subsistence subsidies for low-income seniors and tax measures. 
With an average of 4.23, followed by housing for the elderly With an average of 4.22, The integration of 
the national pension system The average is 4.20, Compulsory savings for workers in the system aged 15-60 
years, with an average of 4.20, Housing loans for the elderly and the employment of the elderly With an 
average of 4.18, respectively. 
 3. The results of the research on satisfaction of the businesses of the elderly that operate sustainably 
In Bangkok Overall satisfaction levels Ranked at the highest level, the first is the use of innovative business 
services to promote and restore health for the elderly. With an average of 4.28, followed by the health food 
business With an average of 4.26, in using beauty business for anti-aging With an average of 4.26, using 
services for the elderly care business has an average of 4.25, and is in a high level which is using the delivery 
service business Having an average of 4.19, using services in the health insurance business, life insurance 
with an average of 4.18, using the business of financial planning consultants after retirement With an 
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average equal to With an average of 4.17, in using the fitness trainer business for the elderly With an average 
of 4.06, using health tourism services With an average of 4.03, using pet services to care for the elderly 
With an average of 3.98 respectively. 
 4. The results of the research, satisfaction on the opportunities of the elderly business that cause 
sustainability in the future In Bangkok Overall satisfaction levels In the highest level, the first is to receive 
Service that meets your needs With an average of 4.28, and receive good service At a reasonable price With 
an average of 4.26, providing services that are convenient The average is 4.26, and is in a high level, namely, 
the service process clearly shows the various services, with an average value of 4.03, The staff show good 
manners, polite, gentle and willing to provide services every time. With an average of 3.98 respectively. 
 
Keywords : business opportunities, sustainability, elderly 
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1. บทน า 
 ปัจจุบนัประเทศทัว่โลกต่างก าลงักา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข 
ได้ระบุว่าจะเข้าสู่สังคมของผู ้สูงอายุโดย สมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2568 จะต้องเตรียมรับมือกับ การ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น (บริษทั บางกอกโพสต์ จ ากดั (มหาชน), 2561) ประกอบกบั ภุชพงค์ โนดไธสง 
(2561) ผูอ้  านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้เปิดเผยขอ้มูลว่า ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)                  
ได้ท าการวิเคราะห์จากฐานขอ้มูลจ านวนประชากร ปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา ซ่ึงพบว่า มีจ านวนประชากร 
ทั้งส้ิน 67.60 ลา้นคน เป็นชาย 33.0 ลา้นคน เป็น หญิง 34.60 ลา้นคน และมีประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไป จ านวน 
1.30 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.70 ของ จ านวนประชากรทั้งหมด คนวยัท างานอายุ 15 - 59 ปี จ านวน 
44.60 ลา้นคน วยัเด็กอายตุ ่ากวา่ 15 ปี จ านวน 11.60 ลา้นคน โดยวยัผูสู้งอายยุงัคงท างาน อยูร่าว 3.90 ลา้นคน 
ในปี พ.ศ. 2564 จะมีประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 20.00 และใน ปี พ.ศ. 2574 ประเทศ
ไทยจะมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 28.00 ทั้งน้ีในปัจจุบนัสัดส่วนของ วยัท างานดงักล่าวยงั
สามารถดูแลผูสู้งอายุได้ 1 ต่อ 4 คน แต่ในปี พ.ศ. 2574 สัดส่วนการดูแลผูสู้งอายุ จะเฉล่ียท่ี 1 : 1 การท่ี
จ านวนผูสู้งอายุ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการใส่ใจดูแลสุขภาพ และการรับโภชนาการท่ีดีรวมถึงทาง
การแพทยมี์การพฒันา ไปอยา่งรวดเร็ว มีความทนัสมยั ส่งผลใหป้ระชากร มีอายท่ีุยนืยาวขึ้น เสียชีวิตยากขึ้น 
แต่การมีชีวิตท่ี ยืนยาวขึ้นก็ไม่สามารถเป็นเคร่ืองช้ีวดัความสุขหรือ คุณภาพชีวิตได ้เพราะผูสู้งอายุบางรายก็
ตอ้งพบเจอ กบัอาการเจ็บป่วย ถูกละเลยจากสังคมและลูกหลาน ไม่มีเงินไวใ้ชจ่้ายในบั้นปลายชีวิต ซ่ึงปัญหา
เหล่าน้ี สะทอ้นให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการใชชี้วิตในการ เป็นผูสู้งอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีจะเขา้สู่
สังคม ผูสู้งอายุในเร็ววนัน้ีก็จะยิ่งสร้างความล าบากให้กับ ผูท่ี้ไม่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคม
ผูสู้งอายุ ในขณะท่ีการคมนาคมและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะจากภาครัฐก็ยงัไม่ค่อยสอดรับ
กบัการดูแล ผูสู้งอายุเท่าท่ีควร อีกทั้งความทัว่ถึงในการดูแล ผูสู้งอายุก็ยงัไม่มีความชดัเจนซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ส่ิงท่ีประชาชนโดยทัว่ไปไม่สามารถท่ีจะควบคุมได ้(ภุชพงค ์โนดไธสง, 2561) 
 “ผูสู้งอาย”ุ หรือ กลุ่มประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี เป็นตน้ไป ถือวา่เป็นประชากรกลุ่มเฉพาะ ท่ีมีทั้ง
ความเปราะบาง และความเส่ียง ตอ้งการกระบวนการพิเศษในการเขา้ถึงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะ
ท่ีดีในขณะท่ีประเทศไทยก าลงัจะเขา้สู่ เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ก็มีส่วนส าคญัท่ีท าให้อายุคาดเฉล่ีย (life 
expectancy) ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั โดยอายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด (Life expectancy at birth) 
ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นทั้งชายและหญิง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2548 ชายมีอายคุาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด 68.15 
ปี และหญิงมีอายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด 72.39 ปี ประกอบกบัประชากรรุ่นเกิดลา้น (ประชากรท่ีเกิดในช่วงปี 
พ.ศ. 2506 - 2526 ซ่ึงมีมากกว่า 1 ลา้นคนในแต่ละปี) ก าลงัเคล่ือนเขา้สู่กลุ่มประชากรสูงอายุ (สถานการณ์
ผูสู้งอายไุทย พ.ศ. 2559) (กรมกิจการผูสู้งอาย ุกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2562) 
 สภาวการณ์แข่งขนัของธุรกิจบริการผูสู้งวยั เน่ืองจากการขยายตวัของผูสู้งวยัส่งผลให้เกิดธุรกิจท่ี
ให้บริการเฉพาะเจาะจง ส าหรับผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมากขึ้น ความตอ้งการท่ีแตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคสูงอายุ
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ประกอบกับการขยายตัวของเม็ดเงินใช้จ่ายส่งผลให้เกิดธุรกิจบริการใหม่ๆ ซ่ึงเห็นได้ในต่างประเทศท่ี
มุ่งเน้นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผูสู้งอายุหลงัเกษียณโดยเฉพาะ เช่น ธุรกิจตัวแทนหางานส าหรับ
ผูสู้งอายุท่ีตอ้งการหารายไดห้ลงัจากเกษียณ ธุรกิจบริการดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุท่ีเขา้ไปตรวจเช็คถึงในท่ี
พกัอาศยั ธุรกิจบริการขบัรถรับส่งคนชราท่ีดัดแปลงรถรับส่งให้มีความ เหมาะสมและเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่คนชราโดยเฉพาะ ธุรกิจผูอ้  านวยความสะดวกในการถือของในห้างสรรพสินค้าส าหรับ
ผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถถือของหนกัได ้นอกจากนั้นยงัมีกองทุนวางแผนเงินส ารองเล้ียงชีพท่ีคอยให้ค  าปรึกษา
ส าหรับคนวยัท างานและผูสู้งอายุท่ีตอ้งการเกษียณตวัในต่างประเทศ เป็นตน้ (EIC | Economic Intelligence 
Center, 2557)  
 โดยการเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุนั้ นจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น 
นโยบายการคุมก าเนิด การใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีมากขึ้น การโภชนาอาหารความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทยท่ี์ท าให้คนอายยุืนขึ้น ตลอดจนการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม 
ค่านิยมและทศันคติ ในปี พ.ศ.2559 ประชาคม อาเซียนซ่ึงมีสมาชิก 10 ประเทศ มีประชากรรวมกนั ทั้งหมด 
639 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้ นไป 61 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของประชากรทั้ งหมด            
ส าหรับประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผูสู้งอายุมาก เป็นอนัดบัสองของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ 
และในปี พ.ศ.2562 จะเป็นคร้ังแรกท่ีมีประชากร สูงอายุมากกว่าประชากรวยัเด็ก (อายุต ่ากว่า 15 ปี)                 
คือ มีผูสู้งอายุ 18%  เด็ก 15.9%  และในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
Society) โดยมีผูสู้งอายุ 20% เม่ือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด 
(มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย, 2559) (เกษรา โพธ์ิเยน็, 2562)  
 เน่ืองดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ มีผูสู้งอายุจ านวนมากในทุกๆปีดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ือง
โอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยนืในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ผูสู้งอายุเพื่อน าไปวิเคราะห์และวางแผนพฒันาทั้งดา้น ผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงการตลาดเพื่อรองรับ 
สังคมผูสู้งอายุท่ีมีการขยายตวัเพิ่มขึ้น การมองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของตลาดกลุ่มผูสู้งอายุเหล่าน้ีจะ
กลายเป็นตลาดเป้าหมายส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความ
ยัง่ยนืในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาลปี 2559 ท่ีช่วยเหลือสังคมผูสู้งอายุท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสของธุรกิจ
ผูสู้งอายท่ีุท าใหเ้กิดความยัง่ยนืในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาประเภทธุรกิจผูสู้งอายุท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืน
ในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาถึงโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายท่ีุท าใหเ้กิดความยัง่ยนืในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบขอ้มูลประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืนใน
อนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นฐานขอ้มูลผูสู้งอายุ 
 2. ทราบถึงความพึงพอใจของนโยบายของรัฐบาลปี 2559 ท่ีช่วยเหลือสังคมผูสู้งอายุท่ีมีอิทธิพลต่อ
โอกาสของธุรกิจผูสู้งอายท่ีุท าให้เกิดความยัง่ยืนในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้รับรู้ถึงปัญหาและ 
เขา้ช่วยแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3. เพื่อให้ผูป้ระกอบธุรกิจผูสู้งอายุมีการวางแผนและปรับตวัท่ีจะท าการพฒันาสินคา้และบริการ                
ต่าง ๆ ให ้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีแนวโนม้ เพิ่มขึ้นและจะกลายเป็นลูกคา้กลุ่มใหญ่
ท่ีมีบทบาทส าคญั ในอนาคต 

ขอบเขตงานวิจัย 
 การศึกษาวิจยัน้ีศึกษาเก่ียวกับโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืนในอนาคตในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตของงานวิจยั ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
 การวิจยัมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูสู้งอายุ บุตรหลานของผูสู้งอายุ 
ผูดู้แลผูสู้งอาย ุหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของธุรกิจผูสู้งอายท่ีุท าใหเ้กิดความยัง่ยนืในอนาคต  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยคร้ังน้ีทางผูวิ้จัย ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างผูว้ิจัยจึงต้องก าหนด โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน                      
(Taro Tayamane, 1970) โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถยอมรับค่าความ
คลาดเคล่ือนได้ท่ี 5 % ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงจากการเปิดตารางของ Yamane พบว่าจ านวนของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไดใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
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 3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจยัคร้ังน้ีจะใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวิจยั คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัโอกาสของ
ธุรกิจผูสู้งอายท่ีุท าใหเ้กิดความยัง่ยนืในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืนในอนาคต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เน้ือหาท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 2) นโยบายของ
รัฐบาลปี 2559 ท่ีช่วยเหลือสังคมผู้สูงอายุ ไดแ้ก่  
 (1) การจา้งงานผูสู้งอายุ  ซ่ึงมีสาระส าคญั เป็นการยกเวน้ภาษีเงินไดใ้ห้แก่บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน 
นิติบุคคล โดยใหน้ายจา้งน ารายจ่ายประเภทเงินเดือน และค่าจา้งส าหรับการจา้งบุคลากรผสู้งูอาย ุ(อาย ุ60 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไป) มาหักค่าใช้จ่ายได ้2 เท่า ส าหรับใน กรณีอตัราค่าจา้งไม่เกิน 15,000.- บาทต่อคนต่อเดือน 
โดยนายจา้งสามารถขอใชสิ้ทธิไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนลูกจา้งทั้งหมดในบริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติ 
บุคคลนั้น ทั้งน้ี ลูกจา้งจะตอ้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ของกิจการ กรรมการ ผูบ้ริหารหรือเคยเป็นผูบ้ริหารของกิจการ   
 (2) การสร้างท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุ  (Senior Complex)  แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 1.) มอบหมาย
ให้กรมธนารักษ์น าท่ีราชพสัดุมาสร้าง ท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุ 4 พื้นท่ีน าร่อง ไดแ้ก่ ชลบุรี นครนายก 
เชียงราย และเชียงใหม่ โดยก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมในอตัราเดียวกันกับ โครงการธนารักษ์
ประชารัฐ ยกเวน้พื้นท่ีในจงัหวดัเชียงใหม่ 2.)ให้การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สนับสนุนจดัหาสถานท่ีเหมาะสมเพื่อ สร้างท่ีพกัอาศยัส 
าหรับผู ้สูงอายุบนพื้นท่ีอ่ืน โดยน าหลักการของโครงการบ้านมั่นคงและบ้านประชารัฐ มาใช้ และ                              
3.) ก าหนดใหธ้นาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ใหก้ารสนบัสนุนสินเช่ือเง่ือนไขแบบ ผอ่นปรน
ให้กับผูป้ระกอบการพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ ตอ้งการพฒันาโครงการท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุ (Pre-
Finance) ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท รวมถึงยงัปล่อยสินเช่ือให้ผูต้อ้งการมีบา้น หรือ PostFinance 
อีกดว้ย โดยจะใหสิ้ทธ์ิในการจองแก่บุตรท่ี ท าหนา้ท่ีเล้ียงดูบิดามารดาท่ีสูงอายเุป็นล าดบัแรก    
 (3) การใหสิ้นเช่ือท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผูสู้งอาย ุ(Reverse Mortgage)  เพื่อใหผู้สู้งอายนุ าท่ีอยูอ่าศยั ท่ีตน
มีกรรมสิทธ์ิและปลอดภาระหน้ีมาเปล่ียนเป็น รายไดใ้นการด ารงชีพเป็นรายเดือนได ้ซ่ึงมูลค่าเงินท่ี กูไ้ดจ้ะ
ขึ้นอยู่กบัอายุของผูกู้ ้มูลค่าบา้นและอตัรา ดอกเบ้ีย โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ผูน้ าร่อง ผลิตภณัฑโ์ดย
ผูกู้จ้ะตอ้งมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยั อายุสัญญามี 2 รูปแบบ คือ อายุสัญญาตามอายขุยั
ของผูกู้ ้และอายสุัญญาท่ีก าหนด ช่วงเวลา 
 (4) การออมภาคบงัคบัส าหรับแรงงานในระบบท่ีมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ครอบคลุมลูกจ้างเอกชน 
ลูกจา้งชัว่คราว ส่วนราชการ พนกังานราชการและ พนกังานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสมชิกกองทุนส ารอง 
เล้ียงชีพ โดยก าหนดให้นายจา้งและลูกจา้งตอ้งร่วมกนั ส่งเงินเขา้กองทุนในอตัรา 3% ของค่าจา้ง แต่ไม่เกิน 
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1,800 บาทต่อเดือน ยกเวน้ลูกจา้งท่ีมีรายไดต้ ่ากว่า 1 หม่ืนบาทต่อเดือน นายจา้งจะเป็นผูจ่้ายทั้งหมด  ส่วน
กรณีท่ีมีกองทุนส ารองเล้ียงชีพอยู่แลว้แต่ ส่งไม่ถึง 3% เช่น น าส่งกองทุนส ารองเล้ียงชีพเดิมเดือนละ 1% ใน
ส่วนท่ีเหลือก็ตอ้งมาน าส่งท่ีกองทุนบ าเหน็จ บ านาญแห่งชาติ (กบช.) อีก 2% เพื่อใหค้รบ 3%  และลูกจา้งผูท่ี้
มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีจะสามารถ เลือกรูปแบบการรับเงินไดเ้ม่ือครบอายุตามก าหนด โดยสามารถเลือก
รับเงินเป็นกอ้น หรือรับตามงวดเป็นรายเดือนจนครบ 20 ปี 
 (5) การบูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติได้มีการจดัตั้งคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติและกองทุนบ าเหน็จบ านาญ แห่งชาติ (กบช.) และอนุมัติ (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ และ (ร่าง) พระราชบญัญติักองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
เพื่อก าหนดใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีจดัท านโยบาย และก าหนดทิศทางในการพฒันา และก ากบั ดูแล
ระบบบ าเหน็จบ านาญของประเทศให้มีความ ครอบคลุม เพื่อให้สมาชิกไดรั้บผลประโยชน์จากการลงทุนท่ี
เหมาะสม โดย (ร่าง) กฎหมายทั้ง 2 ฉบบั ดังกล่าว ขณะน้ีได้ผ่านการตรวจพิจารณาของ คณะกรรมการ
กฤษฎีกาวาระ 1 แลว้   
 (6) การให้เงินช่วยเหลือเพื่อการยงัชีพแก่ ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้น้อยและมาตรการภาษี ตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อสนบัสนุนการมีบุตร  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ รองรับ
โครงสร้างประชากรของประเทศท่ีปรับเปล่ียน เขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอาย ุและมีสัดส่วนของ ประชากรวยั
แรงงานลดลง เพื่อให้โครงสร้างประชากร ในภาพรวมของประเทศมีความสมดุลและมีคุณภาพ มากยิ่งขึ้น 
ทั้ ง น้ี   ในการด า เ นินมาตรการให้ เ งิน ช่วยเหลือเพื่อการยัง ชีพแก่ผู ้สู งอายุ ท่ี มีรายได้น้อยได้ให้  
กระทรวงการคลงัให้ความส าคญัเป็นล าดับแรกเก่ียวกบั การจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ผูสู้งอายุท่ีมี
รายได ้นอ้ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ มาตรการทั้งหมดน้ี ออกมารองรับสังคมผูสู้งอายุ 
เน่ืองจากประเทศไทยไดเ้ขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอายุ คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต ่ากว่า 10% ของ
ประชากร ทั้งประเทศ มาตั้งแต่ปี 2561 และส้ินปี 2559 ประเทศไทยมีอตัราส่วนผูสู้งอายุคิดเป็น 18% ของ
ประชากรทั้งประเทศ และคาดวา่จะกลายเป็นสังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ หรือมี ประชากรอาย ุ60 ปีขึ้นไปไม่
ต ่ากวา่ 20% ของประชากรทั้ง ประเทศในปี 2564   
 3)ประเภทธุรกจิผู้สูงอายุ ไดแ้ก่  
 (1) ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ นับเป็นธุรกิจการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีได้รับความสนใจจากกลุ่ม
ผูสู้งอายอุยูใ่นขณะน้ี เพราะไดท้ั้งการพกัผ่อนหย่อนใจและสุขภาพดีอีกดว้ย เน่ืองจาก ผูสู้งอายจุะไดเ้ดินทาง
ไปเยี่ยมชมสถานท่ีต่าง ๆ พร้อมกบั จดัสรรเวลาส่วนหน่ึงเพื่อมาท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อย่างถูกวิธีตาม
หลักทางการแพทย์ เช่น การนวดแผนไทย การอบ การประคบสมุนไพร การท าโยคะ เป็นต้น ดังนั้ น 
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข โครงสร้าง พื้นฐานหรือส่ิงอ านวยความสะดวก รวมถึง
บริการต่าง ๆ ให ้มีความพร้อมท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ี ควรจดั โปรแกรมการท่องเท่ียวในลกัษณะไม่
เร่งรีบเรียบง่าย ใกลชิ้ดธรรมชาติ ปลอดมลพิษ ไม่สร้างมลพิษ เนน้อาหาร สะอาดเพื่อสุขภาพ เตรียมความ
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พร้อมบริการดา้นความ ปลอดภยั จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีน าเท่ียวท่ีมีความรู้ดา้นการปฐม พยาบาล ตลอดจนเพิ่มส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ดว้ย  ทั้งน้ี เพื่อสร้างหลกัประกนัดา้นความปลอดภยั เพิ่มความ เช่ือมัน่และสร้าง
ความมัน่ใจใหก้บัผูสู้งอาย ุ
 (2) ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ การดูแลสขภุาพเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งมากกบั ผูสู้งอายท่ีุร่างกายเร่ิมมีการ
เส่ือมถอยไม่ไดแ้ข็งแรงเหมือน แต่ก่อนการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็นทางเลือกท่ีดีในการดูแล
สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพของ ผูสู้งอายุอาจอยู่ในรูปแบบของอาหาร เคร่ืองด่ืมและอาหาร เสริม โดยตอ้งมี
คุณสมบติัเด่นดา้นคุณค่าทางโภชนาการท่ีครบถว้น  มีส่วนช่วยชะลอความเส่ือมของร่างกาย สามารถ ยอ่ยได้
ง่าย ดูดซึมได้ดี ไขมนัต ่าไม่มีคอเลสเตอรอล น ้ าตาลน้อยหรือไม่มีเลยและมีส่วนประกอบท่ีป้องกนัและ              
ลดความเส่ียงโรคยอดนิยมท่ีเกิดกบัผูสู้งอาย ุเช่น โรคหวัใจ มะเร็งและเบาหวาน  เป็นตน้ 
 (3) ธุรกิจความงามเพื่อการชะลอวยั  ผูสู้งอายแุมจ้ะมีอายท่ีุเพิ่มมากขึ้น แต่ทุกคนตอ้งการให้ตนเองดู
ดีไม่แก่ จึงเป็นโอกาสของธุรกิจ เสริมความงามเพื่อผูสู้งอายุซ่ึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  ผูป้ระกอบการจึงมุ่ง
เจาะตลาดผูสู้งอายโุดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางประเภทออร์แกนิกท่ีผลิตจากธรรมชาติ หรือสมุนไพร และการน า
สมุนไพรทอ้งถ่ินมาผสานกบั เทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสุขภาพ ท าให้เกิดสินคา้ หรือนวตักรรมเพื่อ
สุขภาพใหม่ ๆ  เช่น เคร่ืองส าอาง สมุนไพรท่ีมีสรรพคุณต่อตา้น ชะลอร้ิวรอย ลดรอยกระ จุดด่างด าเพิ่มมากขึ้น 
 (4) ธุรกิจสัตวเ์ล้ียงดูแลผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุจะมีความรู้สึกเหงาจากการใช้ชีวิตเพียงล าพงั เน่ืองจาก
สังคมไทยในปัจจุบันอยู่แบบ ครอบครัวเด่ียวมากขึ้ น หลายคนเลือกท่ีจะไม่มีลูก อีกทั้ ง ลูกหลานมี
ภาระหนา้ท่ีการงานท่ีจะตอ้งท า การเล้ียงสัตวจึ์งเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูสู้งอายุไดผ้่อนคลายและ
คลายเหงาไดอ้ย่างดี  ท าให้เกิดธุรกิจสัตวเ์ล้ียงขึ้นมามากมาย โดยเฉพาะหากเป็น สัตวเ์ล้ียงท่ีไดรั้บการฝึกมา
โดยเฉพาะเพื่อดูแลผูสู้งอาย ุแลว้นบัเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั   
 (5) ธุรกิจด้านนวตักรรมเพื่อส่งเสริมและ ฟ้ืนฟูสุขภาพของผูสู้งอายุ จากการขยายตวัของสังคม
ผูสู้งอายุใน ปัจจุบนัท าให้ผูป้ระกอบการให้ความสนใจเก่ียวกบัการสร้างนวตักรรมเพื่อส่งเสริมและฟ้ืนฟู
สุขภาพของ ผู ้สูงอายุ ทั้ ง ท่ี เป็นนวัตกรรมท่ีใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีผลิตเป็น
อุตสาหกรรมและนวตักรรมท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีผลิตขึ้นใชเ้องในชุมชน  เพื่ออ านวย ความสะดวกใน
การใช้ชีวิตของผูสู้งอายุและนวตักรรมเพื่อ ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพของผูสู้งอายุ ท่ีสภาพร่างกายเร่ิม 
ถดถอย ซ่ึงเป็นการช่วยใหก้ารด าเนินชีวิตประจ าวนัของ ผูสู้งอายมีุความสะดวกสบายยิง่ขึ้น เช่น กะลากดจุด 
กะลา ยางยืด บาร์คู่กลมกลึงนวดฝาเทา้ สะพานโคง้บริหารหัวไหล่ ไมเ้ทา้ช่วยพยุง เก้าอ้ีส าหรับผูสู้งอายุ 
เฟอร์นิเจอร์ตูว้างรองเทา้อเนกประสงคส์ าหรับผูสู้งอาย ุส้วมสไลเดอร์ โซฟาท่ีสามารถปรับเป็นเตียงนอนได ้
เตียงนอนท่ีสามารถ ปรับระดับความสูงต ่าได้ หมอนหรือเก้าอส้ าหรับผูสู้งอายุ นาฬิกาอจัฉริยะส าหรับ
ผูสู้งอาย ุเป็นตน้   
 (6) ธุรกิจดา้นประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต ปัจจุบนัคนไทยเห็นความส าคญัของการท าประกนัมาก
ขึ้นเพราะสามารถคุม้ครองความเส่ียงต่าง ๆ ได ้โดยเฉพาะความเส่ียงเร่ืองสุขภาพ  แมแ้ต่บริษทัประกนัเองก็
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ไดมี้การพฒันาความคุม้ครองเฉพาะดา้น มากขึ้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการส าหรับการด าเนินชีวิตของคน
ไทยมากขึ้น  การประกนัสุขภาพและประกนัชีวิตจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถคุม้ครอง ความเส่ียงเร่ือง
สุขภาพของกลุ่มผูสู้งอายไุด ้ เม่ือผูสู้งอายท่ีุมีจ านวนเพิ่มขึ้นส่งผลใหธุ้รกิจประกนัสุขภาพ และประกนัชีวิตมี
โอกาสเติบโตได้อีก หากพิจารณา อตัราการครอบครองกรมธรรม์ประกันชีวิตของคนไทย ยงัคงมีระดบั
ค่อนขา้งต่ าเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากร ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั   
 (7) ธุรกิจใหบ้ริการเดลิเวอรี เดลิเวอรีเป็นธุรกิจสมยัใหม่ท่ีใหบ้ริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของ
การสั่งซ้ือสินคา้ผ่าน บริการดงักล่าว โดยเฉพาะสามารถอ านวยความสะดวก ให้กบัผูสู้งอายุเป็นอย่างมาก  
เพราะการท่ีผูสู้งอายุจะออกไปเดินเลือกซ้ือของนอกบา้นเป็นเร่ืองท่ีไม่สะดวกนัก ดงันั้น หากผูใ้ห้บริการ  
ต่าง ๆ ใหค้วามส าคญัและ ออกแบบเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายใุหม้ากขึ้นโอกาสเติบโต ของธุรกิจน้ียงัมีโอกาสท่ีจะ
เติบโตไดอี้กมาก   
 (8) ธุรกิจการดูแลผูสู้งอายุ สุขภาพของผูสู้งอายุคือส่ิงจ าเป็นสูงสุดใน การมีชีวิตท่ียืนยาวและ
ห่างไกลจากโรคร้าย ธุรกิจการ ดูแลผูสู้งอายุ หรือสถานท่ีดูแลผูสู้งอายุท่ีมีบุคลากรทาง การแพทยค์อยดูแล
ให้ความสะดวกแก่ผูปุ้วยหรือ ผูสู้งอายุในการท ากิจวตัรประจ าวนั เช่น การเดิน กายภาพบ าบดั อาบน ้ า      
การกิน การขบัถ่าย การแต่งตวั และมีการเตรียมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัการรักษา การให้พยาบาล การโภชนาการ
บ าบดั เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณการใหบ้ริการจะมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรไป ดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้น การเปิด
เป็นศูนยดู์แลเฉพาะหรือการให้บริการผูสู้งอายุเขา้มาพกัอาศยัในบา้น ซ่ึงจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ    
มีการติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะ เช่น ราวจบั ทางลาด เป็นตน้ ซ่ึงจะเหมาะกบัผูสู้งอายทุี่ มีโรคประจ าตวัหรือมี
อาการเจ็บปุวยเฉพาะท่ีตอ้งพบ แพทยบ์่อย ๆ ธุรกิจประเภทน้ีจะให้ความรู้สึกไม่ต่าง จากอยู่ท่ีบา้นมากนกั 
เพราะไม่ตอ้งปรับตวัมากเม่ือ เทียบกบัโรงพยาบาล ปัจจุบนัมีใหบ้ริการทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
 (9) ธุรกิจฟิตเนสเทรนเนอร์เฉพาะทาง ส าหรับผูสู้งอายุ  การออกก าลงักายนับเป็นส่วนหน่ึงของ           
การด าเนินชีวิตประจ าวนัในปัจจุบนั จึงท าให้มีฟิตเนส เทรนเนอร์เกิดขึ้นมากมาย แต่ฟิตเนสท่ีเนน้การออก
ก าลงักายส าหรับกลุ่มผูสู้งอายุโดยเฉพาะยงัมีจ ากัดเม่ือ เทียบกับจ านวนผูสู้งอายุท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น            
โดยกลุ่มผูสู้งอายุต้องการสถานท่ี อุปกรณ์ รวมทั้งคอร์ส เทรนน่ิงต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองเพื่อเป็น
ทางเลือก ในการดูแลสุขภาพ ดงันั้น ธุรกิจน้ีเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ี น่าสนใจท่ีจะเจาะตลาดผูสู้งอายไุด ้  
 (10) ธุรกิจท่ีปรึกษาวางแผนทางการเงินหลังเกษียณ กลุ่มผูสู้งอายุจะให้ความส าคัญกับฐานะ              
ทางการเงินหลงัเกษียณวา่จะมีเงินเพียงพอในการใช ้จ่ายในชีวิตประจ าวนัหรือไม่  ท่ีผา่นมาในช่วงหนุ่มสาว 
วยัท างานอาจยงัไม่ค่อยเห็นความส าคญัมากนกั จึงไม่ไดมี้การวางแผนทางการเงินท่ีดี ท าใหมี้ความเส่ียง ทาง
การเงินค่อนขา้งมาก ผูสู้งอายุหลายคนจึงเลือกใช ้นกัการเงินมืออาชีพมาช่วยลดความเส่ียง จึงเป็นการสร้าง
โอกาสให้กบัธุรกิจท่ีปรึกษาวางแผนทางการเงิน และโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืนใน
อนาคต โดยการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปร ดงัต่อไปน้ี 
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• ตัวแปรอสิระ 
     - ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดต้่อเดือน และลกัษณะครอบครัว 
      - นโยบายของรัฐบาลปี 2559 มาตรการรองรับสังคมผูสู้งอายุ  ได้แก่ การจ้างงานผูสู้งอายุ                            
การสร้างท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุ  การให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอายุ การออมภาคบงัคบัส าหรับ
แรงงานในระบบท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 - 60 ปี การบูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  และการให้เงิน
ช่วยเหลือเพื่อการยงัชีพแก่ ผูสู้งอายุท่ีมีรายได้น้อยและมาตรการภาษี ตามมติ คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี                    
23 พฤษภาคม 2560 

- ประเภทธุรกิจผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ  ธุรกิจความงาม
เพื่อการชะลอวยั ธุรกิจสัตวเ์ล้ียงดูแลผูสู้งอายุ  ธุรกิจดา้นนวตักรรมเพื่อส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ
ของผูสู้งอาย ุ ธุรกิจดา้นประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต ธุรกิจใหบ้ริการเดลิเวอรี ธุรกิจการดูแลผูสู้งอายุ  
ธุรกิจฟิตเนสเทรนเนอร์เฉพาะทางส าหรับผูสู้งอายุ  ธุรกิจท่ีปรึกษาวางแผนทางการเงินหลงัเกษียณ 

• ตัวแปรตาม 
         โอกาสของธุรกิจผูสู้งอายท่ีุท าใหเ้กิดความยัง่ยนืในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5. ขอบเขตด้านเวลา 
  ผูว้ิจยัจะด าเนินการศึกษาในช่วงเดือน มีนาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2563 

ขอบเขตด้านเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวิจยั คือแบบสอบถาม เก่ียวกบัโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิด
ความยัง่ยนืในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัน้ีใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณผูวิ้จยัท าการออกแบบมีขั้นตอนโดยเร่ิมแรกได้มีการ
ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าแบบสอบถามและเก็บรวม
รวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบดว้ย ผูสู้งอายุ บุตรหลานของผูสู้งอายุ ผูดู้แลผูสู้งอายุ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของธุรกิจผูสู้งอายุ ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,063,871 คน (กรมกิจการผูสู้งอายุ, 2562) 
ผูว้ิจยัไดท้ าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ
ผูสู้งอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Taro Tayamane, 1970) พบว่าจ านวนของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดส้ าหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ 400 กลุ่มตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
            เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นประกอบไปดว้ย 4 ส่วน คือ  
                ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรของผูสู้งอายุ บุตรหลานของผูสู้งอายุ ผูดู้แลผูสู้งอายุ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะประชากร ไดแ้ก่ ขอ้มูล 
เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะครอบครัว  มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด  5 ขอ้ 
                ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจนโยบายของรัฐบาลปี 2559 ท่ีช่วยเหลือสังคมผูสู้งอายุ มีจ านวนขอ้ค าถาม
ทั้งหมด 6 ขอ้ 
                ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจประเภทธุรกิจผูสู้งอายุท่ีประกอบการอย่างย ัง่ยืน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 10 ขอ้ 
                ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจท่ีท าให้เกิดโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืนในอนาคต ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ขอ้ รวมจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 20 ขอ้ 

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น  ผูศึ้กษาน ามาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดย

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ดงัน้ี 
1. ใช้ค่าร้อยละใช้ค่าร้อยละ(Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีระดบั

การวดัเชิงกลุ่มซ่ึง ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูสู้งอายุ ท่ีประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ 
ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และดา้นลกัษณะครอบครัว 

2.ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมี
ระดับการวดัเชิงปริมาณ ซ่ึงได้แก่ ความพึงพอใจเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลปี 2559 ท่ีช่วยเหลือสังคม
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ผูสู้งอายุ ประเภทธุรกิจผูสู้งอายุท่ี  และโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืนในอนาคต ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. ผลการวิจัย 
 1. ดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูสู้งอายุ บุตรหลานของผูสู้งอาย ุผูดู้แลผูสู้งอายุ 

หรือผูท่ี้เก่ียวข้องของธุรกิจ ท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน                   

คิดเป็นร้อยละ 66.2 อยูใ่นช่วงอาย ุ36 - 45 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 สถานภาพสมรส จ านวน 249 

คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 

ลกัษณะครอบครัวอาศยัอยูก่บับุตรหลานเท่านั้น จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2  

 2. ผลการวิจัยความพึงพอใจนโยบายของรัฐบาลปี 2559 ท่ีช่วยเหลือสังคมผู ้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่ามี
การใหร้ะดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด อนัดบัแรก คือ การใหเ้งินช่วยเหลือเพื่อการยงัชีพแก่ผูสู้งอายท่ีุมีรายได้
น้อยและมาตรการภาษี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 รองลงมา คือ การสร้างท่ีพกัอาศยัส าหรับผูสู้งอายุ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.22 การบูรณาการระบบบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 การออมภาคบงัคบัส าหรับ
แรงงานในระบบท่ีมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 การให้สินเช่ือท่ีอยู่อาศยัส าหรับผูสู้งอายุ และ
การจา้งงานผูสู้งอาย ุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 
 3.  ผลการวิจัยความพึงพอใจของประเภทธุรกิจผู ้สู งอายุท่ีประกอบการอย่างย ั่งยืน ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรก คือ การใช้บริการธุรกิจ
ธุรกิจดา้นนวตักรรมเพื่อส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพของผูสู้งอายุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 รองลงมาคือ ธุรกิจ
อาหารเพื่อสุขภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 การใชบ้ริการธุรกิจความงามเพื่อการชะลอวยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 
การใช้บริการธุรกิจการดูแลผูสู้งอายุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และอยู่ในระดับมาก คือ การใช้บริการธุรกิจ
ให้บริการเดลิเวอรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 การใช้บริการธุรกิจด้านประกนัสุขภาพ ประกันชีวิต มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.18 การใชบ้ริการธุรกิจท่ีปรึกษาวางแผนทางการเงินหลงัเกษียณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.17 การใช้บริการธุรกิจฟิตเนสเทรนเนอร์เฉพาะทางส าหรับผูสู้งอายุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 การใช้บริการ
ธุรกิจท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 การใชบ้ริการธุรกิจสัตวเ์ล้ียงดูแลผูสู้งอาย ุมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.98 ตามล าดบั 
 4. ผลการวิจยัความพึงพอใจในโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายุท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืนในอนาคต ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อนัดบัแรก คือ ไดรั้บบริการท่ีตรงตาม
ตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ไดรั้บบริการท่ีคุม้ค่า  ในราคาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 การใหบ้ริการ
มีความสะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และอยูใ่นระดบัมาก คือ การบริการมีขั้นตอนแสดงการใหบ้ริการ
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ดา้นต่างๆ อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 พนกังานแสดงกิริยามารยาทสุภาพ อ่อนโยน และเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 ตามล าดบั 

4. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อโอกาสของธุรกิจผูสู้งอายท่ีุท าให้เกิดความยัง่ยนืในอนาคต 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ตวัแปรส่วนประสมทางการตลาด  
 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะของผูสู้งอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ดงันั้นเพื่อให้
ไดผ้ลการวิจยัท่ีหลากหลายยิ่งขึ้นควรขยายขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
อาทิเช่น ผูสู้งอายใุนจงัหวดัอ่ืนๆใน ประเทศไทย 
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