
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจ ำนวนผู้สูงอำยุอยู่รำว 10.42 ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 ของประชำกร

ทั้งหมด และภำยในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ ประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ โดยจะมีประชำกร
ผู้สูงอำยุจ ำนวน 1 ใน 5 หรือร้อยละ 20 ของประชำกรทั้งหมด ซึ่งจะท ำให้โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ได้ริเริ่ม โครงกำรส่งเสริม
ควำมร่วมมือกำรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ  โดยมอบหมำยให้สถำบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เป็นผู้ด ำเนินโครงกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหำรูปแบบแนว
ทำงกำรด ำเนินกิจกำรเพื่อสังคมที่เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ  ให้องค์กรน ำร่องกำรด ำเนินกิจกำรเพื่อสังคมส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ เพื่อให้ภำคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนอำชีพที่เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ และเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุได้แสดง
ศักยภำพ ภูมิปัญญำ ควำมรู้ ควำมสำมำรถให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สร้ำงอำชีพและรำยได้ สำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ตำมวัยที่เหมำะสม  ลดกำรพึ่งพิงจำกครอบครัว และด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีคุณค่ำและมี
ศักดิ์ศรี 

ในปัจจุบันองค์กรภำคธุรกิจ ได้ให้ควำมส ำคัญ และมีกำรตอบสนองต่อนโยบำยของภำครัฐในกำร
ผลักดันโครงกำรธุรกิจที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอำยุ ทั้งในด้ำนกำรจัดหำอำชีพ ต ำแหน่งงำนที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ 
ตลอดจนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่รองรับ หรือตอบสนองกำรใช้งำนของผู้สูงอำยุ ซึ่งองค์กรภำคธุรกิจ
สำมำรถด ำเนินงำนทำงธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุได้ใน 4 มิติ ได้แก่ 

1. มิติด้ำนกำรจ้ำงงำน (Employment) ภำคธุรกิจสำมำรถด ำเนินนโยบำยด้ำนนี้ได้โดยกำรขยำย
เวลำกำรจ้ำงงำน โดยกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรจ้ำงงำนของบริษัทให้สำมำรถจ้ำงผู้เกษียณอำยุที่มีศักยภำพ และ
มีควำมต้องกำรที่จะท ำงำน หรือ กำรรับผู้ที่เกษียณอำยุแล้วกลับเข้ำมำท ำงำน ในต ำแหน่งงำนที่มีควำมเหมำะสม
กับผู้สูงอำย ุ

2. มิติด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (Procurement) ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของบริษัท เป็น
กระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกระบวนกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ภำคธุรกิจจะด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงกับคู่ค้ำซึ่งเป็นภำคธุรกิจด้วยกัน ดังนั้นองค์กรสำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนกำรส่วนนี้ โดยกำรผลักดัน 
และสนับสนุนสินค้ำและบริกำรจำกกลุ่มวิสำหกิจชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้ำน ที่ด ำเนินงำนโดยกลุ่มผู้สูงอำยุ ให้เข้ำมำ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของบริษัท 

3. มิติด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร (Development) จำกกำรที่ประเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุแล้วตั้งแต่ปี 2548 และก ำลังจะกลำยเป็นสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ภำยในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำนั้น 
สะท้อนให้เห็นถึงโอกำสทำงธุรกิจของบรรดำผู้ประกอบกำรไทย ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบกำร SMEs ที่จะท ำกำรพัฒนำ
สินค้ำและบริกำรต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มผู้สูงอำยุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้ำใหม่ที่น่ำสนใจ และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน ก็มีหลำยองค์กรที่ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมทั้งในด้ำนกำรออกแบบ และพัฒนำ
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตสินค้ำและกำรให้บริกำร เพื่อรองรับและตอบสนองควำมต้องกำรของ



 
(2) 

 

ผู้สูงอำยุ ให้สำมำรถด ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติ  โดยมีกำรค ำนึงถึงในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรออกแบบอำคำร
สถำนที่ตำมอำรยสถำปัตย์ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรให้ข้อมูล ที่มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้สูงอำย ุ

4. มิติด้ำนกำรลงทุน หรือร่วมทุน (Investment) ในปัจจุบันมีองค์กรภำคธุรกิจหลำยบริษัทให้ควำม
สนใจที่จะร่วมลงทุน กับโครงกำรที่มีผู้สูงอำยุเป็นผู้ด ำเนินโครงกำร หรือด ำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับ
ผลประโยชน์จำกกำรร่วมทุน โดยองค์กรสำมำรถด ำเนินกำรได้หลำกหลำยแนวทำง อำทิ กำรจัดหำ และร่วมท ำ
ธุรกจิกับคู่ค้ำที่เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุ หรือกำรสนับสนุนเงินทุน โดยให้ผู้สูงอำยุเป็นผู้ด ำเนินธุรกิจ 

 

 
รูปแบบกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจที่เป็นมิตรกบัผู้สูงอำย ุ

 

ในกำรระดมควำมคิด ภำยใต้รูปแบบ CSR-in-process และ Social Enterprise เพื่อพัฒนำโอกำสของ
ภำคธุรกิจในกำรรองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทย  และในเวทีเสวนำเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นต่อแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ (Age-Friendly Business) ภำยใต้โครงกำร ท ำให้ได้มำ
ซึ่งแนวปฏิบัติทำงธุรกิจกับผู้สูงอำยุ (Business Guidance on Older Persons) ที่สำมำรถน ำไปเผยแพร่และ
ขยำยผลเพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนโดยภำคเอกชนในวงกว้ำง ใน 3 หมวด ได้แก่ 

1) กำรเตรียมควำมพร้อม (Preparation) เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเข้ำสู่วัยเกษียณของ
พนักงำน  โดยองค์กรควรจะต้องจัดท ำเป็นแผน มีกำรอบรมให้ควำมรู้กับพนักงำน ในกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่วัย
เกษียณ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรเตรียมใจ เตรียมร่ำงกำย เตรียมแผนกำรใช้เวลำ กำรวำงแผนกำรออม และกำรลงทุน
ก่อนวัยเกษียณ ตลอดจนสิทธิพิเศษต่ำงๆ ที่ผู้สูงอำยุ พึงจะได้รับและควรจะต้องทรำบ เช่น เรื่องกำรยกเว้ นภำษี  
เงินประกันสังคม  เงินผู้สูงอำยุ เป็นต้น รวมไปถึงกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรส ำหรับองค์กรที่มีผลิตภัณฑ์
ส ำหรับผู้สูงอำยุ โดยจะต้องมีกำรค ำนึงสภำพกำรใช้งำนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ 



 
(3) 

 

2) กำรคุ้มครอง (Protection) เมื่อองค์กรมีพนักงำนที่เข้ำสู่วัยเกษียณแล้ว สิ่งที่องค์กรควรจะต้อง
ปกป้องหรือพิทักษ์สิทธิ์ให้กับผู้สูงอำยุมีอะไรบ้ำง ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของกำรเคำรพและสนับสนุนสิทธิและ
สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ รวมถึงกำรค ำนึงถึงอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยของ
ผู้สูงอำยุในสถำนประกอบกำรและในกิจกรรมทำงธุรกิจต่ำงๆ เป็นต้น  

3) กำรมีส่วนร่วม (Participation) เป็นสิ่งที่องค์กรควรจะต้องด ำเนินกำร เมื่อมีผู้สูงอำยุเป็นพนักงำน 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดหำงำนที่มีคุณค่ำและปรับสภำพกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นให้กับผู้สูงอำยุ กำรจัดให้มีระบบแบบแผน
ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และภูมิปัญญำจำกพนักงำนที่เป็นผู้สูงอำยุหรือพนักงำนที่เกษียณอำยุแล้วไป
ยังพนักงำนรุ่นหลัง รวมถึงกำรสนับสนุนบทบำทของรัฐและประชำสังคมในกำรคุ้มครองสวัสดิกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
เป็นต้น 

 
แนวปฏิบัติทำงธุรกิจกับผู้สูงอำยุ (Business Guidance on Older Persons) 

 

แนวปฏิบัติทำงธุรกิจกับผู้สูงอำยุ 3 หมวดข้ำงต้น จ ำแนกออกได้เป็นแนวปฏิบัติ 7 ประกำร ได้แก่  

 กำรเตรียมควำมพร้อม (Preparation) ประกอบด้วย  
1. ให้ค ำมั่นและรับผิดชอบต่อกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรในกำรเข้ำสู่วัยสูงอำยุ 
2. ท ำให้มั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์และบริกำรได้รับกำรออกแบบและพัฒนำให้มีควำมเป็นมิตรกับ

ผู้สูงอำย ุ
 กำรคุ้มครอง (Protection) ประกอบด้วย  

3. เคำรพและสนับสนุนสิทธิผู้สูงอำยุ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจและส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วง
โซ่ธุรกิจ 



 
(4) 

 

4. ท ำให้มั่นใจว่ำผู้สูงอำยุได้รับสวัสดิภำพ อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร 
และในกิจกรรมทำงธุรกิจ 

 กำรมีส่วนร่วม (Participation) ประกอบด้วย  
5. จัดหำงำนที่มีคุณค่ำและสภำพกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นเหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ รวมทั้งเปิด

โอกำสให้มีส่วนร่วมในกิจกำร ตลอดจนกำรร่วมลงทุนในกิจกรรมทำงธุรกิจ 
6. จัดให้มีระบบและแบบแผนในกำรสืบทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และภูมิปัญญำจำกผู้

เกษียณอำย ุ
7. สนับสนุนบทบำทของรัฐและประชำสังคมในกำรคุ้มครองสวัสดิภำพและจัดสวัสดิกำรส ำหรับ

ผู้สูงอำย ุ

ส ำหรับข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (CSR-in-process) / กิจกำรเพื่อสังคม (Social 
Enterprise : SE ) ส ำหรับผู้สูงอำย ุในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ได้แก่ 

 ส่งเสริมให้มีกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันโดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรวิจัยและ
พัฒนำ และกำรสร้ำงนวัตกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุ 

 เสริมสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจจำกกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย โดยกำรสร้ำงมำตรกำรจูงใจแก่ภำคเอกชน
ในกำรจ้ำงงำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรลงทุนเพื่อรองรับตลำดผู้สูงอำย ุ

 ผลักดันให้มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอำยุ โดยกำรริเริ่มของภำครัฐ 
 หนุนเสริมให้ทุกภำคส่วนได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับสังคมสูงอำยุในทุกช่วงวัย โดยเน้นกำร

ท ำงำนในแบบหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีต่ำงๆ 
 เชื่อมโยงบทบำทกำรพัฒนำสังคมในมิติของผู้สูงวัย ให้สอดรับกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก 
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