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10.1 กรณีศึกษาธุรกิจบริการส�าหรับผู้สูงอายุ

 10.1.1 สถานการณ์ผู้สูงอายุของไทย

	 ประชากรผู้สูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าคนในกลุ่มอายุอื่นมาเป็นเวลาไม่ต�่ากว่า	10	 ปี

มาแล้ว	ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางประชากรที่ส�าคัญ	2	ประการ	ได้แก่	1)	คนไทยนิยมมีลูกน้อยลงท�าให้มี

การลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ์จาก	42.2	คนต่อประชากรพันคนในปี	พ.ศ.	2507	 เป็น	10.9	คน

ต่อประชากรพันคนในปี	พ.ศ.	2548		2)	การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขท�าให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น	

จ�านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุจึงเพิ่มสูงขึ้น	

	 โดยผู้สูงอายุของไทย	 สามารถแบ่งได้เป็น	3	 กลุ่ม	 คือ	1)	 กลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น	 อายุ	60-79	

ปี	 มีจ�านวน	6,172,000	 คน	(ร้อยละ	90.44)	 	2)	 กลุ่มวัยปลาย	 อายุ	80-99	ปี	 มีประมาณ	648,000	 คน	 

(ร้อยละ	9.5)	และ		3)	กลุ่มที่อายุ	100	ปีขึ้นไป	มีประมาณ	4,000	คน	(ร้อยละ	0.06)	รายละเอียดของจ�านวน 

ประชากรมีดังนี้	

1 .จำนวนประชากรท้ังประเทศ 62,829,000 คน

2. จำนวนประชากรแยกตามเพศ

ชาย 31,001,000 คน

หญิง 31,828,000 คน

3. ประชากรสูงอายุท้ังหมด 6,824,000 คน

ประชากรสูงอายุวัยตนและวัยกลาง (60-79 ป) 6,172,000 คน

ประชากรสูงอายุวัยปลาย (80-99 ป) 648,000 คน

ศตวรรษิกชน (100 ปข้ึนไป) 4,000 คน

4. อายุขัยเฉล่ียอายุ 60 ป

(จำนวนปเฉล่ียท่ีคาดวาผูท่ีมีอายุ 60 ป จะมีชีวิตอยูตอไปอีก)

62,829,000 คน

ชาย 19.1 ป

หญิง 21.5 ป

(ที่มา : สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol Population Gazzette ปีที่ 16 มกราคม 2550)
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ภาพที่ 10.1 รายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุไทยปี 2551

	 นอกจากการจ�าแนกกลุ่มผู้สูงอายุในมิติของอายุแล้ว	อีกมิติหนึ่งควรพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง

ตามธรรมชาตขิองสภาพร่างกาย	จติใจ	และสงัคมของผูส้งูอาย	ุโดยมกีารจ�าแนกผูส้งูอายอุอกเป็น	3	ช่วงเช่นกนั	ดงันี้	

 ช่วงแรก	 เป็นช่วงของวัยที่ยังมีพลังหรืออาจเรียกว่าเป็น	Active	ageing	 ผู้สูงอายุในวัยนี้มี

ประสบการณ์	 ความรู้	 ความสามารถ	 และภูมิปัญญาที่ยังพร้อมใช้งานได้	 ประกอบกับสภาพร่างกายยังคง 

แข็งแรงกระฉับกระเฉง	 ผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงวัยนี้สามารถท�างานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ครอบครัว	 ชุมชนและ

สังคมได้เป็นอย่างดี	ช่วงเวลาแห่งการมีพลังของความสูงวัยโดยปกติมักจะพบในช่วง	60-69	ปี	

 ช่วงทีส่อง	เป็นช่วงแห่งการพกัผ่อน	ในช่วงนีผู้ส้งูอายอุาจยงัมสีภาพร่างกายโดยรวมทีย่งัดอียูแ่ต่ไม่

กระฉบักระเฉง	หรอืเริม่อ่อนแอลง	บางคนสญูเสยีความคล่องแคล่วทางกาย	ความสามารถในการเหน็	การได้ยนิ	

การเคี้ยวอาหาร	และปัญหาการทรงตัว	ดังนั้น	ผู้สูงอายุในช่วงวัยนี้จึงต้องการการพักผ่อนมากกว่าการท�างาน	

 ช่วงทีส่าม	เป็นช่วงแห่งการพึง่พงิ	ในช่วงวยันีผู้ส้งูอายมุกัมคีวามเจบ็ป่วยและมคีวามเสือ่มของอวยัวะ

ต่างๆ	มากขึน้	จงึต้องพึง่พงิผูอ้ืน่มากขึน้	ผูส้งูอายกุลุม่ทีอ่ยูใ่นช่วงแห่งการพึง่พงิมกัจะพบในวยัทีม่อีายมุากกว่า	

80	ปีขึ้นไป	

 1.1) รายได้ของผู้สูงอายุ 

	 จากข้อมลูของบสิเินสไทย	พบว่า	ผูส้งูอายสุ่วนใหญ่	หรอืประมาณร้อยละ		63.6	จะหยดุการประกอบ

อาชีพประจ�า	แต่ผู้สูงอายุที่เหลืออีก	1	ใน	3	หรือประมาณร้อยละ	36.4	ยังไม่ยอมเกษียณตัวเองจากการท�างาน	

ซึ่งรายได้ที่ได้รับสามารถสรุปได้ดังนี้

	 ส�าหรับผู้สูงอายุที่ยังท�างาน	พบว่า	 ร้อยละ	701	มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า	50,000	บาท/ปี	ที่เหลืออีก 

ร้อยละ	30	 เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่า	50,000	บาท/ปี	 ซึ่งจ�าแนกเป็นกลุ่มย่อยได้เป็น	ประมาณร้อยละ	15.3	 

มีรายได้ต�่ากว่า	100,000	 บาท/ปี	 ประมาณร้อยละ	10.0	 มีรายได้ระหว่าง	100,000-299,999	 บาท/ปี	 และ

ประมาณร้อยละ	4.7	มีรายได้สูงกว่า	300,000	บาท/ปี	ขึ้นไป

รายไดเฉลี่ยระหวาง 
100,000-299,999 บาท/ป 

(10.0%)

รายไดเฉลี่ยสูงกวา
300,000 บาท/ป 

(4.7%)

รายไดเฉลี่ยต่ำกวา
50,000 บาท/ป 

(70%)

รายไดเฉลี่ยต่ำกวา
100,000 บาท/ป 

(15.3%)

ที่มา: บิสิเนสไทย

1 ในจ�านวนนี้ร้อยละ 50.2 มีรายได้เพียงพอกับการจับจ่ายใช้สอย อีกร้อยละ 23.1 เพียงพอบางครั้ง และที่เหลือร้อยละ 26.7 รายได้ที่ได้รับไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้น
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 1.2) ปัญหาที่ส�าคัญของผู้สูงอายุ 

	 สามารถจ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้	

	 1.	 ปัญหาทางด้านร่างกาย	 เป็นปัญหามาจากความสูงอายุเป็นส�าคัญ	 ซึ่งการเกิดโรคในผู้สูงอายุที่ 

พบโดยทั่วไป	ได้แก่	โรคสมองเสื่อม	โรคความดันโลหิตสูง	โรคเบาหวาน	โรคทางจิตเวช	เป็นต้น

	 2.	 ปัญหาทางจิตใจ	 ได้แก่	 การแสดงออกถึงความว้าเหว่	 ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	 รู้สึกตัวเองไม่มี

คุณค่าหรือถูกรังเกียจ	

	 3.	 ปัญหาทางเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาด 

รายได้	การเกษียณอายุ	ไม่มีใครจ้างท�างาน	ขาดที่อยู่อาศัย	เป็นต้น

 1.3) บริการส�าหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน

ส�าหรับบริการส�าหรับผู้สูงอายุที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถจ�าแนกได้เป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้	

 

 1) บริการสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกาย

	 การบรกิารสขุภาพในลกัษณะนีม้บีรกิารอยูท่ัว่ไปทัง้จากภาครฐัและเอกชน	บรกิารจากภาครฐั	ได้แก่	

การให้บรกิารในศนูย์บรกิารสาธารณสขุต่างๆ	กลุม่/	ชมรมทางสขุภาพ	ชมรมผูส้งูอาย	ุซึง่โดยทัว่ไปมวีตัถปุระสงค์

เพือ่รวมกลุ่มท�ากจิกรรมด้านการสรา้งเสริมสุขภาพและกจิกรรมทางสงัคม	เช่น	การสง่เสริมให้มกีารออกก�าลงั

กาย	 การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	 และการแนะน�าวิธีการป้องกันโรคโดยการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม	เช่น	การเลิกเหล้า	บุหรี่และยาเสพติด	เป็นต้น

	 การบริการสร้างเสริมสุขภาพจากภาคเอกชน	 ได้แก่	 การบริการในศูนย์สุขภาพต่างๆ	 เช่นศูนย์

ธรรมชาติบ�าบัด	สปา	ฟิตเนส	นวดไทย	นวดคลายเครียดและศูนย์การแพทย์แผนไทย	เป็นต้น	ซึ่งบริการเหล่า

นีจ้ะมทีางเลอืกทีห่ลากหลายและค่าใช้จ่ายสงู	ท�าให้เป็นทีน่ยิมเฉพาะในกลุม่ทีม่ผีูส้งูอายทุีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิ

ดี	และมีความตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ	ปัจจุบันผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปสนใจใน

บริการลักษณะนี้มากขึ้นเป็นล�าดับ	แนวโน้มการบริการด้านนี้จึงมีพื้นที่บริการกว้างและหลากหลายขึ้น

	 การบรกิารการแพทย์แผนไทยเป็นอกีบรกิารหนึง่ทีปั่จจบุนัได้รบัการยอมรบัจากประชาชนผู้ใช้บรกิาร

อย่างกว้างขวาง	และเป็นที่นิยมส�าหรับผู้สูงอายุ	และมีให้บริการทั้งในสถานบริการภาครัฐและเอกชน

 2) บริการด้านสันทนาการ และการท่องเที่ยว 

	 ผู้สูงอายุที่ยังมีสภาพร่างกายแข็งแรงและมีฐานะทางเศรษฐกิจด	ี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ

ในการซื้อ	นิยมการท่องเที่ยวและจับจ่ายสินค้าของท้องถิ่น	ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ไปยังชุมชนได้เป็นอย่างดี	 

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่สามารถใช้เวลาว่างในการพักผ่อนให้เกิดประโยชน์และมีความสุขกับกิจกรรมที่ได้ท�าอย่าง

เต็มที่	 เนื่องจากมีก�าลังทรัพย์และเวลาว่างเหมาะสมส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน	 และพบปะ 

	เพื่อนฝูงหลังเกษียณจากงาน

	 ปัจจบุนับริการสันทนาการและการทอ่งเทีย่วอยูใ่นรูปของกจิกรรมในชมรมผูสู้งอายุ	แต่บริการดา้น

นีใ้นตลาดยงัมอียูอ่ย่างจ�ากดั	และการเข้าถงึบรกิารยงัมน้ีอย	ซึง่อปุสรรคทีส่�าคญัได้แก่	ราคาค่าบรกิารทีส่งู	และ

ความไม่สะดวกส�าหรับผู้สูงอายุ
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 3) บริการสุขภาพที่เน้นการรักษาและฟื้นฟูสภาพ 

	 การรกัษาพยาบาลส่วนใหญ่ให้บรกิารโดยภาครฐั	และเอกชน	ในรปูแบบของโรงพยาบาล	และคลนิกิ	

อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุต้องการบริการทางสุขภาพต่างจากคนวัยอื่นๆ	 ซึ่งหลายประเทศที่เข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย

ได้จัดบริการทางการแพทย์และการพยาบาลส�าหรับผู้สูงอายุเป็นพิเศษ	 ส�าหรับประเทศไทยแม้ว่าภาครัฐได้จัด

บริการคลินิกผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	2506	 แต่การด�าเนินงานยังไม่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง	 และมาตรฐาน

ก็ยังไม่ชัดเจน	 ขณะที่โรงพยาบาลของรัฐมีข้อจ�ากัดในด้านจ�านวนผู้ป่วยที่มาก	 ท�าให้ความพร้อมของห้องพัก	

การบริการ	แพทย์	 และพยาบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการ	ขณะที่โรงพยาบาลเอกชน	แม้จะมีเครื่องมือทัน

สมัย	 มีแพทย์	 พยาบาลที่เชี่ยวชาญ	 แต่ราคาค่าบริการสูง	 ท�าให้ผู้สูงอายุที่เข้าไปใช้บริการยังมีจ�านวนไม่มาก	

ตลอดจนประเทศไทยขาดแคลนแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ	 ท�าให้การดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย

ต้องใช้บริการจากแพทย์อายุรกรรมทั่วไปหรือให้บริการตามลักษณะโรค	 ดังนั้น	 ผู้สูงอายุจึงต้องมีแพทย์ให้ 

การดแูลหลายคน	เพราะอาจมคีวามเจบ็ป่วยด้วยโรคหลายโรค	ต้องรบัประทานยาครัง้ละมากๆ	และอาจเกดิอาการ 

ข้างเคียงได้ง่าย

 4) บริการผู้ดูแลผู้สูงอายุ

	 เมือ่ผูส้งูอายเุข้าสูช่่วงทีส่ามของความสงูวยัหรอืทีเ่รยีกว่าวยัพึง่พงิ	ความต้องการการช่วยเหลอืดแูล

จากผู้อื่นเป็นสิ่งจ�าเป็น	ผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงเพิ่มความส�าคัญและจ�าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากจ�านวนผู้สูงอายุใน

วัยพึ่งพิงมีมากขึ้น

	 ปัจจบุนัเริม่มกีารดแูลผูส้งูอายใุนรปูแบบใหม่	ซึง่ต่างจากการดแูลผูส้งูอายใุนครอบครวัทีเ่คยปฏบิตัิ

กันมาในอดีต	โดยการจัดให้มี	“ผู้ช่วย”	ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันส�าหรับผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองได้น้อย	หรือช่วย

ตัวเองไม่ได้และครอบครัวไม่สามารถให้การดูแลได้	 รูปแบบบริการโดยมากเป็นการจ้างผู้ช่วยมาจากศูนย์ดูแล

ต่างๆ	 ให้เข้ามาดูแลผู้สูงอายุ	 บริการลักษณะนี้มีหลายรูปแบบตามความต้องการของสังคม	 เช่น	 บริการที่จัด

ให้ในบ้าน	ในโรงพยาบาลหรือแม้แต่ในสถานพยาบาลผู้สูงอายุ	หรือ	Nursing	home	ที่รับผู้สูงอายุมาอยู่ประจ�า	

ให้การดูแลครอบคลุมทุกด้าน	

	 อย่างไรก็ตาม	 บริการเหล่านี้ยังจ�ากัดอยู่เฉพาะในเมือง	 และเป็นบริการโดยเอกชนที่หวังผลก�าไร	

ท�าให้การเข้าถึงบริการยังเป็นไปอย่างจ�ากัด	รวมทั้งบริการดังกล่าวยังมีราคาสูง	และปัจจุบันยังขาดการก�าหนด

มาตรฐานบริการ	ท�าให้คุณภาพบริการไม่สม�่าเสมอ

            1.4) ความต้องการในบริการส�าหรับผู้สูงอายุ 

	 จากการส�ารวจกลุ่มผู้สูงอายุ	 จ�านวน	94	 คน	 ถึงการเลือกใช้บริการส�าหรับผู้สูงอายุต่างๆ	 จาก 

หน่วยงานภาคเอกชน	ซึ่งมีรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังนี้	

	 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ	จ�านวน	94	คน	ประกอบด้วย	กลุ่มที่มีอายุในช่วง	60-69	ปี	ร้อยละ	65.6	 

	 กลุ่มที่มีอายุในช่วง	70-79	ปี	ร้อยละ	31.1	และกลุ่มที่มีอายุมากกว่า	80	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	3.3	

	 รายได้ต่อเดือนของผู้สูงอายุ	 ส่วนใหญ่ร้อยละ	72.5	 มีรายได้ต�่ากว่า	20,000	 บาทต่อเดือน	 

	 อีกร้อยละ	16.3	 มีรายได้ ในช่วง	20,001-30,000	 บาทต่อเดือน	 และที่เหลือมีรายได้มากว่า 

	 30,000	บาทต่อเดือน	
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	 แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ร้อยละ	39.3	ได้จากบุตรหลานหรือคู่สมรส	อีกร้อยละ	32.1	ได้จาก 

	 การท�างานในปัจจุบัน	ร้อยละ	17.9	ได้จากบ�าเหน็จบ�านาญ	และร้อยละ	3.6	ได้จากดอกผลการออม 

	 และหรือการลงทุน	

	 ค่าใช้จ่ายหลักของผู้สูงอายุ	คือ	ส�าหรับยารักษาโรค/	การดูแลสุขภาพ	(ร้อยละ	54.7)	รองลงมาคือ	 

	 การใช้จ่ายส�าหรับที่พักอาศัย	(ร้อยละ	9.3)	และค่าเสื้อผ้า/	เครื่องประดับ	(ร้อยละ	5.8)

	 การส�ารวจพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการที่สอบถามจากกลุ่มผู้สูงอายุจ�าแนกเป็น	2	ส่วน	 ได้แก่	

ส่วนที่เกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพ	และส่วนที่เกี่ยวกับบริการด้านสันทนาการและการท่องเที่ยว	ซึ่งสามารถสรุป

ได้ดังนี้

 1. บริการด้านสุขภาพ

	 ผู้สูงอายุจะใช้บริการของภาคเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพและการรักษา

พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากที่สุด	 (ร้อยละ	53.2)	 รองลงมา	 ได้แก่	 การนวดแพทย์แผนโบราณ 

(ร้อยละ	34.0)	และการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ	(ร้อยละ	33.0)	(ภาพที่10.	2)

ภาพที่ 10.2 บริการด้านสุขภาพที่ผู้สูงอายุเคยใช้บริการจากภาคเอกชน

โรงพยาบาลเอกชน

คลีนิกเอกชน

สถานบริการสุขภาพทั่วไป

สถานดูแลผูสูงอายุแบบพักคางคืน

สถานดูแลผูสูงอายุกลางวัน

กายภาพบำบัด

นวดแพทยแผนโบราณ

สปาเพื่อสุขภาพ

บริษัทจัดหาดูแลผูสูงอายุ

สถานปฏิบัติธรรม/สมาธิ

บริการคำปรึกษาปญหาสุขภาพ

บริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิต
ความเครียด และซึมเศรา

สถานออกกำลังกาย (ฟสเนส)

สนามกอลฟ/สนามกีฬา

อาหารเพื่อสุขภาพ

บริการเรงดวนทางโทรศัพท

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

53.2

27.7

29.8

16.0

14.9

14.9

34.0

12.8

23.4

13.8

18.1

29.8

33.0

22.3

12.8

17.0

60.0

%

ที่มา: จากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุส�ารวจเดือน ก.ย.-ต.ค. พ.ศ.2551 จ�านวน 94 ราย
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 2 บริการด้านสันทนาการและการท่องเที่ยว

	 บริการที่เกี่ยวกับการสันทนาการและการท่องเที่ยวที่มีการใช้บริการจากภาคเอกชนมากเป็น	3	

อันดับแรก	ได้แก่	การซื้อทัวร์ธรรมะไหว้พระศักดิ์สิทธิ์	(ร้อยละ	43.6)	การร่วมกิจกรรมในชมรม/	สมาคม/	กลุ่ม	 

(ร้อยละ	40.4)	และการจัดเลี้ยงและสังสรรค์	(ร้อยละ	38.3)	(ภาพที่	10.3)

ภาพที่ 10.3 บริการด้านสันทนาการและท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุเคยใช้บริการจากภาคเอกชน

การจัดเลี้ยงและสังสรรค

การออกกำลังกายและแขงขัน
เชน วอรคแรลลี่ เปตอง โบวลิ่ง

กิจกรรมสันทนาการ ประเภทดนตรี
ลีลาศ รองเพลง

กิจกรรมสันทนาการ ประเภทวาดภาพ
ปน ประดิษฐ ศิละปะทั่วไป

กิจกรรมใน ชมรม สมาคม กลุม

ทัวรเพื่อสุขภาพ เชน
ทัวรลางพิษ คายเบาหวาน

ทัวรสถานที่สำคัญ

ทัวรธรรมะไหวพระศักดิ์สิทธิ์

ทัวรธรรมะในตางประเทศ

ทัวรทองเที่ยวบุญตามประเพณี เชน
สงกรานต ลอยกระทง ปใหม ตรุษจีน

ทัวรสถานที่สำคัญในตางประเทศ

0.0 5.0 15.0 30.0 45.0

38.3

28.7

26.6

18.1

40.4

12.8

29.8

43.6

36.2

31.9

26.6

40.035.025.020.010.0

%

ที่มา : จากการส�ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุส�ารวจเดือน ก.ย.-ต.ค. พ.ศ. 2551 จ�านวน 94 ราย

 10.1.2 การด�าเนินงานของภาครัฐต่อการส่งเสริมบริการส�าหรับผู้สูงอายุ

	 การด�าเนนิงานของภาครฐัต่อการบรกิารผูส้งูอายภุายใต้แผนผูส้งูอายแุห่งชาตฉิบบัที่		2	และพระราช

บัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	2546	พบว่า	ภาครัฐมียุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุในระยะยาว	เพื่อ

ให้บรรลุหลักประกันส�าหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	ได้แก่	หลักประกันด้านสุขภาพ	หลักประกันด้านรายได้	หลัก

ประกนัด้านทีอ่ยูอ่าศยั	หลกัประกนัด้านความปลอดภยัและการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร	โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ	เป็นหน่วยร่วมด�าเนินการ
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ตารางที่ 10.1 สภาพการณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบริการส�าหรับผู้สูงอายุ

หลักประกันดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

บริการภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติมีความครอบคลุมแตยังมีประเด็น

ดานคุณภาพบริการและการเขาถึงบริการ

ผูสูงอายุยังสนใจการรักษาเมื่อเจ็บปวย

มากกวาการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ

การประสานการดูแลผูสูงอายุ ระหวาง บาน

ชุมชนและสถานบริการสุขภาพยังมีชองวาง

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขภายใต

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ให

ประโยชนแกผูสูงอายุนอยเกินไป เปนเพียง

การอำนวยความสะดวกรวดเร็วเม่ือผูสูงอายุ

มาใชบริการเทานั้น ซึ่งควรเพิ่มเรื่องการ

บริการท่ีเฉพาะเจาะจงสำหรับผูสูงอายุ

การมีผูดูแลท่ีมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ผู ดูแลผู สูงอายุตามธรรมชาติ ซึ ่งไดแก

บุตรหลานยังขาดการสนับสนุนจากระบบ

และกลไกของรัฐ

ผูดูแลจากธุรกิจฝกอบรมผูดูแล ยังขาดการ

ควบคุมคุณภาพ ขาดการควบคุมอัตราคา

บริการ และมีประเด็นดานจริยธรรมและ

การละเมิด

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชนยังขาด

การสนับสนุนในรูปของการพัฒนาตอเน่ือง

ท้ังความรูและทักษะ

หลักประกันดานรายได กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงอุตสาหกรรม

ขาดการสรางจิตสำนึกตอการออมเพ่ือการ

ดำรงชีพเม่ือสูงวัย

ขาดระบบและกลไกการสงเสริมการออมใน

กลุมอาชีพอิสระ เชน เกษตรกร คาขาย และ

รับจาง ทำใหคนกลุมน้ีกลายเปนผูสูงอายุท่ี

ยากไรและขาดหลักประกัน

ขาดระบบและกลไกการสงเสริมการทำงาน

และการเพ่ิมรายไดท่ีเหมาะสมในผูสูงอายุ 

คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ

หนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ สภาพการณ

1.

2.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

3.

หลักประกันดาน

ความปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

ขาดมาตรการดานความปลอดภัยในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันของผูสูงอายุจากภาครัฐ

เชน ถนนหนทาง และบานที่อยู อาศัยที่

ปลูกสรางอยางเหมาะสม 

ประชาชนท่ัวไปรวมท้ังผูสูงอายุยังขาดความรู

ความเขาใจดานการสรางความปลอดภัยแก

ผูสูงอายุและอันตรายท่ีเกิดจากความประมาท

ชุมชนและสังคมยังขาดจิตสำนึกตอความ

ปลอดภัยในผูสูงอายุ 

คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ

หนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ สภาพการณ

1.

2.

3.

การเขาถึงขอมูลขาวสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

ชองทางการสื ่อสารสาธารณะเชน วิทยุ

โทรทัศน ยังขาดรายการท่ีมีความเฉพาะเจาะจง

ตอการใหขอมูลขาวสารกับผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในทองถ่ินหางไกลยังขาดการพัฒนา 

ความรู ความเขาใจ ในดานตางๆ ขาดการ

เขาถึงขอมูลขาวสารท่ัวไป

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ยังขาด

มาตรการท่ีชัดเจน

ขาดการสงเสริมการศึกษานอกระบบสำหรับ

ผูสูงอายุ

ขาดการสนับสนุนการทองเที ่ยวในเชิง

ทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรู ใน

ผูสูงอายุ

1.

2.

3.

4.

5.

กระทรวงการคลัง ขาดมาตรการสรางความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย

สำหรับผูสูงอายุโดยระบบการสนับสนุนจาก

ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีพักอาศัยสำหรับผูสูงอายุยากไรโดยกระทรวง

พัฒนาสังคมฯ ยังเปนระบบแยกสวนจาก

สังคมทำใหเกิดความโดดเด่ียวและดอยคุณคา

ขาดการสรางความมีสวนรวมของชุมชน

ตอการดูแลผูสูงอายุ

2.

1.

3.

หลักประกันดานท่ีอยูอาศัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

กระทรวงมหาดไทย

ขาดการสรางจิตสำนึกตอการพัฒนาท่ีอยูอาศัย

สำหรับผูสูงอายุ

	 สภาพการณ์การด�าเนินงานของภาครัฐต่อการส่งเสริมบริการส�าหรับผู้สูงอายุผ่านหน่วยงานต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	สามารถสรุปได้ดังนี้
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หลักประกันดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

บริการภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติมีความครอบคลุมแตยังมีประเด็น

ดานคุณภาพบริการและการเขาถึงบริการ

ผูสูงอายุยังสนใจการรักษาเมื่อเจ็บปวย

มากกวาการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ

การประสานการดูแลผูสูงอายุ ระหวาง บาน

ชุมชนและสถานบริการสุขภาพยังมีชองวาง

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขภายใต

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ให

ประโยชนแกผูสูงอายุนอยเกินไป เปนเพียง

การอำนวยความสะดวกรวดเร็วเม่ือผูสูงอายุ

มาใชบริการเทานั้น ซึ่งควรเพิ่มเรื่องการ

บริการท่ีเฉพาะเจาะจงสำหรับผูสูงอายุ

การมีผูดูแลท่ีมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ผู ดูแลผู สูงอายุตามธรรมชาติ ซึ ่งไดแก

บุตรหลานยังขาดการสนับสนุนจากระบบ

และกลไกของรัฐ

ผูดูแลจากธุรกิจฝกอบรมผูดูแล ยังขาดการ

ควบคุมคุณภาพ ขาดการควบคุมอัตราคา

บริการ และมีประเด็นดานจริยธรรมและ

การละเมิด

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชนยังขาด

การสนับสนุนในรูปของการพัฒนาตอเน่ือง

ท้ังความรูและทักษะ

หลักประกันดานรายได กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง

กระทรวงพาณิชย

กระทรวงอุตสาหกรรม

ขาดการสรางจิตสำนึกตอการออมเพ่ือการ

ดำรงชีพเม่ือสูงวัย

ขาดระบบและกลไกการสงเสริมการออมใน

กลุมอาชีพอิสระ เชน เกษตรกร คาขาย และ

รับจาง ทำใหคนกลุมน้ีกลายเปนผูสูงอายุท่ี

ยากไรและขาดหลักประกัน

ขาดระบบและกลไกการสงเสริมการทำงาน

และการเพ่ิมรายไดท่ีเหมาะสมในผูสูงอายุ 

คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ

หนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ สภาพการณ

1.

2.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

3.

หลักประกันดาน

ความปลอดภัย

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

ขาดมาตรการดานความปลอดภัยในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันของผูสูงอายุจากภาครัฐ

เชน ถนนหนทาง และบานที่อยู อาศัยที่

ปลูกสรางอยางเหมาะสม 

ประชาชนท่ัวไปรวมท้ังผูสูงอายุยังขาดความรู

ความเขาใจดานการสรางความปลอดภัยแก

ผูสูงอายุและอันตรายท่ีเกิดจากความประมาท

ชุมชนและสังคมยังขาดจิตสำนึกตอความ

ปลอดภัยในผูสูงอายุ 

คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ

หนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ สภาพการณ

1.

2.

3.

การเขาถึงขอมูลขาวสาร กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงศึกษาธิการ

ชองทางการสื ่อสารสาธารณะเชน วิทยุ

โทรทัศน ยังขาดรายการท่ีมีความเฉพาะเจาะจง

ตอการใหขอมูลขาวสารกับผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในทองถ่ินหางไกลยังขาดการพัฒนา 

ความรู ความเขาใจ ในดานตางๆ ขาดการ

เขาถึงขอมูลขาวสารท่ัวไป

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ยังขาด

มาตรการท่ีชัดเจน

ขาดการสงเสริมการศึกษานอกระบบสำหรับ

ผูสูงอายุ

ขาดการสนับสนุนการทองเที ่ยวในเชิง

ทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มชองทางการเรียนรู ใน

ผูสูงอายุ

1.

2.

3.

4.

5.

กระทรวงการคลัง ขาดมาตรการสรางความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัย

สำหรับผูสูงอายุโดยระบบการสนับสนุนจาก

ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีพักอาศัยสำหรับผูสูงอายุยากไรโดยกระทรวง

พัฒนาสังคมฯ ยังเปนระบบแยกสวนจาก

สังคมทำใหเกิดความโดดเด่ียวและดอยคุณคา

ขาดการสรางความมีสวนรวมของชุมชน

ตอการดูแลผูสูงอายุ

2.

1.

3.

หลักประกันดานท่ีอยูอาศัย กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

กระทรวงมหาดไทย

ขาดการสรางจิตสำนึกตอการพัฒนาท่ีอยูอาศัย

สำหรับผูสูงอายุ
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 10.1.3 การวิเคราะห์บริการส�าหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน

	 การด�าเนินงานของภาครัฐต่อการบริการผู้สูงอายุภายใต้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที	่ 	2	 และ 

พระราชบญัญตัผิูส้งูอาย	ุพ.ศ.	2546	พบว่า	ภาครฐัมยีทุธศาสตร์และมาตรการเพือ่การพฒันาผูส้งูอายใุนระยะยาว	 

เพื่อให้บรรลุหลักประกันส�าหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 หลักประกันด้านสุขภาพ	 หลักประกันด้านรายได้	

หลักประกันด้านที่อยู่อาศัย	 หลักประกันด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 โดยมีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ	เป็นหน่วยร่วมด�าเนินการ

	 ประเทศไทยมศีกัยภาพ	และจดุแขง็หลายด้านในการพฒันาสูธ่รุกจิบรกิารส�าหรบัผูส้งูอาย	ุทีส่ามารถ

ให้บริการได้ทั้งตลาดในประเทศ	และต่างประเทศ	ดังนี้	

	 คนไทยมีจิตใจบริการและความเอื้ออาทรเป็นพื้นฐาน	 งานบริการส�าหรับผู้สูงอายุจึงเป็นธุรกิจที่ 

	 เหมาะสมกับคนไทย

	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย	 เช่น	 การนวดแผนโบราณ	 สมุนไพรไทย	 มีความสอดคล้องกับ 

	 ความต้องการของผู้สูงอายุ	

	 ค่าครองชีพ	 และค่าใช้จ่ายในการซื้อบริการของไทยต�่ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว	 ท�าให้ผู้สูงอายุ 

	 ต่างชาตินิยมเดินทางมาใช้บริการในประเทศไทย	เพิ่มขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าไทยจะมีจุดแข็งหลายประการในการให้บริการส�าหรับผู้สูงอายุ	แต่จุดอ่อนและ

อุปสรรคหลายประการ	 ที่ควรได้รับการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจบริการนี้

สามารถให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้แก่	

	 ปัจจุบันผู้เข้าใจในธุรกิจบริการผู้สูงอายุอย่างแท้จริงมีจ�านวนน้อยและมีจ�ากัดในบางกลุ่ม	 โดย 

	 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ศึกษาในด้านสังคมศาสตร์หรือสาธารณสุขศาสตร์	 ขณะที่ภาคธุรกิจ	 และภาค 

	 การเงิน	ยังมีความเข้าใจในโอกาสทางธุรกิจนี้น้อย	ส่งผลให้การพัฒนาในเชิงพาณิชย์เป็นไปได้ช้า

	 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการจัดการบริการส�าหรับผู้สูงอายุ	ได้แก่	แพทย์	พยาบาล	 

	 ผู้ช่วยการพยาบาล	ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	รวมทั้งนักกายภาพบ�าบัด	นักโภชนาการ	และนักกิจกรรมบ�าบัด	

	 การให้บรกิารในปัจจบุนัยงัไม่มกีารก�าหนดมาตรฐานทีช่ดัเจน	เนือ่งจากไม่มกีารก�ากบัดแูลและไม่มี 

	 ข้อก�าหนดด้านมาตรฐานที่เผยแพร่ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป	

	 การให้ข้อมูลข่าวสาร	 การประชาสัมพันธ์แก่ภาคธุรกิจส�าหรับโอกาสของบริการผู้สูงอายุยังไม่ 

	 เพียงพอ	ภาคธุรกิจยังขาดข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญ	และจ�าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ	

	 แนวทางการสนับสนุนของภาครัฐยังขาดความชัดเจน	 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการก�าหนดยุทธศาสตร์ 

	 และแผนการสนับสนุนผู้สูงอายุแห่งชาติ	 แต่แนวทางที่ก�าหนดเป็นไปในรูปแบบเพื่อสวัสดิการทาง 

	 สังคมมากกว่าสามารถน�าไปด�าเนินการในเชิงพาณิชย์	 และไม่มีเจ้าภาพหลักในการก�าหนดทิศทาง 

	 การพัฒนาที่เป็นเอกภาพ	ส่งผลให้บริการที่มีในปัจจุบันเป็นลักษณะต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ด�าเนินการ

	 ขาดความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน

	 ข้อจ�ากัดในเรื่องการใช้หลักประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุข้ามประเทศยังไม่ 

	 สามารถกระท�าได้	(ในกรณีที่คาดหวังตลาดต่างประเทศเป็นกลุ่มลูกค้า)
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	 เมื่อศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจบริการส�าหรับผู้สูงอายุ	 ให้ประสบ

ความส�าเร็จ	พบว่า	1) ความเชื่อมโยงเครือข่ายที่แข็งแรง	 เป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ	 เช่น	ที่พัก

อาศัยส�าหรับผู้สูงอายุ	 หากผู้ ให้บริการต้องการด�าเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจร	 ความเชื่อมโยงเครือข่ายที่ 

แข็งแรงจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้	  2) การรักษาคุณภาพของบริการอย่าง

สม�่าเสมอและมีมาตรฐาน 3) อัตราค่าบริการที่เหมาะสม	ปัจจุบันภาคเอกชนที่จัดสรรบริการส�าหรับผู้สูงอายุมี

การเรยีกเกบ็ค่าบรกิารในอตัราทีส่งูท�าให้ผูส้งูอายหุรอืลกูหลานเพยีงบางกลุม่สามารถเลอืกใช้บรกิารเหล่านัน้ได้	

การเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งในการขยายตลาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

 

 10.1.4 แนวทางการพัฒนาบริการส�าหรับผู้สูงอายุในอนาคต

	 เพือ่ให้การพฒันาบรกิารส�าหรบัผูส้งูอายเุหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด	ทศิทาง

การพัฒนาธุรกิจบริการส�าหรับผู้สูงอายุควรได้รับการจ�าแนกตามลักษณะของผู้สูงอายุเป็น	2	กลุ่ม

	 กลุม่แรกเป็นการจดัสรรบรกิารให้แก่กลุม่ทีย่งัมพีลงัหรอืกลุม่ทีย่งัมคีวามสามารถทัง้ทางด้านร่างกาย	 

	 สังคมและเศรษฐกิจ	 โดยความต้องการของผู้สูงอายุในกลุ่มที่ยังมีพลังจะเป็นลักษณะบริการ 

	 ส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่างๆ	 บริการสันทนาการ	 การท่องเที่ยว	 และความบันเทิง	 นอกจากนี้	 

	 ผูส้งูอายกุลุม่นีย้งัต้องการพฒันาตนเอง	และการท�างานในรปูของอาสาสมคัรและงานอาชพี	รวมถงึ 

	 ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความไม่สะดวกในการ 

	 ด�าเนินชีวิต	 ตลอดจนสินค้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 เช่น	 อาหารเสริม	 เครื่องมือออกก�าลังกาย	 และ 

	 บริการแพทย์แผนไทย	เช่น	นวด	สปา	เป็นต้น

	 กลุ่มที่สองเป็นการจัดสรรบริการให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาหรือเจ็บป่วย	 บริการผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ 

	 ต้องการมตีัง้แต่ผูด้แูลผูส้งูอายทุัง้ทีม่าบรกิารทีบ้่านและในสถานพยาบาล	ไปจนถงึการรกัษาพยาบาล 

	 และฟื้นฟูในระยะยาว

 

	 แนวทางการพฒันาธรุกจิบรกิารส�าหรบัผูส้งูอายขุอง	SMEs	ได้แก่	การพฒันาบรกิารส�าหรบัผูส้งูอายุ

ให้เป็นแหล่งรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนในท้องถิ่น	 และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้ 

เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจ	 พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจบริการส�าหรับผู้สูงอายุ	 ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง	3	ยุทธศาสตร์	ดังนี้	

	 ยทุธศาสตร์การพฒันาธรุกจิบรกิารเพือ่เป็นแหล่งทีส่ร้างรายได้ให้กบัประเทศ	โดยให้ความส�าคญักบั 

	 การพฒันาระบบฐานข้อมลูให้มปีระสทิธภิาพ	การพฒันาทกัษะและความรูข้องบคุคลากรทีเ่กีย่วข้อง 

	 กบัการจดับรกิารส�าหรบัผูส้งูอายุ	การก�าหนดมาตรฐานคณุภาพการให้บรกิาร	การจดัด�าเนนิการให้ 

	 มส่ีวนงานทีท่�าหน้าทีส่่งเสรมิสนบัสนนุและก�ากบัดแูล	การส่งเสรมิการน�าผลงานการวจิยัและพฒันา 

	 มาขยายผลในเชิงพาณิชย์	การจัดให้มีมาตรการส่งเสริมและจูงใจแก่ภาคเอกชน

	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและชุมชนในท้องถิ่น	 โดยให้ความส�าคัญกับการ 

	 ส่งเสริมผู ้สูงอายุให้เป็นผู ้มีผลผลิต	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู ้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ	 

	 เศรษฐกิจ		และสังคม	การส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว



การพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศ

w w w . s m e . g o . t h 10-11

	 ยทุธศาสตร์การพฒันาปัจจยัแวดล้อมให้เอือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิและการสร้างความเข้มแขง็	โดยให้ 

	 ความส�าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายภาคธุรกิจบริการผู้สูงอาย	ุ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านธุรกิจ 

	 บริการผู้สูงอายุ	และการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่

Animation,	Cartoon	and	Characters	คือ	การสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสารหรือ

ถ่ายทอดเรื่องราวโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะการ์ตูน	ลายเส้น	2	มิติ	(2D)	

และ/หรือลักษณะ	3	มิติ	(3D)	รวมถึงการพัฒนาและสร้างสรรค์ตัวละคร	(Character)	เพื่อใช้เป็น

หุ่นจ�าลอง	(Model)	เพื่อประกอบการสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหว

Computer-generated	Imagery	(CGI)	คือ	ภาพเคลื่อนไหว	(Animated	Graphic)	ที่เกิดจากการ

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งาน	โดยเผยแพร่งานทางภาพยนตร์	(Feature	Film)	โทรทัศน์	

และวีดิทัศน์ประเภทต่างๆ

Web-based	Application	 คือ	 แอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านบราวเซอร์หรือใช	้http	

(Hypertext	Transfer	Protocol)	เป็นโปรโตคอลหลักในการติดต่อสื่อสารและน�าเสนอข้อมูลให้กับ

ผู้ ใช้ ในรูปแบบของภาษา	html	หรือภาษาอื่นๆ	

Interactive	Application	 คือ	 แอพพลิเคชั่นหรือระบบที่ครอบคลุมถึงการน�าเสนอ	Multimedia	

Object	 ในรูปแบบต่างๆ	 โดยอนุญาตให้ผู้ ใช้สามารถปฏิสัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่น	 หรือระบบด้วย

การป้อนข้อมูลหรือค�าสั่งจากผู้ ใช้และได้รับการตอบสนองในรูปแบบมัลติมีเดีย	

Game	คือ	ซอฟท์แวร์ประเภทบันเทิงซึ่งท�างานบนอุปกรณ์ต่างๆ	ที่ประกอบด้วยกราฟฟิคและการ

โปรแกรมมิ่ง	มีกฎ	กติกา	เงื่อนไขของเกมให้ผู้เล่นสามารถเล่นผ่านตามกฎได้

Wireless	Location-Based	Service	Content	คือ	ข้อมูล	(Content)	ส�าหรับการให้บริการโดยผ่าน

อุปกรณ์ไร้สาย	 ผู้ ใช้สามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบและดึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย	 ตัวอย่างของ

บริการ	ได้แก่	Mobile	e-Payment,	Music	on	Demand,	Video	on	Demand,	e-Entertainment,	

Wireless	Advertising,	Broadband	Advertising,	Multimedia	Messaging,	Location-based	

Gaming	เป็นต้น

Visual	Effects	คือ	การสร้างภาพเทคนิคพิเศษเพื่อใช้งานภาพเคลื่อนไหว	(Motion	Pictures)	ของ

ภาพยนตร์	(Feature	Film)	

 10.2.1 สถานการณ์ Digital Content ในปัจจุบัน

 1.1) ความหมายของบริการ Digital Content

	 เนื่องจากความหมายของบริการ	Digital	Content	 มีการนิยามไว้แตกต่างกัน	 การศึกษาในครั้งนี้

ได้อิงนิยามที่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(Board	of	Investment:	BOI)	ได้ก�าหนดขอบเขตของ

บริการ	Digital	Content	ไว้ดังนี้

10.2 กรณีศึกษาธุรกิจบริการ Digital Content
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Multimedia	Video	Conferencing	Applications	คือ	แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการประชุมและหรือ

ติดต่อประสานงานระยะไกล	

e-Learning	Content	via	Broadband	and	Multimedia	คือ	สื่อการเรียนการสอนที่พัฒนาให้เป็น

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้แพร่ภาพหรือข้อมูลได้บนเทคโนโลยีบรอดแบรนด์หรืออินเทอร์เน็ต	

CAI	 (Computer-aided	 Instruction)	 คือ	 สื่อการเรียนการสอนที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ซอฟต์แวร์พิเศษช่วยในการสร้างหรือการด�าเนินการเรื่องราวของการ

เคลื่อนไหวของภาพ	เนื้อหาข้อมูลจะใช้เพื่อเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน	

 1.2) โครงสร้างของตลาดสื่อสาร

	 การส�ารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	ปี	2550	ตลาดสื่อสารของ

ไทยมีมูลค่าโดยรวม	391,217.8	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	2549	 ประมาณร้อยละ	7.6	 ตลาดสื่อสารสามารถ

จ�าแนกเป็นตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	(Communications	Equipment)	และตลาดบริการสื่อสาร	(Communications	

Services)	

	 ในปี	2550	ตลาดอุปกรณ์สื่อสารมีมูลค่าประมาณ	153,295.1	ล้านบาท	ส่วนตลาดบริการสื่อสารมี

มูลค่าประมาณ	237,922.6	ล้านบาท	และคาดว่าในปี	2551	มูลค่าธุรกิจในตลาดทั้งสองยังมีทิศทางที่เป็นบวก	

ซึง่ตลาดอปุกรณ์สือ่สารจะมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้อกีประมาณร้อยละ	10.8	และตลาดบรกิารสือ่สารจะมกีารขยาย

ตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ	14.1	รายละเอียดตามตารางที่	1	

ตารางที่ 10.2 ขนาดตลาดสื่อสารของไทย และการคาดการณ์ขนาดตลาดในปี 2551

1. Communication Equipments 148,725.4 153,295.1 169,995.8 3.0 10.8

* Telephone Handset 1,958.0 2,115.9 2,228.8 8.1 5.3

- Traditional Telephone Handset 1,496.0 1,461.5 1,534.6 -2.3 5.0

1.1 Voice Communications Equipments 86,584.2 95,359.7 102,835.1 10.1 7.8

- IP Phone - 199.3 239.1 N/A 20.0

- Fax 462.0 455.1 455.0 -1.5 -0.0

* Mobile Handset 75,986.2 84,653.9 92,999.3 11.4 9.8

- Traditional Mobile Handset 54,457.6 64,980.6 71,824.1 19.3 10.5

- Smart Phone 18,152.5 17,273.3 18,655.1 -4.8 8.0

- PDA Phone 3,376.0 2,400.0 2,520.0 -28.9 5.0

* PBX/ PABX 8,640.0 8,589.9 7,606.9 -0.5 -11.4

- Traditional PBX 8,000.0 7,833.9 6,658.9 -2.0 -15.0

- IP PBX 640.0 756.0 948.0 18.1 25.4

1.2 Data Communications Equipments 62,141.2 57,935.4 67,160.7 - 6.7 15.9

* Wireline 43,456.6 38,421.3 42,280.3 -11.5 10.0

* Wireless 18,684.6 19,514.0 24,880.3 4.4 27.5

2. Communication Services 214,569.7 237,922.6 271,551.7 10.8 14.1

2.1 Voice Communication Services 173,313.6 189,713.3 213,233.8 9.4 12.4

* Fixed Line Voice 30,427.6 27,638.9 26,848.2 -9.1 -2.8

Product and Service
Value (Million Bath) Growth(%)

50/5149/50255125502549

Product and Service

* Mobile Voice 142,886.0 162,074.4 186,385.6 13.4 15.0

* Traditional Data 8,015.8 8,438.8 9,282.6 5.2 10.0

* IP Services 7,132.8 8,105.8 9,727.0 13.6 20.0

2.2 Data Communications Services 41,256.0 48,209.2 58,317.8 16.8 20.9

* Internet Access 12,724.7 15,496.8 19,386.6 21.7 25.1

* Mobile Non Voice 13,382.6 16,167.6 19,921.5 20.8 23.2

Total Communications Market 363,295.1 391,217.8 441,547.5 7.6 12.8

Value (Million Bath) Growth(%)

50/5149/50255125502549
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1. Communication Equipments 148,725.4 153,295.1 169,995.8 3.0 10.8

* Telephone Handset 1,958.0 2,115.9 2,228.8 8.1 5.3

- Traditional Telephone Handset 1,496.0 1,461.5 1,534.6 -2.3 5.0

1.1 Voice Communications Equipments 86,584.2 95,359.7 102,835.1 10.1 7.8

- IP Phone - 199.3 239.1 N/A 20.0

- Fax 462.0 455.1 455.0 -1.5 -0.0

* Mobile Handset 75,986.2 84,653.9 92,999.3 11.4 9.8

- Traditional Mobile Handset 54,457.6 64,980.6 71,824.1 19.3 10.5

- Smart Phone 18,152.5 17,273.3 18,655.1 -4.8 8.0

- PDA Phone 3,376.0 2,400.0 2,520.0 -28.9 5.0

* PBX/ PABX 8,640.0 8,589.9 7,606.9 -0.5 -11.4

- Traditional PBX 8,000.0 7,833.9 6,658.9 -2.0 -15.0

- IP PBX 640.0 756.0 948.0 18.1 25.4

1.2 Data Communications Equipments 62,141.2 57,935.4 67,160.7 - 6.7 15.9

* Wireline 43,456.6 38,421.3 42,280.3 -11.5 10.0

* Wireless 18,684.6 19,514.0 24,880.3 4.4 27.5

2. Communication Services 214,569.7 237,922.6 271,551.7 10.8 14.1

2.1 Voice Communication Services 173,313.6 189,713.3 213,233.8 9.4 12.4

* Fixed Line Voice 30,427.6 27,638.9 26,848.2 -9.1 -2.8

Product and Service
Value (Million Bath) Growth(%)

50/5149/50255125502549

Product and Service

* Mobile Voice 142,886.0 162,074.4 186,385.6 13.4 15.0

* Traditional Data 8,015.8 8,438.8 9,282.6 5.2 10.0

* IP Services 7,132.8 8,105.8 9,727.0 13.6 20.0

2.2 Data Communications Services 41,256.0 48,209.2 58,317.8 16.8 20.9

* Internet Access 12,724.7 15,496.8 19,386.6 21.7 25.1

* Mobile Non Voice 13,382.6 16,167.6 19,921.5 20.8 23.2

Total Communications Market 363,295.1 391,217.8 441,547.5 7.6 12.8

Value (Million Bath) Growth(%)

50/5149/50255125502549

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

	 ตลาดบริการสื่อสารสามารถจ�าแนกออกเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	ตลาดบริการสื่อสารด้วยเสียง	(Voice	

Communications	Services)	 และตลาดบริการสื่อสารประเภทข้อมูล	(Data	Communications	Services)	

ส�าหรับประเทศไทยตลาดบริการสื่อสารด้วยเสียงมีส่วนแบ่งตลาดที่มากกว่าตลาดบริการสื่อสารประเภทข้อมูล	

โดยในปี	2550	ตลาดบริการสื่อสารด้วยเสียงมีส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ	80	ขณะที่ตลาดบริการสื่อสารประเภท

ข้อมูลมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ	20

	 ตลาดบรกิารสือ่สารประเภทข้อมลู	(Data	Communications	Services)	ซึง่เป็นตลาดทีม่ส่ีวนสมัพนัธ์

กับธุรกิจ	Digital	Content	โดยตรงสามารถจ�าแนกออกเป็นตลาดย่อยได้อีก	4	กลุ่ม	ได้แก่	

	 ตลาดในกลุ่ม	Traditional	Data	 ซึ่งเป็นการสื่อสารประเภทข้อมูลที่ผ่านโครงข่ายแบบดั้งเดิม 

	 เช่น	Leased	Circuit	หรือโครงข่าย	Asynchronous	Transfer	Mode:	ATM	

	 ตลาด	 IP	Services	 เป็นการสื่อสารที่ผ่านโครงข่าย	 IP	 เช่น	 การโทรศัพท์แบบ	VOIP	 หรือ 

	 Voice	over	IP)	

	 ตลาด	Internet	Access	

	 ตลาด	Mobile	Non	Voice	เช่น	บริการเสริมโลโก้	ริงโทน	เกมมือถือ	เป็นต้น

	 บริการสื่อสารที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด	 คือ	 บริการเสริมที่ใช้ ในการสื่อสารแบบไร้สาย	(Mobile	

Non	Voice)	 ร้อยละ	33	 รองลงมา	 คือ	 บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	(Internet	Access)	 ร้อยละ	32	 และ 

การสื่อสารผ่านโครงข่ายดั้งเดิม	(Traditional	Data)	ร้อยละ	18	
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 1.3) โครงสร้างของตลาดคอมพิวเตอร์

	 จากการส�ารวจของส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิพบว่า	ในปี	2550	ขนาดตลาด

คอมพิวเตอร์	ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ	Digital	Content	มีอัตราการเติบโตในระดับที่สูง	โดย

ตลาด	Animation	และตลาด	Mobile	Application	ซึ่งเป็นหมวดหนึ่งในสาขาธุรกิจบริการ	Digital	Content	มี

มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจากปี	2549	สูงถึงร้อยละ	12.7	และร้อยละ	25.2	ตามล�าดับ	

ภาพที่ 10.4 ส่วนแบ่งตลาดบริการสื่อสารประเภทข้อมูล

ตารางที่ 10.3 ขนาดตลาดคอมพิวเตอร์ของไทยในภาพรวม

Mobile Non Voice
33% Traditional Data

18%

IP Services
17%

Internet Access
32%

ประเภทของธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. Computer Hardware 58,191 65,947 71,962 n/a1 9.1

3. Computer Services 10,403 12,770 14,686 22.8 15.0

2. Computer Software 41,435.0 52,763 62,173 n/a2 17.8

มูลคา (ลานบาท) อัตราการเติบโต(%)

49/5048/49255025492548

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

หมายเหตุ :

1) การส�ารวจมูลค่าตลาดฮาร์ดแวร์ในปี 2549 เพิ่มการส�ารวจสินค้า 2 รายการ ได้แก่ PC Server และ Data Storage ซึ่งมิได้มีการส�ารวจในปี 2548 ท�าให้มูลค่า

ตลาดฮาร์ดแวร์รวมในปี 2548 และ 2549 ไม่สามารถเปรียบเทียบได้

2) การส�ารวจมูลค่าตลาดซอฟท์แวร์ในปี 2549 มีการขยายขอบเขตของการส�ารวจโดยรวมธุรกิจ Animation เข้าไว้ด้วย ส่งผลให้มูลค่าตลาดซอฟท์แวร์รวมในปี 

2548 และ 2549 ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
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ตารางที่ 10.4 ขนาดตลาดซอฟต์แวร์ และ Digital Content ในประเทศไทย

Enterprise Software n/a 52,21644,122 n/a 18.3 84.083.6

ซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว
(Embedded Software)

n/a 1,9151,475 n/a 29.8 3.12.8

Digital Content n/a 5,1114,351 n/a 17.5  8.28.2

(1) Mobile Application n/a 2,0691,652 n/a 25.2 3.33.1

(2) Animation n/a 3,0422,699 n/a 12.7 4.95.1

Others n/a 2,9312,815 n/a 4.1 4.75.3

ตลาดคอมพิวเตอรซอฟตแวรรวม n/a 62,17352,763 n/a 17.8 100.0100.0

ประเภทธุรกิจซอฟตแวร
มูลคา (ลานบาท) อัตราการเติบโต สัดสวน (%)

2548 2549 2550 2549 2550 2549 2550

ที่มา : ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

หมายเหตุ : ในส่วนนี้เป็นมูลค่าของขนาดตลาด Digital Content ที่ส�ารวจได้โดยส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ซึ่งยังไม่รวมถึงมูลค่าของบริการ         

             Digital Content ประเภทอื่นๆ และมูลค่าที่มีการผลิตขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการที่มิได้จดทะเบียน 

ภาพที่ 10.5 ส่วนแบ่งตลาด Digital Content ของไทย

Digital Content
8.2 Others

4.7%

Enterprise Sofeware
84.0%

Embedded Software
3.1%

ที่มา: ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
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 1.4) รูปแบบบริการ Digital Content ที่มีในปัจจุบัน

 1. Digital Content ที่ให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

	 เนือ้หาหรอื	Content	ทีใ่ห้บรกิารบนโทรศพัท์เคลือ่นทีม่รีปูแบบทีห่ลากหลายแตกต่างกนัตามการน�า

เสนอของผู้ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	อย่างไรก็ตาม	เนื้อหาที่มีการให้บริการในขณะนี้สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

	 (1)	

 

	 (2)	

	 (3)		

	 (4)	

 

	 (5)

 

 2. Digital Content บนอินเทอร์เน็ต

	 เนื้อหาที่มีการน�าเสนอบนอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายแบบมีสายในปัจจุบัน	สามารถสรุปได้ดังนี้

	 (1)	

	 (2)	

	 (3)	

	 (4)		

	 (5)	

	 (6)	

ธุรกิจบันเทิง	เช่น	การดาวน์โหลดเสียงเพลง	การได้รับข่าวการจัดกิจกรรมต่างๆ	การชมการ 

ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่	

เกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	เช่น	การดาวน์โหลดเกมอินเทอร์แอ็คทีฟ

บริการส่งข้อมูล	 เช่น	 การส่ง	SMS	 การส่งข้อความหรือการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ ใช้บริการ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีที่ก�าลังอยู่ในสถานที่ที่มีการจัดงาน	การส่งเนื้อหาแบบรูปภาพ	

บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงิน	 เช่น	mPayment	 ซึ่งท�าหน้าที่ในการรับช�าระเงินแทน 

บัตรเครดิต

บริการอื่นๆ	เช่น	Speech	E-mail	(การตรวจสอบอีเมล์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่)

ธุรกิจบันเทิง	 เช่น	 การดาวน์โหลดเสียงเพลง	 การชมรายการตามสถานีโทรทัศน์แบบฟรีทีวี	 

เป็นต้น

เกมบนเว็บไซต์	เช่น	การเล่นเกมอินเทอร์แอ็คทีฟผ่านเว็บไซต์	

การติดต่อสื่อสาร	เช่น	การส่งอีเมล์	การสื่อสารแบบอินเทอร์แอกทีฟ	(แชทรูม)	

การเรียนการสอนที่พัฒนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่บนเว็บไซต์	(e-Learning)	

บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	(e-Commerce)	 เริ่มตั้งแต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและ

บริการที่ต้องการจ�าหน่าย	รวมไปถึงการสั่งซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ต	

การอ่านข่าวสารต่างๆ	จากหนังสือพิมพ์ผ่านเว็บไซต์
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ตารางที่ 10.5 สภาพการณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบริการ Digital Content

ดานนโยบายของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สำนักงานสงเสริมซอฟตแวรแหงชาติ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐหลายแหงท่ีกำหนด

ทิศทางของธุรกิจบริการ Digital Content

ยังไมมีหนวยงานหลักท่ีทำหนาท่ีเปนเจาภาพ

ในการกำหนดแผนแมบทการพัฒนาธุรกิจ

บริการ Digital Content อยางชัดเจน

ประเด็นท่ีสัมพันธ
กับธุรกิจบริการ
Digital Content

หนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ สภาพการณ

คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ

หนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ สภาพการณ

1.

2.

การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานการส่ือสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ปจจุบันยังไมมีการกำหนดแผนหรือมาตรการ

สนับสนุนผูประกอบการ หากมีการลงทุน

โครงขายท่ีตองใชเงินลงทุนสูง เชน โครงขาย

3 G หรือโครงขายใยแกวนำแสงที่พาดสาย

ไปถึงบานหรืออาคารของผู ใชบริการ สงผล

ใหการพัฒนา

1.

การพัฒนาบุคลากร สำนักงานสงเสริมซอฟตแวรแหงชาติ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (NECTEC)

ซอฟตแวรพารค

สถาบันการศึกษา

ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐหลายแหงที่มี

แผนงานและแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร

จำนวนผูท่ีไดรับการอบรมยังมีจำกัด และใน

สวนของผูท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการ

ศึกษายังมีช่ัวโมงการทำ Workshop ในหองเรียน

นอย ทำใหไมสามารถทำงานไดตามท่ี

1.

2.

การสนับสนุนดานเงินทุน/

การใหสิทธิประโยชนตางๆ

สำนักงานสงเสริมซอฟตแวรแหงชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

สถาบันการศึกษา

การสนับสนุนดานเงินทุนและการใหสิทธิ

ประโยชนตางๆ ในปจจุบันมีหลายรูปแบบ

อาทิ การใหเงินทุนสนับสนุน การใหเชาอุปกรณ

การใหสิทธิประโยชนดานภาษี

จำนวนการใหการสนับสนุนยังไมสอดคลอง

กับความตองการของผูประกอบการ

กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติยังมีความ

ซับซอน

เครื่องมือและอุปกรณที่มีการใหเชายังมีไม

เพียงพอ

1.

2.

3.

4.

การสงเสริมและสนับสนุน

ดานตลาด

กรมสงเสริมการสงออก

สถาบันการศึกษา

รูปแบบการสงเสริมและสนับสนุนมีหลาย

ลักษณะ อาทิ การจัดเวทีเจรจาธุรกิจ การจัด

ประกวดชิ้นงาน การไป Road Show ใน

ตางประเทศ 

รูปแบบการดำเนินการยังไมนาสนใจ เชน 

มีคูคาท่ีมาเจรจาจำนวนไมมาก หรือเปนราย

เดิมๆ เปนตน

1.

2.

การสงเสริมและสนับสนุน

ดานการพัฒนาช้ินงาน

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (NECTEC)

NECTEC เปนหนวยงานท่ีจัดใหมีการสงเสริม

และพัฒนาช้ินงาน อยางไรก็ตาม จำนวนช้ินงาน

ท่ีสงเสริมยังมีไมมาก

การนำช้ินงานท่ีไดรับการสนับสนุนมาเผยแพร

และขยายผลในเชิงพาณิชยยังมีไมมาก

1.

2.

ผูประกอบการตองการ และตองสงไปอบรม

อีกระยะหน่ึง สงผลใหตนทุนการผลิตเน้ือหา

เพ่ิมข้ึน 

การผลิตหนังสือ/ ตำราที่เปนภาษาไทยยังมี

ไมมาก ทำใหการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู

ใหมๆ  มีขีดจำกัด

3.

 3. การสร้างภาพยนตร์แอนนิเมชั่นและ Special Effect 

	 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่นเริ่มได้รับความสนใจจากผู้ผลิต

ภาพยนตร์ไทย	 อาทิ	 ภาพยนตร์เรื่อง	 “ก้านกล้วย”	 ซึ่งผลิตโดยบริษัท	 กันตนา	 แอนนิเมชั่น	 สตูดิโอ	 จ�ากัด	 

การสร้างภาพยนตร์เรื่อง	“นาค”	โดยบริษัท	บีบอยด์	ซีจี	จ�ากัด	นอกจากนี้	บริการเนื้อหาที่เริ่มได้รับความนิยม

มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ	คือ	การท�า	Special	Effect	ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 10.2.2 การด�าเนินงานของภาครัฐต่อการส่งเสริมบริการ Digital Content

	 Digital	Content	เป็นสาขาหนึง่ทีภ่าครฐัได้ก�าหนดแนวทางการส่งเสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบการ

เพือ่เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขนัให้มากขึน้	โดยมกีารส่งเสรมิ	และสนบัสนนุในหลายๆ	ด้าน	

ได้แก	่ ด้านนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร	 การพัฒนาบุคลากร	 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาชิ้นงาน	 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านตลาด	 การสนับสนุนด้าน 

เงินทุน	การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ	ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งที่มีบทบาทส่งเสริม	และสนับสนุน

บริการ	Digital	Content	

	 สภาพการณ์การด�าเนินงานของภาครัฐต่อการส่งเสริมบริการ	Digital	Content	ผ่านหน่วยงานต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้อง	สามารถสรุปได้ดังนี้	
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ดานนโยบายของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

สำนักงานสงเสริมซอฟตแวรแหงชาติ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐหลายแหงท่ีกำหนด

ทิศทางของธุรกิจบริการ Digital Content

ยังไมมีหนวยงานหลักท่ีทำหนาท่ีเปนเจาภาพ

ในการกำหนดแผนแมบทการพัฒนาธุรกิจ

บริการ Digital Content อยางชัดเจน

ประเด็นท่ีสัมพันธ
กับธุรกิจบริการ
Digital Content

หนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ สภาพการณ

คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ

หนวยงานภาครัฐและองคกรท่ีเก่ียวของ สภาพการณ

1.

2.

การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานการส่ือสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ปจจุบันยังไมมีการกำหนดแผนหรือมาตรการ

สนับสนุนผูประกอบการ หากมีการลงทุน

โครงขายท่ีตองใชเงินลงทุนสูง เชน โครงขาย

3 G หรือโครงขายใยแกวนำแสงที่พาดสาย

ไปถึงบานหรืออาคารของผู ใชบริการ สงผล

ใหการพัฒนา

1.

การพัฒนาบุคลากร สำนักงานสงเสริมซอฟตแวรแหงชาติ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (NECTEC)

ซอฟตแวรพารค

สถาบันการศึกษา

ปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐหลายแหงที่มี

แผนงานและแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร

จำนวนผูท่ีไดรับการอบรมยังมีจำกัด และใน

สวนของผูท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการ

ศึกษายังมีช่ัวโมงการทำ Workshop ในหองเรียน

นอย ทำใหไมสามารถทำงานไดตามท่ี

1.

2.

การสนับสนุนดานเงินทุน/

การใหสิทธิประโยชนตางๆ

สำนักงานสงเสริมซอฟตแวรแหงชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

สถาบันการศึกษา

การสนับสนุนดานเงินทุนและการใหสิทธิ

ประโยชนตางๆ ในปจจุบันมีหลายรูปแบบ

อาทิ การใหเงินทุนสนับสนุน การใหเชาอุปกรณ

การใหสิทธิประโยชนดานภาษี

จำนวนการใหการสนับสนุนยังไมสอดคลอง

กับความตองการของผูประกอบการ

กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติยังมีความ

ซับซอน

เครื่องมือและอุปกรณที่มีการใหเชายังมีไม

เพียงพอ

1.

2.

3.

4.

การสงเสริมและสนับสนุน

ดานตลาด

กรมสงเสริมการสงออก

สถาบันการศึกษา

รูปแบบการสงเสริมและสนับสนุนมีหลาย

ลักษณะ อาทิ การจัดเวทีเจรจาธุรกิจ การจัด

ประกวดชิ้นงาน การไป Road Show ใน

ตางประเทศ 

รูปแบบการดำเนินการยังไมนาสนใจ เชน 

มีคูคาท่ีมาเจรจาจำนวนไมมาก หรือเปนราย

เดิมๆ เปนตน

1.

2.

การสงเสริมและสนับสนุน

ดานการพัฒนาช้ินงาน

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (NECTEC)

NECTEC เปนหนวยงานท่ีจัดใหมีการสงเสริม

และพัฒนาช้ินงาน อยางไรก็ตาม จำนวนช้ินงาน

ท่ีสงเสริมยังมีไมมาก

การนำช้ินงานท่ีไดรับการสนับสนุนมาเผยแพร

และขยายผลในเชิงพาณิชยยังมีไมมาก

1.

2.

ผูประกอบการตองการ และตองสงไปอบรม

อีกระยะหน่ึง สงผลใหตนทุนการผลิตเน้ือหา

เพ่ิมข้ึน 

การผลิตหนังสือ/ ตำราที่เปนภาษาไทยยังมี

ไมมาก ทำใหการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู

ใหมๆ  มีขีดจำกัด

3.
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 10.2.3 การวิเคราะห์บริการ Digital Content ในปัจจุบัน

	 การพฒันาเทคโนโลยสีูย่คุดจิติอลได้เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่ะท้อนถงึโอกาสทางธรุกจิของบรกิารสาขา	

Digital	Content	ทั้งตลาดในและตลาดต่างประเทศ	ส�าหรับผู้ประกอบการ	SMEs	

ประเทศไทยมีศักยภาพ	และจุดแข็งหลายด้านในการพัฒนาสู่ธุรกิจบริการ	Digital	Content	ที่สามารถให้บริการ

ได้ทั้งตลาดในประเทศ	และต่างประเทศ	ดังนี้

	 การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐ	 ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ ให้ความส�าคัญที่จะส่งเสริมและ 

	 สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ	 ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 การจัดหาตลาดหรือการให้ 

	 ความช่วยเหลอืในการเพิม่ช่องทางการตลาด	รวมไปถงึการสนบัสนนุในด้านสทิธปิระโยชน์ทางด้าน 

	 การลงทุนในรูปแบบต่างๆ	

	 ต้นทุนแรงงานในกลุ่มที่มีทักษะและความรู้ ในด้าน	Digital	Content	ในไทย	ปัจจุบันยังอยู่ในอัตรา 

	 ที่ต�่ากว่าหลายประเทศ	เช่น	ญี่ปุ่น	หรือเกาหลี	แต่คุณภาพดี	เป็นที่ยอมรับในตลาด

	 ไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายน่าสนใจ	หากผู้ประกอบการสามารถน�าไปผสมผสานอย่างเหมาะสม 

	 ก็จะสามารถสร้างเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างได้

 

	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าไทยจะมีจุดแข็งหลายประการในการให้บริการ	Digital	Content	แต่จุดอ่อนและ

อุปสรรคหลายประการ	 ที่ควรได้รับการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจบริการนี้

สามารถให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้แก่

	 ทักษะและความรู ้ ในการประกอบธุรกิจด้านบริการ	Digital	Content	 ของผู ้ประกอบการ 

	 ขนาดย่อมมีน้อย	 โดยผู้ประกอบการส่วนมากเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องท�าให้ขาด 

	 องค์ความรู้	หรือมีประสบการณ์น้อยในการบริหารจัดการ	การก�าหนดกลยุทธ์การตลาด	ตลอดจน 

	 ข้อจ�ากัดในการใช้ภาษาต่างประเทศ	

	 จ�านวนแรงงานที่มีความรู ้และประสบการณ์ไม่เพียงพอ	 โดยแรงงานที่ส�าเร็จการศึกษาใหม่ 

	 ยงัขาดการฝึกฝนให้ท�างานได้จรงิ	ท�าให้ผูป้ระกอบการทีจ้่างนกัศกึษาจบใหม่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน 

	 ระยะหนึ่ง	

	 การประสานความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต	Content	ผู้ผลิตอุปกรณ์	และผู้ ให้บริการไม่เข้มแข็ง	

	 ไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก	 ในการประสานความเชื่อมโยง	แม้ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ 

	 หลายแห่งที่ได้ ให้ความสนใจ	และสนับสนุนบริการ	Digital	Content	แต่การด�าเนินงานยังมีลักษณะ 

	 ต่างฝ่ายต่างท�า	ท�าให้นโยบายและมาตรการทีใ่ช้ในปัจจบุนัไม่สามารถสนองตอบความต้องการของ 

	 ผู้ประกอบการได้เต็มที่	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ	Digital	Content	 

	 มีน้อย	ท�าให้การก�าหนดแนวทางการให้การสนับสนุนไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง	

	 การให้ความคุ้มครองในด้านทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นไปอย่างล่าช้า	

	 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และความไม่เพียงพอของโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

	 การสื่อสาร	ซึ่งผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจนี้จ�าเป็นต้องให้ความสนใจและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา	
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	 เมือ่ศกึษาถงึปัจจยัทีเ่ป็นองค์ประกอบส�าคญัในการพฒันาธรุกจิบรกิาร	Digital	Content	ให้สามารถ

เตบิโตและมขีดีความสามารถในการแข่งขนัทีส่งู	พบว่า	1) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการสือ่สาร	เนือ่งจาก

โครงสร้างพืน้ฐานด้านการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ	และพอเพยีงจะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันาเนือ้หาใหม่ๆ	

2) การสนับสนุนให้มีการเพิ่มการผลิตเนื้อหาและการบริการ	เมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่มีศักยภาพ	

ประกอบกบันโยบายการส่งเสรมิและสนบัสนนุของภาครฐัอืน่ๆ	จะจงูใจให้ภาคเอกชนพยายามคดิค้นและน�าเสนอ	

Content	รปูแบบใหม่ๆ	ทีส่นองตอบต่อความต้องการของผูบ้รโิภค	3) การพฒันาทกัษะและความรูข้องบคุลากร 

ทั้งด้านเทคโนโลยี	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	การบริหารจัดการ	และภาษาต่างประเทศ

 10.2.4 แนวทางการพัฒนาบริการ Digital Content ในอนาคต

	 เพื่อให้การพัฒนาบริการ	Digital	Content	 เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด	

ทิศทางการพัฒนาธุรกิจบริการ	Digital	Content	ควรได้รับการจ�าแนกตามลักษณะของตลาดได้เป็น	2	กลุ่ม

 ตลาดในประเทศ	ซึ่งแม้ว่าตลาดจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก	แต่โอกาสของ	SMEs	ในการผลิต	Content	 

	 เพื่อสนองตอบธุรกิจสาขาอื่นๆ	ยังมีอีกมาก	อาทิ

Content	ส�าหรับบรรจุในรายการโทรทัศน์	IPTV

Content	ในโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ	3G	เช่น	คาร์แรกเตอร์ทีใ่ห้เลอืกได้บนโทรศพัท์เคลือ่นที่	

คาร์แรกเตอร์บนอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น

Content	ทีบ่รรจใุนบรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที	่หรอืบรกิารบนอนิเทอร์เนต็	เช่น	ตวิผ่านโทรศพัท์

เคลื่อนที่	ติวผ่านดาวเทียม

Content	ส�าหรับการโฆษณาและการจัดท�า	Bill	Board	ในลักษณะ	Animation	2D

Content	ส�าหรับงานภาพยนตร์	เช่น	การ์ตูน	Animation	

Content	 ในรูปของการ์ตูนช่วงสั้นๆ	 หรือเป็นลักษณะสารคดีส�าหรับรายการที่บรรจุใน

โทรทัศน์ตามสถานีต่างๆ	

Content	 ในธุรกิจเพลง	 ซึ่งทิศทางของธุรกิจเพลงในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะ

เพลงดิจิตอล

Content	ส�าหรับธุรกิจเกม	โดยเฉพาะอินเทอร์แอกทีฟเกม

 ตลาดต่างประเทศ	 ซึ่งไทยมีความได้เปรียบด้านค่าแรงงานที่ต�า่กว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว	 รวมถึง 

	 คุณภาพของงานที่ผลิตของไทยที่อยู ่ในเกณฑ์ดี	 ท�าให้โอกาสของธุรกิจในตลาดต่างประเทศ 

	 ยังมีอีกมาก	ได้แก่	

การรับงาน	Outsource	จากต่างประเทศ	เช่น	เกาหลีและญี่ปุ่น	โดยประเภทงานที่รับ	ได้แก่	

การผลิตตัวการ์ตูน	คาร์แรกเตอร์	และเกม

การเปิดตลาดใหม่	 เช่น	 ตลาด	UAE	 ที่มีความต้องการด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอีกมาก	

ตลาดบอตสวานา	ซึ่งต้องการ	Content	ส�าหรับบริการ	e-Learning	ตลาดแทนซาเนีย	ซึ่ง

ต้องการ	Content	ส�าหรับความรู้ด้านเกษตรแปรรูป	เป็นต้น
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การพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศ
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	 แนวทางการพัฒนาธุรกิจบริการ	Digital	Content	จึงมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการ	Digital	

Content	ให้มีความแข็งแกร่ง	และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยมียุทธศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง	3	ยุทธศาสตร์	ดังนี้	

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมาก 

 ยิ่งขึ้น	 ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดทิศทางของธุรกิจบริการ	Digital	Content	 ให้มีความชัดเจน	 

	 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการายเล็ก	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ 

	 เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจบริการ	Digital	Content	 การพัฒนาระบบบริการเพื่อสนับสนุนกลไก 

	 การบริหารจัดการ

 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม และการสร้างโอกาสทางการตลาด	โดยให้ความส�าคัญกับ	การส่งเสริมให้ 

	 ตลาดในประเทศมขีนาดใหญ่ขึน้	การส่งเสรมิให้ผูผ้ลติ	Content	ไทยมโีอกาสในการพฒันาศกัยภาพ 

	 ตนเองเพิม่มากขึน้	การส่งเสรมิการส่งออก	และการพฒันา	Content	ของไทยให้มเีอกลกัษณ์เฉพาะ	

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจบริการ Digital Content ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน 

	 โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ	 การพัฒนาระบบ 

	 การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ	และการพัฒนาบุคลกรด้าน	Digital	Content


