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ระบสุถานการณ์ คน้หาปญัหา และเปิดโปง
ผลกระทบ



สถานการณ์ผูส้งูอายไุทย 

สดัสว่น
ประชากร
ไทย วยัเด็ก 
วยัท างาน 

และวยัสงูอายุ
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ผลการประมาณการโดย UN ระบวุา่ประเทศไทยมอีตัราเพิม่สดัสว่น
ผูส้งูอาย ุสงูกวา่คา่เฉลีย่ของโลกในชว่งต ัง้แตปี่ ค.ศ. 2000 เป็นตน้มา

หนว่ย: เปอรเ์ซ็นต ์

ที่มา: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population 
Prospects: the 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm

http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm


ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2557 และ ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
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 ปจัจบุนัไทยไดเ้ขา้สู ่สงัคมผูส้งูอาย ุ(Aging society) แลว้ : อาย ุ60
ปีขึน้ไปประชากรผูส้งูอายไุทย ณ วนันี ้26 ธนัวาคม 2559 จ านวน 
10.99 ลา้นคน รอ้ยละ 16.80

 ภายในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) ไทยจะกา้วสู ่สงัคมผูส้งูอายแุบบ
สมบรูณ์   (Aged society)

 7,331,850 คน ของผูส้งูอาย ุ 60 ปีขึน้ไป – ใชส้ทิธิบ์ตัรทอง (คดิเป็น
69%ของผูส้งูอายทุ ัง้หมด)

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากร ม.มหิดล 2559 

* Aged society : 1 ใน5 (20%) จะมอีาย ุ60 ปีข ึน้ไป , 14 ใน100 (14%) จะมอีาย ุ65
ปีขึน้ไป 
* Aging society : 1 ใน10 (10%) จะมอีาย ุ60ปี ข ึน้ไป
** สงัคมผูส้งูอายรุะดบัสดุยอด (Super-aged society) คอืมปีระชากรอาย6ุ5 ปีขึน้ไป 
มากกวา่ 20 % ของประชากรท ัง้ประเทศ
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 60.3 % อยูใ่นเขตชนบท และประมาณ10% 
ตอ้งอยูต่ามล าพงั

 มผีูส้งูอายจุ านวน 10.8 ลา้นคน หรอืรอ้ยละ
16.5 ผูส้งูอายตุดิบา้น ตดิเตยีง

 ประมาณรอ้ยละ 20 อยูค่นเดยีว 

 จ านวน 9 แสนคน หรอืรอ้ยละ 8.7 รอ้ยละ 95
เจ็บป่วยดว้ยโรคและปญัหาสขุภาพ 

 มพีฤตกิรรมสขุภาพทีพ่งึประสงคเ์พยีงรอ้ยละ 
26

 มภีาวะสมองเสือ่ม รอ้ยละ 12.4

 เขา้ถงึระบบบรกิารรอ้ยละ 56.7

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากร ม.มหิดล 2559 

การสนบัสนนุ
จากสงัคม และ 
การคุม้ครองทาง

สงัคม  
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คา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพประมาณ 1.4 แสนลา้นบาทตอ่ปี

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ 61,000 ลา้นบาท (ปี2558)

1 แสนคน

1.9 ลา้นคน8 ลา้นคน

ดแูลตวัเองได้ พึง่พาบางสว่น พึง่พาท ัง้หมด

ผูส้งูอาย ุ 10 ลา้นคน
ประชากร
ชว่งอายุ
(45 – 59 

ปี)

14 ลา้นคน

เบีย้ยงัชพีผูส้งูอายใุน
อนาคต 210 ลา้น บาท

การเตรยีม
ความพรอ้ม



ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิมหภาค
 ประชากรวยัแรงงานลดลง 

 การออมลดลง

 การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิลดลง
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ที่มา: National Economic and Social Development Board , Population Projection in Thailand: 2010-2040

โครงสรา้งประชากร

• การพึง่พงิประชากร (1 : 2.1)  

สภาพเศรษฐกจิโดยรวม 

• การเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภาพของประเทศ 
ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย

สงัคม 

• สถานสภาพครอบครวั การเงนิ  ความเครยีดจาก
ภาระการดแูล
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ที่มา: National Economic and Social Development Board , Population Projection in Thailand: 2010-2040

โครงสรา้งประชากร

• การพึง่พงิประชากร (1 : 2.1)  

สภาพเศรษฐกจิโดยรวม 

• การเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลติภาพของประเทศ 
ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย

สงัคม 

• สถานสภาพครอบครวั การเงนิ  ความเครยีดจาก
ภาระการดแูล
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 วิธีการหรือแนวทางที่ใช้เพื่อเสนอคุณค่า (Value) 
ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้



 การวิเคราะห์ (Strategic Analysis)
 การจัดท า (Strategic Formulation)
 การปฏิบัติ (Strategic Implementation)

BSC is a tool!



Strategic Analysis

Strategic Formulation

Strategic Implementation





 SWOT Analysis

 5 – Forces Analysis

 Industry Analysis

 Key Success Factors

 Competitor Analysis

 Value Chain

 Customer Analysis

 Core Competence



 Vision

 Mission

 Objective

 Strategy

 Action Plan.

SWOT



 ถูกต้องตามสภาพความจริง
 มีแผนระยะสั้น กลาง ยาว ก ากับ
 ทุกองค์ประกอบของแผนเป็นองค์รวม (Holistic) เชื่อมโยง
เป็นระบบ (System) มีความสัมพันธ์ในเชิงสาระและเงื่อน
เวลา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) สู่เป้าหมายที่ก า
หยดไว้

 เป็นแผนที่ท้าทาย (Challenging) 
 เป็นไปได้ (Realistic).



 Information

 Body of Knowledge

 Clear vision

 Strategic thinking

 Culture of systematic thinking.



 KPI (key performance indicator)
 Benchmarking
 1. Industry
 2. International best practice
 3. Continuous improvement
 4. Process
 New Dimension
 Worth
 Customer value thinking.





 ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
 ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
 ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy)



 แนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานขององค์กร
 Growth/ Stable/Retrench/combination?
 Internal Growth/ External Growth?
 Same/ New Product
 Growth of same business
 Growth of new/ related business
 Growth of new business



 Old Product/ old market

 Old Product/ new market

 New Product/ old market

 New Product/ new market



วิธีการที่องค์กรจะใช้ในการแข่งขัน (How to 
Compete ?)





 ขาดการสื่อสารและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์

 ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกลยุทธ์
 ไม่ได้ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์







 เครื่องมือด้านการจัดการ เพื่อน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ (Strategic Development Implementation) 
โดยใช้การวัด (Measurement) ความส าเร็จของ
องค์กร (Alignment and Focused)



 การประเมินผลโดยใช้ 4 มุมมอง (Perspectives) ได้แก่
 ด้านการเงิน (Financial Perspectives)
 ด้านผู้แสดงทางสังคม (Social Actor Perspectives)
 ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives)
 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and 

Development Perspectives)



Vision & Strategy

Financial Perspectives

Internal Process 
Perspectives

Learning & Development Perspectives

Actor Perspectives



Objectives KPI Target Initiatives

Baseline Data



จัดท ากลยุทธ์

วิเคราะห์กลยุทธ์กลยุทธ์หลักขององคก์ร 

(Strategy Themes)

จัดท าแผนที่ทางกลยุทธ์  (Strategy Map)

ก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย สิ่งที่จะริเริ่ม ของ
วัตถุประสงค์แต่ละมุมมอง





 วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์หลักคืออะไร
 อะไรคือวัตถุประสงค์ด้านทุน
 อะไรคือวัตถุประสงค์ด้านผู้แสดงทางสังคมกลุ่มเป้าหมาย
 อะไรคือเป้าหมายของกระบวนการภายใน
 อะไรคือผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่ต้องการสร้าง



 การก าหนดโครงการ หมายถึง การพิจารณาและ
เสาะหาโครงการที่มีศักยภาพ (Potential Project) มี
ล าดับความส าคัญสูง (High Priority) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
บริบททางสังคมวัฒนธรรม ปัญหา และความ
ต้องการของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย



1. ก าหนดความคิดโครงการ
2. นิยามวัตถุประสงค์
3. ก าหนดทางเลือก
4. การเตรียมด าเนินโครงการ



 1.1 อุปสงคข์องบุคคล กลุ่ม และชุมชนเป้าหมาย
 1.2 ปัญหาความไม่พอเพียงของทรัพยากร
 1.3 การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 1.4 แรงกดดันทางสังคม
 1.5 วิกฤตทางสังคม
 1.6 ข้อเสนอ เงื่อนไข ข้อตกลง จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง



 1.การสืบค้นข้อมูล (Information Searching)
 2. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล (Studies and Analysis)
 3. ก าหนดการ (Schedule) 
 4. จัดเตรียมข้อก าหนดการศึกษา (Term of References)
 5. เตรียมด าเนินการ (Action Plans)



1. ท าความเข้าใจกับนโยบาย แผน และกลยุทธ์
เป้าหมาย

2. ประยุกต์หลักความสัมพันธ์ (Means-ends-
chains)



 ความสัมพันธ์แบบ Means-ends-chains ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่าง เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในทุกระดับ บางครั้งเรียก
ความสัมพันธ์แบบ “Why-how”

Why = Goal/ Objective
 How = Strategy



หมายถึง วิธีการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน
ระหว่าง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ 
(Action-to-outcome/ Cause-and effect/ Means-
to-an end)



 ประกอบด้วย การแปลงเป้าหมายระดับนโยบายมาสู่
วัตถุประสงค์ขององค์การ 3 ระดับคือ

 ระดับสูง (Ultimate objective)
 ระดับกลาง (Intermediate Objective)
 ระดับต้นหรือระดับปฏิบัติการ (Immediate Objective)




