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๑. หลักการและเหตุผล 

องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก
และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะยากจน เป็นประเด็นท้าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่
แต่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรับ 

ส าหรับประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยได้ถูกจัดให้เป็นประเทศท่ีอยู่ใน
สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคอื ในขณะนั้น ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐.๔ ของ
ประชากรทั้งหมด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พยากรณ์โครงสร้าง
ประชากรไทยก าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุว่า “ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง ๑ ใน ๔ ของประชากรและ
เป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบภายในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๗๑ สัดสว่นประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้น
ไปจะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๑๑.๑ เป็นร้อยละ ๒๓.๕ หรือ ๑ ใน ๔ ของประชากรทั้งประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุในสังคมไทย อันมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการลดลงของภาวะ
เจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเพ่ิมจ านวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุและส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรของประเทศในอนาคตหากไม่มีนโยบายหรือแผนปฏิบัติการที่
เหมาะสมรองรับประเด็นที่เด่นชัดคือ จ านวนประชากรวัยแรงงานที่ลดลงจะมีผลต่อผลผลิตรวมของประเทศ 
ในขณะที่การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือผู้สูงอายุของประเทศเพ่ิมข้ึน ผลกระทบต่อการจัดการด้านสังคมคือการพึ่งพิง
สมาชิกในครอบครัวที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากภาวะถดถอยทางกายภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้
จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงเป็นความท้าทายที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ผ่านมารัฐ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญโดยได้ก าหนดแผนผู้สูงอายุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รวมทั้ง
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและในทางปฏิบัติตามภาระงานของหน่วยงานภาครัฐได้แปลงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมีมาตรการเพ่ือการ
ปฏิบัติที่มีพ้ืนฐานสอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนและแนวนโยบายขององค์การสหประชาชาติ อาทิ การวาง
นโยบายและจัดท าแผนผู้สูงอายุระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๔๔), การก าหนดนโยบายและมาตรการผู้สูงอายุ
ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๓๓ - ๒๕๕๔), การบัญญัติเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐, การจัดท าปฏิญญาผู้สูงอายุไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒), การจัดท าแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๖๔) ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและการตราพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือ
ใช้เป็นกฎหมายที่จะเอ้ือให้เกิดโครงสร้าง องค์กรและระบบบริหารจัดการที่รองรับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ แต่การปฏิบัติการตามนโยบายและแผนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นยังไม่สามารถบรรลุผลอย่างชัดเจนใน
การเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องมาจากข้อจ ากัดและเงื่อนไขของกลไกการขับเคลื่อนที่ไม่เอ้ือต่อ
ภารกิจ รวมทั้งการขาดการบูรณาการน าองค์ความรู้ทางวิชาการมาเพ่ือชี้น าทางการปฏิบัติที่เหมาะสม 

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและเป็นพื้นที่เป้าหมายของประเทศพัฒนาแล้ว โดย
ก าหนดให้เป็นบ้านหลังที่ ๒ ของสังคมผู้สูงอายุหลายประเทศ ดังนั้นจึงเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อสังคม
ผู้สูงอายุไทยด้วย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ การให้บริการ



๒ 
 
ด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่ท่องเที่ยว และการพักผ่อนระยะยาวของ
ผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็เป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่
มีฝีมือและทักษะไปสู่แหล่งที่มีผลตอบแทนสูง ท าให้ค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุไทยสูงตามไปด้วย ขณะเดียวกันการ
เข้ามาของผู้สูงอายุจากประเทศอ่ืน ก็เข้ามาพร้อมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและภาษาของชาติตน ที่ฝังรากลึกมา
ตลอด การบริโภคสินค้า และบริการเฉพาะ อันอาจท าให้เลือกใช้แต่สินค้าและบริการต่าง ๆ จากประเทศแม่
ของตน มากกว่าจะใช้สินค้าบริการของไทย นอกจากนี้สังคมที่มีการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน
ท าให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น  ดังนั้นการปรับ
กระบวนทัศน์และโครงสร้างของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบบน
ฐานของข้อเท็จจริง โดยอิงกับองค์ความรู้ในวิทยาการสาขาต่าง  ๆ เพ่ือก าหนดแนวทางและบูรณาการ
แผนพัฒนา แนวนโยบายยุทธศาสตร์ ตลอดจนแนวทางการชี้น าสาธารณะที่เกี่ยวข้องในเชิงรุก มีมาตรการที่
ชัดเจน มีการก าหนดดัชนีและเป้าหมาย รวมทั้งระยะเวลาที่เป้าหมายนั้นควรจะสัมฤทธิ์ผล 

“สังคมผู้สูงอายุ” จึงเป็นประเด็นท้าทายส าคัญที่ไม่อาจละเลยได้ รัฐต้องเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้
เกิดกลไกการขับเคลื่อนการท างานอย่างเหมาะสมและสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ อาทิ การส่งเสริมผู้สูงอายุเข้าสู่ภาคการผลิต การน าความรู้และพลังของผู้สูงอายุมา
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การจัดการบริหาร
ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสังคม อารมณ์ สุขอนามัยและการเงิน 
นอกจากนี้การพัฒนาปัจจัย สิ่งที่เกี่ยวพันของการมีประชากรสูงอายุในสังคมอย่างรอบด้านจะต้องเป็นสิ่งที่
รัฐบาลให้ความส าคัญด้วย เพ่ือให้สังคมผู้สูงอายุไทยเป็นสังคมการผลิตที่มากข้ึน เพ่ือคงผลผลิตรวมของประเทศ
และลดการพ่ึงพิงประชากรวัยแรงงานลงในขณะเดียวกัน 

สภาวิจัยแห่งชาติ ในฐานะองค์กรทางวิชาการจึงควรต้องมีบทบาทในการบูรณาการองค์ความรู้จาก
สาขาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการชี้น าการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีงานศึกษาวิจัยใน
ด้านผู้สูงอายุอยู่เป็นจ านวนมากแต่จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่าการศึกษาเหล่านี้จะเป็นไปในลักษณะจ าเพาะ
ของสาขาวิชาการ  จากข้อมูลข้อเสนอการวิจัยในเรื่อง “ผู้สูงอายุ” ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
แผ่นดินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ พบว่ามีหน่วยงานภาครัฐเสนอของบประมาณเพ่ือการวิจัย
ประมาณ ๓๐๐ กว่าเรื่อง ในหลากหลายสาขา เช่น สังคมวิทยา สังคมการแพทย์ ชุมชนผู้สูงอายุ ด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้สูงอายุ ฯลฯ แต่ยังขาดการบูรณาการองค์ความรู้
และหัวข้อวิจัยที่ควรจะด าเนินการวิจัย เช่น การวิจัยเชิงอนาคตในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือรองรับหรือเผชิญ
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการในระดับนโยบายและแผนพัฒนาผู้สูงอายุระดับชาติ
ได้ จึงควรต้องทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่เพ่ือให้ได้ข้อมูลของเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ” เพ่ือวิเคราะห์สิ่งที่ขาดหายไป
และระบุความต้องการองคค์วามรู้จากงานวิจัย เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยมีทิศทางไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนการบูรณาการท างานร่วมกันในลักษณะภาคีการ
วิจัย การก าหนดคณะกรรมการการก ากับดูแลและประสานงานเพ่ือให้งานด าเนินลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีการ
เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน 

สังคมผู้สูงอายุเป็นเรื่องท้าทายที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการสนับสนุนให้เกิดกลไกของชาติ ใน
การผลักดันให้การปฏิบัติการด้านพัฒนาสังคมผู้สูงอายุสัมฤทธิ์ผล วช. จึงได้ก าหนดให้มีนโยบายการวิจัยเรื่อง



๓ 
 
สังคมผู้สูงอายุให้เป็นกลุ่มเรื่องเร่งด่วน เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผู้สูงอายุ อันจะน าไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาสังคมเพ่ือคนทุกวัย 

๒. วิสัยทัศน์การวิจัย 

“ประเทศไทยมีผลงานวิจัยด้านพัฒนาสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีฐานความรู้ในการชี้น าการพัฒนา
ผู้สูงอายุและภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน” 

๓. พันธกิจการวิจัย 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูง
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผู้สูงอายุและภาวะสังคมผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑. การสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยอย่างเพียงพอ 
๒. การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย 
๓. การพัฒนาศักยภาพและปริมาณนักวิจัยทางด้านสังคมผู้สูงอายุ 
๔. แผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
๕. นโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

๔. เป้าประสงค์ของการวิจัย 

ผู้สูงอายุมีศักยภาพที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมตลอดจนมีสวัสดิการและสวัสดิภาพต่าง 
ๆ ในการด าเนินชีวิตอย่างมั่นคง 

๕. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ 

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๘ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๕.๑ ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๑ การเตรียมความพร้อมของประเทศและสังคมไทยเพื่อรองรับ
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ 

เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือชี้น าการพัฒนาศักยภาพของสังคม
และประเทศ เพื่อการด ารงอยู่ในศตวรรษแห่งผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและสง่างาม 

ตัวช้ีวัด : ๑. ผลการวิจัยที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ 
 ๒. งบประมาณการวิจัย 
เป้าหมาย : มีจ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับประเทศ  การพัฒนาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๑ พัฒนาสังคมส าหรับคนทุกวัย 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และการรับ

นวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากต่างประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม วัฒนธรรมและค่านิยมของคนไทย 
แผนงานวิจัย ๒ การศึกษาเก่ียวกับการขจัดทัศนคติเชิงลบในผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๓ การศึกษาเพ่ือเตรียมบทบาทของผู้สูงอายุในเชิงสร้างสรรค์ในการเอ้ือ

ประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลงเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 



๔ 
 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๒ พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจ 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการบริการด้าน

สุขภาพ 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ  
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเกี่ยวกับการเป็นบ้านที่ ๒ ของผู้สูงอายุต่างประเทศ 
แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยผลกระทบของการย้ายถื่นและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของ

ประชาคมอาเซียนต่อสูงอายุ 

๕.๒ ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๒ การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมของประชาชนไทย

เพ่ือน าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมั่นคงโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันชราภาพและการศึกษา
รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด : ๑. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ 
 ๒. งบประมาณการวิจัย 
เป้าหมาย : มีจ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและ

การพัฒนาประชาชนให้มีความพร้อมเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๑ สร้างหลักประกันความม่ันคงเพื่อวัยสูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๑ การเตรียมคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยการเสริมสมรรถนะ

ทั้งด้านเศรษฐกิจ กายภาพ และ จิตใจ 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือปฏิรูประบบสวัสดิการและเงินออมของประชากรทั้งประเทศ 

และส่งเสริมการออมของประชากรตั้งแต่วัยเริ่มท างาน 
แผนงานวิจัย ๓ การขยายหลักประกันชราภาพให้ครอบคลุมถ้วนหน้า 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๒ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อสร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นของการเตรียมเข้าสู่การ

เป็นผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๓ สร้างจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ผู้สูงอาย ุ
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน

การดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเกี่ยวกับส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเกี่ยวกับการปลูกจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๔  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในผู้สูงอายุ และต่อผู้สูงอายุ 
 
 



๕ 
 

๕.๓ ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๓ การส่งเสริมและการพัฒนาผู้สูงอายุ 
เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้ เ พ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ผู้สูงอายุโดยการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้สูงอายุ รวมทั้งการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด : ๑. ผลงานที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ 
 ๒. งบประมาณการวิจัย 

เป้าหมาย : มีจ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มี
ความพร้อมเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๑ สร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประชากรผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย การฟ้ืนฟู

สุขภาพ และการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะในรูปแบบที่หลากหลาย

และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อเสริมให้ประชากรแข็งแรงและท างานได้ยาวนานขึ้น 
แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริม

สุขภาวะของผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๖ การวิจัยเพื่อสร้างเสริมความสุขสงบของผู้สูงอายุในบั้นปลายของชีวิต 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๒ สร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม

ผู้สูงอายุ  
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเกี่ยวกับจัดตั้ง และด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย 

อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๓ ส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับส่งเสริมการท างานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาทั้งใน

ระบบและนอกระบบ 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัยและ

ความสามารถ 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพ่ือจัดท ากิจกรรมเสริมรายได้

โดยให้ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๔ สนับสนุนผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้เกิดคลังปัญญากลางของผู้สูงอายุเพ่ือรวบรวม

ภูมิปัญญาในสังคม 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๕ ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพื่อผู้สูงอายุ และ

สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้สื่อทุกประเภทมีรายการเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการผลิต การเข้าถึงสื่อและการเผยแพร่ข่าวสารส าหรับ

ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 



๖ 
 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและ
รองรับความต้องการของผู้สูงอายุ 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือก าหนดมาตรการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือสร้างและ
ปรับปรุงทีอ่ยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคส าหรับผู้สูงอายุ 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายให้สิทธิพิเศษแก่ภาคเอกชนที่จัดบริการด้านที่
พักอาศัยที่มีมาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุ 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพ่ือปรับผังเมืองและออกแบบสิ่งก่อสร้าง ระบบคมนาคม อาคาร
สาธารณะที่เหมาะสม และอ านวยความสะดวกกับผู้สูงอายุ 

๕.๔ ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๔ ระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
เป้าประสงค์การวิจัย : สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการสร้างระบบคุ้มครอง

ทางสังคมและหลักประกันด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 
ตัวช้ีวัด : ๑. ผลงานที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ 

 ๒. งบประมาณการวิจัย 
เป้าหมาย : มีจ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริม

ระบบคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๑ การคุ้มครองรายได้ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับสวัสดิการด้านรายได้

พ้ืนฐานที่รัฐจัดให้ 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ มีส่วนร่วม

ของชุมชนในการสร้างรายได้ และสร้างหลักประกัน ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๒ หลักประกันด้านสุขภาพ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ือ

ผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ (การให้วัคซีน การ

รักษาโรค ฟัน ตา หู กระดูก ฯลฯ ที่จ าเป็นตามมาตรฐานการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการตรวจ
สุขภาพประจ าปี) 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๓ กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยผลการใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๒ การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์และหลักประกันทางสังคมของผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ควรบัญญัติขึ้นอีกเพ่ือรองรับสังคม

ผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและไม่สนับสนุนคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงของผู้สูงอายุตามหลักฐานในทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๔ ระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะทุกระบบให้สามารถอ านวย

ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในการด ารงชีวิตและติดต่อสัมพันธ์กับสังคม 



๗ 
 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเกี่ยวกับการจัดตั้งและพัฒนาบริการทางสุขภาพและสังคม รวมทั้ง
ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การทางศาสนา  
องค์การเอกชน และองค์กรสาธารณะประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ การก ากับดูแล
มาตรฐานและค่าบริการที่เป็นธรรม 

แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยเกี่ยวกับระบบและแผนของรัฐหรือชุมชนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

แผนงานวิจัย ๖ การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 

๕.๕ ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๕ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่าง
บูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 

เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนางาน
ด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการและบุคลากรด้านผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูง 

ตัวช้ีวัด : ๑. ผลงานที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๕ 
 ๒. งบประมาณการวิจัย 
เป้าหมาย : มีจ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบหารจัดการงานและ

บุคลากรด้านผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๑ การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเชิงนโยบายระดับประเทศเกี่ยวกับการผลักดันนโยบายและ

ภารกิจที่ส าคัญด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ การปรับแผนและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 

กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านผู้สูงอายุใน

ระดับวิชาชีพอย่างเพียงพอมีมาตรฐานและอย่างต่อเนื่อง 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริหารงานด้านผู้สูงอายุในรูปแบบ 

ระบบและระดับต่าง ๆ 

๕.๖ ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี ๖ ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย การติดตามประเมินผลการวิจัย
ตามยุทธศาสตร์และ การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ 

เป้าประสงค์การวิจัย : พัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย คุณภาพผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ 
และการติดตามประเมินผลการวิจัยตามยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด : ๑. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับแผนงานวิจัยในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๖ 
 ๒. งบประมาณการวิจัย 
เป้าหมาย : มีจ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดแผนการบริหาร

จัดการความรู้ด้านการพัฒนาผู้สูงอายุและการเพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ 



๘ 
 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุ 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยในสื่อต่าง ๆ 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพือ่พัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในทุกด้าน 
แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพ่ือหาองค์ความรู้ไปก าหนดนโยบายแผน หรือน าไปสู่การปฏิบัติ 
กลยุทธ์การวิจัยท่ี ๒ การติดตามผลการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ 
แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับการก าหนดรูปแบบ/วิธีการและกลไกการติดตาม

ประเมินผลการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ 


