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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระเป็น

พลัง ร่วมพัฒนาสังคม 2) เพ่ือศึกษาการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ร่วมพัฒนา
สังคม และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ร่วมพัฒนาสังคม รูปแบบ
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บข้อมูลจากผู้บริหารในระดับนโยบายที่ท างานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในภาครัฐ 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้สูงอายุ จ านวน 20  คน การวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมี
โครงสร้าง โดยน าข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วมาเรียบเรียง ตีความ ตามหลักตรรกะและวิเคราะห์เป็นข้อสรุปแบบ
พรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ร่วมพัฒนา
สังคม พบว่า การก าหนดนโยบายไม่ตอบสนองปัญหา  สวัสดิการสังคมไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุม ผู้สูงอายุ
บางส่วนคาดหวังพ่ึงรัฐมากเกินไป ขาดแคลนงบประมาณ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ บุคลากร และ 
การจัดการที่เหมาะสม (2) การด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง ร่วมพัฒนาสังคม      
มีการด าเนินการใน 6 ด้านส าคัญ คือ 1) การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ 2) การส่งเสริมการมีงาน
ท าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 3) การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ (ด้านการงานและการศึกษา)  4) ระบบ
สุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ 5) สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย และ 6) การส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้าง 
ความแข็งแรงขององค์กรผู้สูงอายุ และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปลี่ยนภาระเป็น
พลัง ร่วมพัฒนาสังคม พบว่า การส่งเสริมสถาบันครอบครัว และบทบาทของชุมชน ท างานแบบบูรณาการทุก 
ภาคส่วน สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  สนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีงานท า มีกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสม  
 
ค าส าคัญ:  การพัฒนา, คุณภาพชีวิต,  ผู้สูงอายุ  
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Abstract 
 The objectives of this research were: (1) to study the condition of problems for 
improving the quality of life of the elderly, turn load into power, contribute to social 
development, (2) to study the action for improving the quality of life of the elderly, turn load 
into power, contribute to social development and; (3) to study guidelines for improving the 
quality of life of the elderly, turn load into power, contribute to social development. This 
research was qualitative. The data collected from policy-level executives working with senior 
citizens in the government sector, relevant department officials and 20 elderly representatives 
in this research. A structured interview was used where organized data was compiled, logically 
interpreted and analyzed as a descriptive conclusion. 
 The research results showed that (1) The condition of problems for improving the 
quality of life of the elderly, turn load into power, contribute to social development found 
that the policy formulation did not respond to the problem social welfare was not enough 
and did not cover some elderly people expect too much dependence on the state, shortage 
of budget various tools, materials, equipment, personnel and appropriate management.  (2) 
The action for improving the quality of life of the elderly, turn load into power, contribute to 
social development had been taken in 6 important areas: 1) building a protection and welfare 
system for the elderly 2) promoting employment and income for the elderly 3) developing 
the potential of the elderly, 4) a health system to support an aging society, 5) a favorable 
environment, and 6) promotion of inclusion and building the strength of the elderly 
organization. And (3) the guidelines for improving the quality of life of the elderly, turn load 
into power, contribute to social development found that the promotion of family institutions 
and the role of the community work integrated everywhere. The sector created opportunities 
for access to government services, promote quality of life, reduce social inequality, support 
for older people to have jobs, having appropriate social activities.  
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บทน า 
 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีการคาดการณ์ว่าจ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะ
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าจะมีจ านวนประชากรสูงอายุมากถึง
ประมาณ 1.4 พันล้านคนและจะเพ่ิมขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยมาก
ที่สุดในโลก โดยคาดว่าสัดส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในทวีปเอเชียจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลกและถือเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว (Super-aged Society) (Department of Mental Health, 2020)  โดยปี พ.ศ. 2564 
ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ หรือมีสัดส่วนจ านวนประชากรที่อายุ
มากกว่า 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มากกว่า 7% เมื่อเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศ ตาม
นิยามขององค์การสหประชาชาติ (UN) โดยในปี 2564 ประชากรไทยที่อายุ 65 ปีขึ้นไปมีจ านวนอยู่ที่ประมาณ 


