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“ผู้สูงวยัไทยใส่ใจสังคมมากน้อยแค่ไหน” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศู น ย์ สํ าร ว จ ค ว าม คิ ด เห็ น  “นิ ด้ าโพ ล ” ร่ ว ม กั บ  ศู น ย์ วิ จั ย สั ง ค ม สูง อ ายุ  (Center  for  Aging Society Research – CASR)                          
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็น เรื�อง “ผู้สูงวัยไทยใส่ใจสังคมมากน้อยแค่ไหน” ทาํการสํารวจระหว่าง            
วนัที� 8, 14-15, 29 พฤษภาคม และ 4-5 มิถุนายน 2563 จากผูสู้งอายุไทยที�มีอายุตั3งแต่ 60 ปีขึ3นไป กระจายทุกภูมิภาค จาํนวน 1,250 หน่วยตวัอย่าง 
เกี�ยวกบัสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัของผูสู้งวยัไทยในช่วง 3 เดือนก่อนที�มีการประกาศ พรก. สถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของเชื3อไวรัส             
สายพนัธ์ุใหม่ (โควิด - 19) การสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื�อฐานขอ้มูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ               
“นิดา้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั3นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั3นภูมิตามภูมิภาค จากนั3นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์โดยกาํหนดค่าความเชื�อมั�นที� ร้อยละ 95.0 
 จากการสํารวจเมืDอถามถึงพฤติกรรมของผู้สูงวยัต่อกิจกรรมทีDทําบ่อยครัGงในชีวิตประจําวัน พบว่า ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ทาํกิจกรรมประจาํวัน
อยู่ภายในบ้าน และมปีระมาณ 1 ใน 4 ทีDมงีานอดเิรกทีDอาจมกีารพนันขันต่อ หนึDงครัGงต่อเดือน  

กิจกรรมที�ผูสู้งวยัไม่เคยทาํในชีวติประจาํวนั เกินกวา่ครึ� ง ไดแ้ก่ ร้อยละ 65.36 ระบุวา่ กิจกรรมนอกบา้นกบัครอบครัว (เช่น ดูหนงั ทานขา้ว) 
และร้อยละ 54.08 ระบุวา่ งานอดิเรกที�อาจมีการพนนัขนัต่อ (เช่น ชนไก่ แข่งนกขนั เล่นหวย/ซื3อสลากกินแบ่ง) 

ส่วนกิจกรรมที�ผูสู้งวยัทาํทุกวันในชีวิตประจาํวนั เกินกว่าครึ� ง ได้แก่ ร้อยละ 80.96 ระบุว่า กิจกรรมภายในบ้านที�ไม่ตอ้งเคลื�อนไหว
ร่างกายมากนัก (เช่น ฟังวิทยุ ดูทีวี อ่านหนังสือพิมพ์/หนังสือ) รองลงมา ร้อยละ 74.96 ระบุว่า กิจกรรมในบ้านที�ต้องเคลื�อนไหวร่างกาย                  
(เช่น ทาํความสะอาดบา้น ทาํอาหาร  ทาํสวนครัว/สวนดอกไม)้ และร้อยละ 64.64 ระบุวา่ ออกกาํลงักาย (เช่น การเดิน โยคะ แอโรบิค วา่ยนํ3 า 
เตน้รํา/รําไทย)  
 ผู้สูงวยัส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรใด และไม่ได้เข้าร่วมทาํงานอาสาสมคัร 
 ในส่วนของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรของผูสู้งวยั พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.32 ระบุบว่า ไม่เป็นสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรใด 
ในขณะที� ร้อยละ 23.68 ระบุวา่ เป็นสมาชิกของกลุ่ม/องคก์ร  
 ผู ้สูงวยัที� ระบุว่า เป็นสมาชิกของกลุ่ม/องค์กร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.70 เป็นสมาชิกขององค์กรของผู ้สูงอายุหรือผู ้เกษียณ                    
(เช่น สมาคมผูสู้งอายุ ชมรมผูสู้งอายุ องค์การทหารผ่านศึก เป็นตน้) รองลงมา ร้อยละ 46.28 เป็นสมาชิกขององค์กรทางวิชาชีพ (เช่น สหกรณ์ 
สมาคมแพทย ์เป็นตน้) ร้อยละ 5.07 องคก์รทางสังคม หรือทางนนัทนาการ (เช่น โรตารี�  ไลออ้นส์ ซอนตา้ เป็นตน้) ร้อยละ 3.04 องคก์รทางการเมือง 
(เช่น พรรคการเมือง) และร้อยละ 1.35 องคก์รดา้นชาติพนัธ์ุ/เชื3อชาติ (เช่น หอการคา้ไทย-จีน สมาคมแตจิ้\ว สมาคมปักษใ์ต ้เป็นตน้)  
 สําหรับการเขา้ร่วมทาํงานอาสาสมคัรในวดั/ศาสนสถาน หรือในชุมชนของผูสู้งวยั พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 83.52 ระบุว่า ไม่เข้าร่วม
ทาํงานอาสาสมคัรในวดั/ศาสนสถาน หรือในชุมชน ในขณะที� ร้อยละ 16.48 ระบุวา่ เข้าร่วม ทาํงานอาสาสมคัรในวดั/ศาสนสถาน หรือในชุมชน 
 ผูสู้งวยัที�ระบุวา่ เข้าร่วมทาํงานอาสาสมคัรในวดั/ศาสนสถาน หรือในชุมชน พบวา่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.03 เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) รองลงมา ร้อยละ 40.29 เป็นกรรมการวดั/ศาสนสถาน/โบสถ์ ร้อยละ 11.17 เป็นอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ (อผส.) และ          
ร้อยละ 6.80 ระบุวา่ อื�น ๆ ไดแ้ก่ อาสาสมคัรพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์อาสาสมคัรตาํรวจบา้น กรรมการหมู่บา้น อาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน สาํหรับ การเป็นอาสาสมคัรโครงการธนาคารเวลา มีเพียงร้อยละ 0.49 ของผูสู้งวยั 

ผู้สูงวยัส่วนมากไม่ใช้สืDอทางสังคม (Social Media) แต่ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือ เพืDอตดิต่อสืDอสาร 
สําหรับการใช้สื�อทางสังคม (Social Media) ของผูสู้งวยั พบว่า ผูสู้งวยัส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.72 ระบุว่า ใช้ Line รองลงมา ร้อยละ 30.56  

ระบุวา่ ใช้ Facebook ร้อยละ 29.60 ระบุวา่ ใช้ YouTube ร้อยละ 4.80 ระบุวา่ ใช้ Instagram และร้อยละ 3.44 ระบุวา่ ใช้ Twitter 
ดา้นการมีเครื�องมือสื�อสารอื�น ๆ นอกเหนือจากโทรศพัทมื์อถือ พบวา่ ผูสู้งวยัส่วนใหญ่ ร้อยละ 6.56 ม ีNotebook ใช ้รองลงมา ร้อยละ 

6.24 ม ีคอมพิวเตอร์ตั3งโตะ๊ (PC) ใช ้และร้อยละ 6.00 ม ีTablet ใช ้

วันพุธที
 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถอื 081-667-7766 
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ทา้ยที�สุดสาํหรับบุคคลที�ช่วยเหลือผูสู้งวยัในการใชเ้ทคโนโลยีการสื�อสาร พบวา่ ร้อยละ 30.64 ระบุวา่ ไม่มีใคร รองลงมา ร้อยละ 28.00 

ระบุว่า บุตรสาว ร้อยละ 25.04 ระบุวา่ หลาน (ลูกของบุตร) ร้อยละ 21.36 ระบุว่า บุตรชาย ร้อยละ 9.20 ระบุว่า เพื�อน ร้อยละ 3.04 ระบุวา่ คู่สมรส 
ร้อยละ 1.76 ระบุวา่ ญาติ ร้อยละ 1.52 ระบุวา่ บุตรสะใภ ้ร้อยละ 1.36 ระบุวา่ นอ้งสาว ร้อยละ 1.20 ระบุวา่ บุตรเขย ร้อยละ 0.88 ระบุวา่ อื�น ๆ ไดแ้ก่ 
เพื�อนบา้น พนกังานร้านขาย - ซ่อม โทรศพัท ์และร้อยละ 0.56 ระบุวา่ นอ้งชาย 

เมื�อพิจารณาลักษณะทั�วไปของตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 72.80 เป็นผู ้มีอายุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 23.52 มีอายุ 70 – 79 ปี และร้อยละ 3.68                
มีอายุ 80 ปี  ขึ3 นไป มีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ร้อยละ 8.64 อยู่ในปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 25.84 ในภาคเหนือร้อยละ 18.40                      
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 33.60 และอยูภ่าคใต ้ร้อยละ 13.52 กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 56.32 อาศยัอยูใ่นเขตเมือง/ในเขตเทศบาล ร้อยละ 41.60 
อาศยัอยูใ่นเขตชนบท/นอกเขตเทศบาล และร้อยละ 2.08 ไม่ระบุเขตที�อยู ่ 

กลุ่มตวัอย่าง เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.68 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.32  มีสถานภาพโสดร้อยละ 4.88  สมรสแลว้ร้อยละ 83.68 หมา้ย             
หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ร้อยละ 10.56 และไม่ระบุสถานภาพการสมรสร้อยละ 0.88  

สาํหรับระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 2.00 ไม่ไดรั้บการศึกษา ร้อยละ 54.72 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 19.84 
จบการศึกษามธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.68 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 14.64 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า               
ร้อยละ 4.00 จบการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.12 ไม่ระบุการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 53.52 ไม่ทาํงาน และร้อยละ 46.48 
ทาํงาน (มีรายได)้ 

 
1. กิจกรรมและความสัมพนัธ์กับบุคคลรอบข้าง 

กิจกรรมทีDทาํบ่อยครัGงในชีวติประจาํวนั 

พฤตกิรรมของผู้สูงวยั 

ไม่เคย ทุกวนั 
หนึDง
ครัGง/

สัปดาห์ 

หลาย
ครัGง/

สัปดาห์ 

หนึDง
ครัGง/
เดือน 

หลาย
ครัGง/ปี 

1. กิจกรรมภายในบา้นที�ไม่ตอ้งเคลื�อนไหวร่างกายมากนกั (เช่น ฟังวทิย ุดูทีว ี
อ่านหนงัสือพิมพ/์หนงัสือ) 

3.76 80.96 5.36 8.80 0.80 0.32 

2. กิจกรรมในบา้นที�ตอ้งเคลื�อนไหวร่างกาย (เช่น ทาํความสะอาดบา้น ทาํอาหาร  
ทาํสวนครัว/สวนดอกไม)้ 

9.28 74.96 6.08 7.68 1.36 0.64 

3. กิจกรรมนอกบา้นกบัครอบครัว (เช่น ดูหนงั ทานขา้ว) 65.36 2.32 5.60 4.72 13.84 8.16 
4. ร่วมงานสงัคม (เช่น พบปะสังสรรคก์บัเพื�อน หรือเพื�อนบา้น, ไปงานเลี3ยงฉลอง) 46.32 5.12 7.04 8.96 19.52 13.04 
5. ออกกาํลงักาย (เช่น การเดิน โยคะ แอโรบิค วา่ยนํ3 า เตน้รํา/รําไทย) 15.60 64.64 6.96 9.68 1.68 1.44 
6. งานอดิเรกที�อาจมีการพนนัขนัต่อ (เช่น ชนไก่ แข่งนกขนั เล่นหวย/ซื3อสลากกินแบ่ง) 54.08 3.12 2.24 4.88 25.12 10.56 
7. เขา้วดั/ศาสนสถานเพื�อฟังเทศน์ฟังธรรมโดยพระสงฆ/์นกับวช 29.36 7.52 21.28 12.80 17.12 11.92 
8. เขา้ร่วมกิจกรรมที�ทางวดั/ศาสนสถานจดัขึ3น (เช่น นั�งสมาธิ สวดภาวนา) 49.84 5.76 10.80 9.36 12.48 11.76 
9. สวดมนตภ์าวนา หรือนั�งสมาธิในสถานปฏิบติัธรรมที�ไม่ใช่วดั/ศาสนสถาน 42.88 30.24 10.80 7.28 5.36 3.44 
10. ฟังเทศน์/ฟังธรรมทางทีวี/วทิยหุรืออ่านหนงัสือธรรมะอยูที่�บา้น 28.48 29.52 16.64 12.72 8.80 3.84 

 
2. ท่านเป็นสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรใดหรือไม่ 

การเป็นสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรของผู้สูงวยั ร้อยละ 
ไม่เป็นสมาชิกของกลุ่ม/องคก์ร 76.32 
เป็นสมาชิกของกลุ่ม/องคก์ร 23.68 

การเป็นสมาชิกของกลุ่ม/องค์กร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
- องค์กรของผู้สูงอายุหรือผู้เกษียณ (เช่น สมาคมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ องค์การทหารผ่านศึก เป็นต้น)                 52.70  
- องค์กรทางวิชาชีพ (เช่น สหกรณ์ สมาคมแพทย์ เป็นต้น)                                                                   46.28  
- องค์กรทางสังคม หรือทางนันทนาการ (เช่น โ รตารี
  ไลอ้อนส์ ซอนต้า เป็นต้น)                                                      5.07  
- องค์กรทางการเมือง (เช่น พรรคการเมือง)                                                                                     3.04  
- องค์กรด้านชาติพันธ์ุ/เชื9อชาติ (เช่น หอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ<ว สมาคมปักษ์ใ ต้ เป็นต้น)                       1.35  

รวม 100.00 
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3. ท่านเข้าร่วมทาํงานอาสาสมัครในวัด/ศาสนสถาน หรือในชุมชนหรือไม่ 

การเข้าร่วมทาํงานอาสาสมคัรในวัด/ศาสนสถาน หรือในชุมชนของผู้สูงวยั ร้อยละ 
ไม่เข้าร่วมทาํงานอาสาสมคัรในวดั/ศาสนสถาน หรือในชุมชน 83.52 
เข้าร่วมทาํงานอาสาสมคัรในวดั/ศาสนสถาน หรือในชุมชน 16.48 

การเข้าร่วมทาํงานอาสาสมัครในวัด/ศาสนสถาน หรือในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 6 ข้อ)  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.)                                                                                                       49.03  
- กรรมการวัด/ศาสนสถาน/โ บสถ์                                                                                                                            40.29  
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)                                                                                                                            11.17  
- อื
น ๆ  ได้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั
นคงของมนุษย์ อาสาสมัครตาํรวจบ้าน กรรมการหมู่บ้าน         

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ
งแวดล้อม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                    6.80 
 

- อาสาสมัครโ ครงการธนาคารเวลา                                                                                                                         0.49  
รวม 100.00 

 

4. ท่านมกีารใช้สืDอทางสังคม (Social Media) ต่อไปนีGหรือไม่ 

การใช้สืDอทางสังคม (Social Media) ของผู้สูงวยั 
ร้อยละ 

ใช้ ไม่ใช้ 
Line 44.72 55.28 
Facebook 30.56 69.44 
YouTube 29.60 70.40 
Instagram 4.80 95.20 
Twitter 3.44 96.56 

 

5. นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือ ท่านมเีครืDองมือสืDอสารเหล่านีGหรือไม่ 

การมเีครืDองมือสืDอสารอืDน  ๆนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือ 
ร้อยละ 

ม ี ไม่ม ี
Notebook 6.56 93.44 
คอมพิวเตอร์ตั3งโตะ๊ (PC) 6.24 93.76 
Tablet 6.00 94.00 

 

6. ใครเป็นคนช่วยเหลือท่านในการใช้เทคโนโลยเีหล่านีG (เลือกทุกคนทีDมส่ีวนช่วย) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
บุคคลทีDช่วยเหลือผู้สูงวยัในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ 

ไม่มีใคร 30.64 
บุตรสาว 28.00 
หลาน (ลูกของบุตร) 25.04 
บุตรชาย 21.36 
เพื�อน 9.20 
คู่สมรส 3.04 
ญาติ 1.76 
บุตรสะใภ ้ 1.52 
นอ้งสาว 1.36 
บุตรเขย 1.20 
อื�น ๆ ไดแ้ก่ เพื�อนบา้น พนกังานร้านขาย - ซ่อม โทรศพัท ์ 0.88 
นอ้งชาย 0.56 
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ลักษณะทัDวไปของตวัอย่าง 

 

ตารางทีD 1 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จาํนวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 108 8.64 
ปริมณฑลและภาคกลาง 323 25.84 
ภาคเหนือ 230 18.40 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 420 33.60 
ภาคใต ้ 169 13.52 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางทีD 2 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 621 49.68 
หญิง 629 50.32 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางทีD 3 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเขตทีDอยู่ 

เขตทีDอยู่ จาํนวน ร้อยละ 
เขตเมือง/ในเขตเทศบาล 704 56.32 
เขตชนบท/นอกเขตเทศบาล 520 41.60 
ไม่ระบุ 26 2.08 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางทีD 4 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จาํนวน ร้อยละ 
60 – 69 ปี 910 72.80 
70 – 79 ปี 294 23.52 
80 ปี ขึ3นไป 46 3.68 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางทีD 5 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จาํนวน ร้อยละ 
โสด 61 4.88 
สมรส 1,046 83.68 
หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่
 

132 10.56 

ไม่ระบุ 11 0.88 

รวม 1,250 100.00 
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ลักษณะทัDวไปของตวัอย่าง (ต่อ) 
 

ตารางทีD 6 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บการศึกษา 25 2.00 
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 684 54.72 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 248 19.84 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 46 3.68 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 183 14.64 

สูงกวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 50 4.00 

ไม่ระบุ 14 1.12 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางทีD 7 แสดงจาํนวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จาํนวน ร้อยละ 
ไม่ทาํงาน 669 53.52 

ทาํงาน (มีรายได)้ 581 46.48 

รวม 1,250 100.00 
 
 
 


