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““คนแก่” ในความคดิของคนไทย” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 เน่ืองในวนัที ่13 เมษายน ของทุกปี ตรงกบัวนัผู้สูงอายุ ศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกบั ศูนย์วจิยัสังคมสูงอายุ (Center for 
Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน เร่ือง ““คนแก่”          
ในความคดิของคนไทย” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 20 – 21 มีนำคม 2561 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ 
และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,250 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัคนแก่ ในควำมคิดของคนไทย กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำม
น่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling)         
โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำคสุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธีแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์  
ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0  

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงสญัญำณ/ส่ิงท่ีบ่งช้ีวำ่ คนคนนั้น คือ คนแก่ หรือ คนชรำ เม่ือพิจำรณำจ ำแนกตำมช่วงกลุ่มอำย ุ(5 อนัดบัแรก) 
พบวำ่ กลุ่มอายุ 18 – 59 ปี ส่วนใหญ่เห็นวำ่สัญญำณ/ส่ิงท่ีบ่งช้ีวำ่ คนคนนั้น คือ คนแก่ หรือ คนชรำ อนัดบั 1 ร้อยละ 47.78 ระบุวำ่ เม่ือพบวำ่
สุขภำพของเขำเส่ือมลง/เลวลง รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 34.85 ระบุวำ่ เม่ืออำยยุำ่งเขำ้ 65 ปี อนัดบั 3 ร้อยละ 20.89 ระบุวำ่ เม่ืออำยยุำ่งเขำ้ 75 ปี 
อนัดบั 4 ร้อยละ 19.44 ระบุวำ่ เม่ือเกิดลืมช่ือท่ีคุน้เคยบ่อย ๆ (มกัจะนึกช่ือคนรู้จกัไม่ออกบ่อย ๆ) และอนัดบั 5 ร้อยละ 17.58 ระบุวำ่ เม่ือเกษียณ
งำน (หยุดท ำงำน) ส ำหรับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่ำ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 59.36 ระบุว่ำ เม่ือพบว่ำสุขภำพของเขำเส่ือมลง/เลวลง 
รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 31.45 ระบุวำ่ เม่ืออำยยุำ่งเขำ้ 65 ปี อนัดบั 3 ร้อยละ 28.27 ระบุวำ่ เม่ือมีปัญหำในกำรข้ึนบนัได  อนัดบั 4 ร้อยละ 
27.92 ระบุว่ำ เม่ือเกิดลืมช่ือท่ีคุน้เคยบ่อย ๆ (มกัจะนึกช่ือคนรู้จกัไม่ออก บ่อย ๆ) และอนัดับ 5 ร้อยละ 16.96 ระบุว่ำ เม่ือเกษียณงำน             
(หยดุท ำงำน)  

ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ส่วนใหญ่ทั้ง 2 กลุ่มอำย ุมีควำมเห็นวำ่ สญัญำณ/ส่ิงท่ีบ่งช้ีวำ่ คนคนนั้น คือ คนแก่ หรือ คนชรำ คือ ผู้ทีม่ปัีญหาสุขภาพ
และความทรงจ า ผู้ทีม่อีายุย่างเข้า 65 ปี และผู้ทีม่สีถานภาพทางครอบครัวสูงขึน้ (มหีลาน) เม่ือพิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงของควำมคิดเห็น พบวำ่ 
ควำมคิดเห็นของกลุ่มอำย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีมีสดัส่วนสูงกวำ่ของกลุ่มอำย ุ18 – 59 ปี ท่ีคิดวำ่สญัญำณ/ส่ิงท่ีบ่งช้ีวำ่ คนคนนั้น คือ คนแก่ หรือ คนชรำ 
คือ เม่ือพบวำ่สุขภำพของเขำเส่ือมลง/เลวลง เม่ือมีปัญหำในกำรข้ึนบนัได เม่ือเกิดลืมช่ือท่ีคุน้เคยบ่อย ๆ (มกัจะนึกช่ือคนรู้จกัไม่ออกบ่อย ๆ)  
เม่ืออำยยุำ่งเขำ้ 85 ปี เม่ือมีหลำน (ตำ-ยำย/ปู่-ยำ่) และเม่ือไม่สำมำรถมีชีวิตอยูอ่ยำ่งอิสระ (ตอ้งพึ่งพำอำศยัคนอ่ืน) ในขณะท่ีควำมคิดเห็นของ
กลุ่มอำย ุ18 – 59 ปี ท่ีมีสัดส่วนสูงกวำ่ของกลุ่มอำย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีคิดวำ่สัญญำณ/ส่ิงท่ีบ่งช้ีวำ่ คนคนนั้น คือ คนแก่ หรือ คนชรำ คือ เม่ืออำย ุ   
ยำ่งเขำ้ 65 ปี เม่ือเกษียณงำน (หยดุท ำงำน) เม่ือมีปัญหำเก่ียวกบักำรควบคุมกำรปัสสำวะ และเม่ือไม่อยำกมีเซ็กส์      

เม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นเก่ียวกบั ส่ิงท่ีไม่ดี เม่ือแก่แลว้ คืออะไร (5 อนัดบัแรก) พบวำ่  กลุ่มอายุ 18 – 59 ปี ส่วนใหญ่ เห็นวำ่ส่ิงท่ีไม่ดี 
อนัดบั 1 ร้อยละ 58.53 ระบุวำ่ เจ็บป่วยหนกั รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 55.53 ระบุวำ่ ควำมจ ำเส่ือม อนัดบั 3 ร้อยละ 32.37 ระบุวำ่ เป็นภำระ 
(ต่อลูกหลำน/ครอบครัว/สังคม) อนัดบั 4 ร้อยละ 29.37 ระบุวำ่ ซึมเศร้ำ และอนัดบั 5 ร้อยละ 27.82 ระบุวำ่ เหงำ ส ำหรับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 
พบวำ่ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 53.00 ระบุวำ่ ควำมจ ำเส่ือม และเจ็บป่วยหนกั ในสัดส่วนท่ีเท่ำกนั รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 25.09 ระบุวำ่ 
เหงำ อนัดบั 3 ร้อยละ 22.26 ระบุวำ่ เซ็กส์เส่ือม อนัดบั 4 ร้อยละ 21.55 ระบุวำ่ เป็นภำระ (ต่อลูกหลำน/ครอบครัว/สังคม) และอนัดบั 5 ร้อยละ 
19.43 ระบุวำ่ ซึมเศร้ำ  

ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ส่วนใหญ่ทั้ง 2 กลุ่มอำยมีุควำมเห็นวำ่ ส่ิงท่ีไม่ดี เม่ือแก่แลว้ คือ การเจ็บป่วย ความจ าเส่ือม เป็นภาระ ซึมเศร้า เหงา 
รู้สึกถูกทอดทิง้/ไม่มคีวามส าคญั เม่ือพิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงของควำมคิดเห็น พบวำ่ ควำมคิดเห็นของกลุ่มอำย ุ60 ปีข้ึนไป มีสัดส่วนนอ้ยกวำ่
ของกลุ่มอำย ุ18 – 59 ปี ในขณะท่ีควำมคิดเห็นของกลุ่มอำย ุ18 – 59 ปี ท่ีมีสดัส่วนสูงกวำ่ของกลุ่มอำย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีคิดวำ่ส่ิงท่ีไม่ดี เม่ือแก่แลว้ 
คือ เจ็บป่วยหนกั ควำมจ ำเส่ือม เป็นภำระ (ต่อลูกหลำน/ครอบครัว/สงัคม) ซึมเศร้ำ เหงำ รู้สึกถูกทอดท้ิง/ไม่มีควำมส ำคญั เซ็กส์เส่ือม 

ส ำหรับควำมคิดเห็นเก่ียวกบั ส่ิงท่ีดี เม่ือแก่แลว้ คืออะไร (5 อนัดบัแรก) พบวำ่ กลุ่มอายุ 18 – 59 ปี ส่วนใหญ่ เห็นวำ่ส่ิงท่ีดี อนัดบั 1 
ร้อยละ 66.80 ระบุว่ำ มีเวลำกบัครอบครัวมำกข้ึน รองลงมำ อนัดบั 2 ร้อยละ 45.60 ระบุว่ำ มีเวลำมำกข้ึนส ำหรับท ำส่ิงท่ีสนใจ/งำนอดิเรก  
อนัดบั 3 ร้อยละ 38.88 ระบุวำ่ ไดรั้บควำมนบัถือมำกข้ึน อนัดบั 4 ร้อยละ 31.85 ระบุวำ่ ท่องเท่ียวไดม้ำกข้ึน และอนัดบั 5 ร้อยละ 29.06 ระบุวำ่               
มีควำมเครียดน้อยลง ส ำหรับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่ำ ส่วนใหญ่ อนัดบั 1 ร้อยละ 68.90 ระบุว่ำ มีเวลำกบัครอบครัวมำกข้ึน รองลงมำ    
อนัดบั 2 ร้อยละ 46.29 ระบุวำ่ มีเวลำมำกข้ึนส ำหรับท ำส่ิงท่ีสนใจ/งำนอดิเรก อนัดบั 3 ร้อยละ 45.58 ระบุวำ่ ไดรั้บควำมนบัถือมำกข้ึน อนัดบั 4 
ร้อยละ 37.81 ระบุวำ่ มีควำมเครียดนอ้ยลง และอนัดบั 5 ร้อยละ 31.10 ระบุวำ่ ท ำงำนอำสำสมคัร/จิตอำสำได ้ 
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ซ่ึงจะเห็นไดว้่ำส่วนใหญ่ทั้ง 2 กลุ่มอำยุมีควำมเห็นวำ่ ส่ิงท่ีดี เม่ือแก่แลว้ คือ การมีเวลากับครอบครัวมากขึน้ ท าส่ิงที่สนใจหรืองาน

อดเิรก ได้รับความนับถือมากขึน้ ท่องเทีย่วได้มากขึน้ มคีวามเครียดน้อยลง ท างานอาสาสมคัร/จติอาสาได้ และมคีวามมัน่คงทางการเงนิมากขึน้ 
เม่ือพิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงของควำมคิดเห็น พบวำ่ ควำมคิดเห็นของกลุ่มอำย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีมีสัดส่วนสูงกวำ่ของกลุ่มอำย ุ18 – 59 ปี ท่ีคิดวำ่ 
ส่ิงท่ีดี เม่ือแก่แลว้ คือ กำรมีเวลำกบัครอบครัวมำกข้ึน มีเวลำมำกข้ึนส ำหรับท ำส่ิงท่ีสนใจ/งำนอดิเรก ไดรั้บควำมนบัถือมำกข้ึน มีควำมเครียด
นอ้ยลง ท ำงำนอำสำสมคัร/จิตอำสำได ้และมีควำมมัน่คงทำงกำรเงินมำกข้ึน ในขณะท่ีควำมคิดเห็นของกลุ่มอำย ุ 18 – 59 ปี ท่ีมีสัดส่วนสูงกวำ่
ของกลุ่มอำย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีคิดวำ่ ส่ิงท่ีดี เม่ือแก่แลว้ คือ กำรท่องเท่ียวไดม้ำกข้ึน ซ่ึงผูสู้งอำย ุท่ีคิดว่ำ ไดรั้บควำมนบัถือมำกข้ึน มีควำมเครียด
นอ้ยลง ท ำงำนอำสำสมคัร/จิตอำสำได ้และมีควำมมัน่คงทำงกำรเงินมำกข้ึน มีสดัส่วนมำกกวำ่ผูท่ี้ยงัไม่สูงอำยอุยำ่งแตกต่ำงกนัมำก   

ทำ้ยท่ีสุด เม่ือถำมถึงระดบัควำมสุข เม่ือเป็นคนแก่ หรือ คนชรำ พบวำ่ กลุ่มอายุ 18 – 59 ปี ร้อยละ 33.09 ระบุว่ำ มีควำมสุขมำก      
ร้อยละ 46.43 ระบุวำ่ มีควำมสุขค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 15.82 ระบุวำ่ มีควำมสุขค่อนขำ้งนอ้ย ร้อยละ 1.76 ระบุวำ่ ไม่มีควำมสุขเลย และร้อยละ 
2.90 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ส ำหรับกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 34.98 ระบุวำ่ มีควำมสุขมำก ร้อยละ 45.23 ระบุวำ่ มีควำมสุขค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 
14.13 ระบุวำ่ มีควำมสุขค่อนขำ้งนอ้ย ร้อยละ 5.30 ระบุวำ่ ไม่มีควำมสุขเลย และร้อยละ 0.35 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

ซ่ึงจะเห็นได้ว่ำส่วนใหญ่ทั้ ง 2 กลุ่มอำยุมีควำมเห็นว่ำ ระดับควำมสุข เม่ือเป็นคนแก่ หรือ คนชรำ คือ จะมีความสุขในระดับ
ค่อนข้างมากถึงมาก (ประมำณ 80 % ของผูต้อบในแต่ละกลุ่มอำย)ุ เม่ือพิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงของควำมคิดเห็น พบว่ำ ควำมคิดเห็นของ    
กลุ่มอำย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีมีสดัส่วนสูงกวำ่ของกลุ่มอำย ุ18 – 59 ปี ท่ีคิดวำ่ ระดบัควำมสุข เม่ือเป็นคนแก่ หรือ คนชรำ คือ ไม่มีควำมสุขเลย 
  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอยำ่ง พบวำ่ ตวัอยำ่งร้อยละ 10.00 มีภูมิล ำเนำอยูก่รุงเทพฯ ร้อยละ 24.16 มีภูมิล ำเนำอยูป่ริมณฑล
และภำคกลำง ร้อยละ 19.20 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.88 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.76 มีภูมิล ำเนำ          
อยูภ่ำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 52.24 อยูใ่นเขตเมือง/ในเขตเทศบำล ร้อยละ 34.80 อยูใ่นเขตชนบท/นอกเขตเทศบำล และร้อยละ 12.96 ไม่ระบุเขต   
ท่ีอยู ่ตวัอยำ่งร้อยละ 52.80 เป็นเพศชำย และร้อยละ 47.20 เป็นเพศหญิง  

ตวัอยำ่งร้อยละ 77.36 มีอำย ุ 18 – 59 ปี และร้อยละ 22.64 มีอำย ุ60 ปี ข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 93.28 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.60  
นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.80 นบัถือศำสนำคริสต์ /ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นับถือศำสนำใด ๆ และร้อยละ 2.32 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 
22.96 ระบุวำ่ สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.20 สมรสแลว้ ร้อยละ 5.44 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ และร้อยละ 2.40 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส      
ตวัอย่ำง ร้อยละ 1.28 ไม่ไดรั้บกำรศึกษำ ร้อยละ 30.08 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.16 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือ
เทียบเท่ำ ร้อยละ 6.32 จบกำรศึกษำอำชีวะศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 31.04 จบกำรศึกษำอุมดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.12 ไม่ระบุ
กำรศึกษำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 11.28 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.76 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
18.80 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.84 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.76 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ช้
แรงงำน ร้อยละ 20.88 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน ร้อยละ 2.00 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ ร้อยละ 0.24 เป็นพนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่
แสวงหำก ำไร และร้อยละ 3.44 ไม่ระบุอำชีพ ตวัอยำ่งร้อยละ 16.16 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 20.88 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 
21.52 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.52 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.76 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 8.24 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 15.92 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคดิว่า อะไร คือ สัญญาณ/ส่ิงทีบ่่งช้ีว่า คนคนนั้น คือ “คนแก่” หรือ “คนชรา” (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (หน่วย: ร้อยละ) 

กลุ่มอาย ุ18 – 59 ปี (n = 967) , กลุ่ม อาย ุ60 ปีขึ้นไป (n = 283) 

 
 

 

สัญญาณ/ส่ิงทีบ่่งช้ีว่า คนคนนั้น คือ คนแก่ หรือ คนชรา กลุ่มอายุ 
18 – 59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

เม่ืออำยยุำ่งเขำ้ 85 ปี 11.48 13.07 
เม่ืออำยยุำ่งเขำ้ 75 ปี 20.89 13.43 
เม่ืออำยยุำ่งเขำ้ 65 ปี 34.85 31.45 
เม่ือเกษียณงำน (หยดุท ำงำน) 17.58 16.96 
เม่ือมีหลำน (ตำ-ยำย/ปู่-ยำ่) 5.58 10.95 
เม่ือไม่อยำกมีเซ็กส์ 3.83 3.53 
เม่ือมีปัญหำเก่ียวกบักำรควบคุมกำรปัสสำวะ 7.34 5.65 
เม่ือมีปัญหำในกำรข้ึนบนัได 14.79 28.27 
เม่ือพบวำ่สุขภำพของเขำเส่ือมลง/เลวลง 47.78 59.36 
เม่ือเกิดลืมช่ือท่ีคุน้เคยบ่อย ๆ (มกัจะนึกช่ือคนรู้จกัไม่ออกบ่อย ๆ) 19.44 27.92 
เม่ือไม่สำมำรถมีชีวติอยูอ่ยำ่งอิสระ (ตอ้งพ่ึงพำอำศยัคนอ่ืน) 9.51 10.60 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เม่ืออำยยุำ่งเขำ้ 50 ปี 0.72 0.35 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.10 - 
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2. ท่านคดิว่า เม่ือ "แก่แล้ว" ส่ิงทีไ่ม่ด ีคือ อะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (หน่วย: ร้อยละ) 

กลุ่มอาย ุ18 – 59 ปี (n = 967) , กลุ่ม อาย ุ60 ปีขึ้นไป (n = 283) 

 
3. ท่านคดิว่า เม่ือ "แก่แล้ว" ส่ิงทีด่ ีคือ อะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (หน่วย: ร้อยละ) 

กลุ่มอาย ุ18 – 59 ปี (n = 967) , กลุ่ม อาย ุ60 ปีขึ้นไป (n = 283) 

 
4. ท่านคดิว่า เม่ือท่านเป็น “คนแก่” หรือ “คนชรา” ท่านมคีวามสุขในระดบัไหน (เลือกตอบ 1 ข้อ) (0หน่วย: ร้อยละ) 

กลุ่มอาย ุ18 – 59 ปี (n = 967) , กลุ่ม อาย ุ60 ปีขึ้นไป (n = 283) 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั ส่ิงทีไ่ม่ด ีเม่ือแก่แล้ว คืออะไร กลุ่มอายุ 
18 – 59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

ควำมจ ำเส่ือม 55.53 53.00 
เจ็บป่วยหนกั 58.53 53.00 
เซ็กส์เส่ือม 22.75 22.26 
ซึมเศร้ำ 29.37 19.43 
รู้สึกถูกทอดท้ิง/ไม่มีควำมส ำคญั 25.96 15.90 
เหงำ 27.82 25.09 
เป็นภำระ (ต่อลูกหลำน/ครอบครัว/สงัคม) 32.37 21.55 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เคล่ือนไหวร่ำงกำยไดช้ำ้ลง 0.31 - 
ไม่คำดหวงัวำ่จะมีส่ิงท่ีไม่ดี 0.41 - 
ไม่มีประสบกำรณ์/ปัญหำท่ีไดรั้บเก่ียวกบัส่ิงท่ีไม่ดี - 4.95 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 0.72 2.83 

ความคดิเห็นเกีย่วกบั ส่ิงทีด่ ีเม่ือแก่แล้ว คืออะไร กลุ่มอายุ 
18 – 59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

มีเวลำมำกข้ึนส ำหรับท ำส่ิงท่ีสนใจ/งำนอดิเรก 45.60 46.29 
มีเวลำกบัครอบครัวมำกข้ึน 66.80 68.90 
ท ำงำนอำสำสมคัร/จิตอำสำได ้ 26.89 31.10 
ท่องเท่ียวไดม้ำกข้ึน 31.85 30.39 
มีควำมมัน่คงทำงกำรเงินมำกข้ึน 20.48 24.38 
มีควำมเครียดนอ้ยลง 29.06 37.81 
ไดรั้บควำมนบัถือมำกข้ึน 38.88 45.58 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ มีประสบกำรณ์ชีวติมำกข้ึน 0.31 - 
ไม่คำดหวงัวำ่จะมีส่ิงท่ีดี 0.83 - 
ไม่มีประสบกำรณ์/ประโยชน์ท่ีไดรั้บเก่ียวกบัส่ิงท่ีดี - 1.77 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 1.03 0.71 

ระดบัความสุข เม่ือเป็นคนแก่ หรือ คนชรา กลุ่มอายุ 
 18 – 59 ปี 60 ปีขึน้ไป 

มีควำมสุขมำก 33.09 34.98 
มีควำมสุขค่อนขำ้งมำก 46.43 45.23 
มีควำมสุขค่อนขำ้งนอ้ย 15.82 14.13 
ไม่มีควำมสุขเลย 1.76 5.30 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 2.90 0.35 

รวม 100.00 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  125 10.00 
ปริมณฑลและภำคกลำง  302 24.16 
ภำคเหนือ 240 19.20 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 411 32.88 
ภำคใต ้ 172 13.76 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเขตทีอ่ยู่ 

เขตทีอ่ยู่ จ านวน ร้อยละ 
เขตเมือง/ในเขตเทศบำล 653 52.24 
เขตชนบท/นอกเขตเทศบำล 435 34.80 
ไม่ระบุ 162 12.96 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 660 52.80 
หญิง 590 47.20 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 - 59 ปี 967 77.36 
60 ปีข้ึนไป 283 22.64 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,166 93.28 
อิสลำม 45 3.60 
คริสต ์และอ่ืน ๆ 10 0.80 
ไม่ระบุ 29 2.32 

รวม 1,250 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 287 22.96 
สมรส 865 69.20 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 68 5.44 
ไม่ระบุ 30 2.40 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บกำรศึกษำ 16 1.28 
ประถมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 376 30.08 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 352 28.16 
อำชีวะศึกษำหรือเทียบเท่ำ 79 6.32 
อุมดมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 388 31.04 
ไม่ระบุ 39 3.12 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 141 11.28 
พนกังำนเอกชน 172 13.76 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 235 18.80 
เกษตรกร/ประมง 173 13.84 
รับจำ้งทัว่ไป 197 15.76 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 261 20.88 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 25 2.00 
องคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร 3 0.24 
ไม่ระบุ 43 3.44 

รวม 1,250 100.00 
 
ตารางที ่9 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 202 16.16 
ไม่เกิน 10,000 261 20.88 
10,001 – 20,000 269 21.52 
20,001 – 30,000 144 11.52 
30,001 – 40,000 72 5.76 
มำกกวำ่  40,001 ข้ึนไป 103 8.24 
ไม่ระบุ 199 15.92 

รวม 1,250 100.00 
 
  


