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“คุณภาพชีวติ: สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกบัผู้สูงอายุไทย ปี 2565” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 

 เน่ืองในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุ ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for 
Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็น เร่ือง “คุณภาพชีวิต: สภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุไทย ปี 2565” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 23-25 มีนำคม 2565 จำกผูท่ี้มีอำยุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และอำศยัอยู่ในเขตเทศบำล
เมือง กระจำยทุกภูมิภำคทัว่ประเทศ จ ำนวน 1,313 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัคุณภำพชีวิตดำ้นสภำพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรกบัผูสู้งอำย ุกำรส ำรวจอำศยั
กำรสุ่มตวัอยำ่งโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย (Simple 
Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

 จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมควำมคิดเห็นของผูสู้งอำยุท่ีพกัอำศยัอยู่ในเขตเทศบำลเมือง เก่ียวกบัคุณภำพชีวิตดำ้นสภำพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตร 
กับผูสู้งอำยุ พบว่ำ ผูสู้งอำยุส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.74 ระบุว่ำ ได้รับควำมเคำรพนับถือจำกผูท่ี้อยู่รอบ ๆ ตัว (ทั้ งคนในครอบครัว/ในชุมชน 
ท่ีอยู่อำศัย) รองลงมำ ร้อยละ 91.47 ระบุว่ำ รู้สึกว่ำชีวิตปลอดภัยในบริเวณท่ีอำศัยอยู่  ร้อยละ 83.93 ระบุว่ำ สถำนท่ีรำชกำรหรือเอกชน 
ท่ีตอ้งติดต่อมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผูสู้งอำยหุรือผูพ้ิกำร  

ส ำหรับสูงอำยุ ร้อยละ 72.66 ระบุว่ำ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจประเด็นส ำคญัทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ  
และสังคมในชุมชนท่ีอยู่อำศัย ร้อยละ 62.99 ระบุว่ำ สำมำรถเดินทำงจำกบ้ำนถึงป้ำยรถเมล์/ท่ีจอด/สถำนีรถโดยสำรประเภทต่ำง ๆ ได ้ 
(เช่น รถประจ ำทำง รถไฟฟ้ำ รถไฟใตดิ้น) โดยใช้เวลำประมำณ 5-10 นำที ร้อยละ 61.84 ระบุว่ำ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ รำยไดเ้พียงพอในกำรเล้ียงดู
ตนเองโดยไม่ตอ้งขอควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐหรือกูย้ืมเงินจำกผูอ้ื่น  

ส่วนผูสู้งอำยุ ร้อยละ 50.34 ระบุว่ำ ในรอบเดือนท่ีผ่ำนมำ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคม วฒันธรรม (เช่น งำนแต่งงำน งำนบวช  
งำนท ำบุญ) อย่ำงน้อย 1 คร้ัง ร้อยละ 54.23 ระบุว่ำ ในบริเวณท่ีอยู่อำศัย มีถนนหรือทำงเดินส ำหรับผู ้สูงอำยุหรือผู ้พิกำร (นั่งรถเข็น)  
สำมำรถเดินทำงไปมำไดอ้ยำ่งสะดวก และร้อยละ 54.15 ระบุว่ำ สำมำรถใชอ้ินเทอร์เน็ตท่ีบำ้นในกำรติดต่อกบัลูก หลำน ญำติ หรือเพื่อน 

 ในขณะท่ีผูสู้งอำยุ ร้อยละ 86.82 ระบุว่ำ ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ไม่ไดไ้ดล้งทะเบียนหรือเขำ้ร่วมกิจกรรมกำรศึกษำ ลงทะเบียนหรือเขำ้รับ
กำรฝึกอบรมออนไลน์ หรือกำรฝึกอบรมควำมรู้จำกหน่วยงำนรัฐ/เอกชน ร้อยละ 73.95 ระบุว่ำ ในรอบเดือนท่ีผ่ำนมำ ไม่ได้เขำ้ร่วมกิจกรรม
อำสำสมคัรอยำ่งนอ้ย 1 คร้ัง และร้อยละ 59.71 ระบุว่ำ ไม่มีโอกำสท่ีจะไดท้  ำงำนตำมท่ีตอ้งกำร หำกตอ้งกำรท ำงำนเพื่อหำรำยได ้ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 9.52 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.67 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑล 
และภำคกลำง ร้อยละ 21.32 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 31.76 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 11.73 มีภูมิล ำเนำอยู่
ภำคใต ้   ตวัอย่ำงร้อยละ 44.94 เป็นเพศชำย และร้อยละ 55.06 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 68.55 มีอำยุ 60 - 69 ปี ร้อยละ 27.11 มีอำยุ 70 - 79 ปี 
และร้อยละ 4.34 มีอำยุ 80 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำงร้อยละ 97.41 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 1.75 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.76 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 56.81 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 20.26 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือ
เทียบเท่ำ ร้อยละ 4.19 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 14.62 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.04 จบกำรศึกษำสูงกว่ำ
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุกำรศึกษำ  
 
 
 

 

วันพุธท่ี 13 เมษายน พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ท่านมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ในประเด็นต่อไปนีอ้ย่างไร 

 
ประเด็นคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 
รวม 

มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 
1. ท่ำนไดรั้บควำมเคำรพนบัถือจำกผูท่ี้อยูร่อบ ๆ ตวัของท่ำน (ทั้งคนในครอบครัว/ในชุมชนท่ีอยู่

อำศยั)  
94.74 5.26 100.00 

2. ท่ำนมีควำมรู้สึกว่ำชีวิตท่ำนปลอดภยัในบริเวณท่ีท่ำนอำศยัอยู ่ 91.47 8.53 100.00 
3. สถำนท่ีรำชกำรหรือเอกชนท่ีท่ำนตอ้งติดต่อมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผูสู้งอำยุ 

หรือผูพิ้กำร (เช่น มีทำงลำดแทนบนัได มีห้องน ้ำท่ีเป็นโถนัง่)  
83.93 16.07 100.00 

4. ในรอบปีท่ีผำ่นมำ (มีนำคม 2564-กุมภำพนัธ์ 2565) ท่ำนไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ
ประเด็นส ำคญัทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในชุมชนท่ีท่ำนอยูอ่ำศยั (เช่น กำรเลือกตั้ง
ผูแ้ทนทอ้งถ่ิน กำรพิจำรณำโครงกำรพฒันำในทอ้งท่ี)  

72.66 27.34 100.00 

5. ท่ำนสำมำรถเดินทำงจำกบำ้นถึงป้ำยรถเมล/์ท่ีจอด/สถำนีรถโดยสำรประเภทต่ำง ๆ ได ้ 
(เช่น รถประจ ำทำง รถไฟฟ้ำ รถไฟใตดิ้น) โดยใชเ้วลำประมำณ 5-10 นำที  

62.99 37.01 100.00 

6. ในรอบปีท่ีผำ่นมำ (มีนำคม 2564-กุมภำพนัธ์ 2565) ท่ำนมีรำยไดเ้พียงพอในกำรเล้ียงดูตนเอง
โดยไม่ตอ้งขอควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐหรือกูย้ืมเงินจำกผูอ้ื่น  

61.84 38.16 100.00 

7. ในรอบเดือนท่ีผำ่นมำ ท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมทำงสังคม วฒันธรรม (เช่น งำนแต่งงำน  
งำนบวช งำนท ำบุญ) อยำ่งนอ้ย 1 คร้ัง  

50.34 49.66 100.00 

8. ในบริเวณท่ีอยูอ่ำศยัของท่ำน มีถนนหรือทำงเดินส ำหรับผูสู้งอำยหุรือผูพ้ิกำร  
(นัง่รถเขน็) สำมำรถเดินทำงไปมำไดอ้ยำ่งสะดวก  

54.23 45.77 100.00 

9. ท่ำนสำมำรถใชอ้ินเทอร์เน็ตท่ีบำ้นในกำรติดต่อกบัลูก หลำน ญำติ หรือเพื่อน  
เช่น กำรใช ้Line, Facebook, Email  

54.15 45.85 100.00 

10. หำกท่ำนตอ้งกำรท ำงำนเพื่อหำรำยได ้ท่ำนมีโอกำสท่ีจะไดท้  ำงำนตำมท่ีตอ้งกำร  40.29 59.71 100.00 
11. ในรอบเดือนท่ีผำ่นมำ ท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมอำสำสมคัรอยำ่งนอ้ย 1 คร้ัง  26.05 73.95 100.00 
12. ในรอบปีท่ีผำ่นมำ (มีนำคม 2564-กุมภำพนัธ์ 2565) ท่ำนไดล้งทะเบียนหรือเขำ้ร่วมกิจกรรม

กำรศึกษำ ลงทะเบียนหรือเขำ้รับกำรฝึกอบรมออนไลน์ หรือกำรฝึกอบรมควำมรู้จำกหน่วยงำน
รัฐ/เอกชน (เช่น กำรลงทะเบียนเรียนในสถำบนักำรศึกษำ กำรฝึกอบรมอำชีพ กำรฝึกอบรมดำ้น
กำรใชค้อมพิวเตอร์ กำรฝึกอบรมดำ้นท ำบญัชีครัวเรือน)  

13.18 86.82 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  125 9.52 
ปริมณฑลและภำคกลำง  337 25.67 
ภำคเหนือ 280 21.32 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 417 31.76 
ภำคใต ้ 154 11.73 

รวม 1,313 100.00 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชำย 590 44.94 
หญิง 723 55.06 

รวม 1,313 100.00 
  
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
60 - 69 ปี 900 68.55 
70 - 79 ปี 356 27.11 
80 ปีขึ้นไป 57 4.34 

รวม 1,313 100.00 
  
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,279 97.41 
อิสลำม 23 1.75 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 10 0.76 
ไม่ระบ ุ 1 0.08 

รวม 1,313 100.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 746 56.81 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 266 20.26 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 55 4.19 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 192 14.62 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 53 4.04 
ไม่ระบ ุ 1 0.08 

รวม 1,313 100.00 
 


