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การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึ กษาสถานการณ์ ความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ และ
ความเหลื่อมล้้า ทางเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่า งรุ่นในครอบครั ว
ของผู้สูงอายุไ ทย รวมทั้งศึก ษาความสั มพัน ธ์ระหว่า งเพศ สถานภาพสมรส และความเป็ น ปึ ก แผ่ น
ระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวกับความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไ ทย กลุ่มตัวอย่า ง
คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเองในโครงการส้ารวจประชากรสูง อายุ ใ น
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ จ้านวนทั้งสิ้น 26,793 คน โดยใช้การวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับความอยู่ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุไทยมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจอยู่ใ นระดั บปานกลา ง
แต่ ห ากพิ จ ารณาความอยู่ ดีมีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิจ 4 มิ ติ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ไ ทยมี ค วามอยู่ดี มีสุขทาง
เศรษฐกิจด้านการด้า รงชีพอยู่ ในระดับที่ สูง มาก มีความอยู่ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการท้า งาน อยู่ ใ น
ระดับสูง มีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้า นรายได้อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง และมีความอยู่ ดีมีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมอยู่ใ นระดับ ต่้า โดยเมื่อควบคุ มอิ ทธิ พลของตัวแปรอิ สระแล้ว ผล
การศึกษาได้ข้อค้นพบที่ส้าคัญ คือ ผู้สูงอายุเพศชายมีความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจสูงกว่าผู้สูง อายุ
เพศหญิง ผู้สูงอายุที่สมรสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจสูง กว่าผู้สูง อายุที่เป็นโสด ผู้สงู อายุที่ได้รับ
เงินจากบุตรตั้งแต่ 30,000 บาทต่อปีขึ้นไป มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจสู งกว่า ผู้สูง อายุที่ ไ ม่ ไ ด้
รับเงินจากบุตร และผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยียนและติ ดต่ อกับ บุตรมี ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จ
สูงกว่าผู้สูงอายุที่ไม่เ คยเยี่ย มเยี ยนและติด ต่อ กั บบุ ตร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมุ่ง เน้นส่ ง เสริ ม
ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว เพราะส่วนหนึ่งของการให้ การช่ วยเหลือ เกื้ อหนุ นซึ่ งกัน และ
กันระหว่างผู้สูง อายุกั บ บุต รมาจากสั มพัน ธภาพที่ ดีแ ละแน่น แฟ้น รวมทั้งส่งเสริ มการมี บุต รอย่ า งมี
คุณภาพในคู่สมรสที่ มีความพร้อ ม เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตให้ กับผู้ สูงอายุไทยว่าอย่างน้ อ ยเมื่ อ
ตกอยู่ในภาวะยากล้าบากยังมีครอบครัวเป็นหลักให้พึ่งพา
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This article aims to present the situation of economic well-being of Thai
elderly, and differences by gender, marital status, and intergenerational family
solidarity. The study also investigates factors correlated with economic well-being of
Thai elderly. This study focuses on elderly (aged 60 and over), who answered the
questionnaires by themselves in the 2014 National Survey of Older Persons in Thailand
conducted by the National Statistical Office. The sample size is 26,793. Ordered logistic
regression technique is utilized to analyze the relationship between economic wellbeing and other factors
The study finds that Thai elderly had medium level of economic well-being.
In addition, it is found that Thai elderly had economic well-being in the area of living
conditions at very high level, economic well-being in the area of work at high level,
economic well-being in the area of income at medium level, and economic well-being
in the area of property and savings at low level. After controlling for the influence of
independent variables, the results show that elderly men had higher level of economic
well-being than elderly women. The elderly who were married had higher level of
economic well-being than those who were single. The elderly who received money
from children 30,000 baht per year and over had higher level of economic well-being
than those who did not, and the elderly who visited and contacted with children had
higher level of economic well-being than those who did not. Therefore, the relevant
agencies should focus on promoting family solidarity because good and solid
relationship between older parent and adult children results in mutual support. The
agencies should also aim to promote quality childbearing in couples who are ready to
bring up children. This would ensure that when faced with economic hardship, the
family can be the main source of support in the future.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็น มาและความสาคัญของปัญหา
การก้าวเข้าสู่สังคมสูง อายุข องประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่า น ทาง
ประชากร (demographic transition) โดยจากข้อมูลการส้ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยปี พ.ศ.
2557 ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีสัดส่วนของประชากรที่อายุ 60 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.9
ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยของ
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นการคาดประมาณไปในอนาคต
20 – 30 ปีข้างหน้า โดยใช้ข้อมูลจากส้า มะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ. 2553 ของส้านักงานสถิ ติ
แห่งชาติ เป็นข้อมูลฐานในการคาดประมาณ และใช้สมมติฐานว่าภาวะเจริญ พัน ธุ์จะลดลงตลอดช่ ว ง
30 ปี คาดว่า ประเทศไทยจะก้า วเข้า สู่สั ง คมสู งอายุแ บบสมบูร ณ์ (aged society) คือ จะมีสัดส่ ว น
ประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีสัดส่วนประ ชากร
ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ในปี พ.ศ. 2564 และในอีก
10 ปีถัดไป คือ ในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยก็จะก้า วเข้าสู่ สัง คมสู ง อายุแ บบสุด ยอด (super aged
society) คือ จะมีสัดส่วนประชากรที่อายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดของ
ประเทศ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติ , 2556) ซึ่งการที่ประเทศ
ไทยมีจ้านวนและสัดส่ วนของประชากรสู งอายุเ พิ่ มขึ้ นอย่า งรวดเร็ว นั้นจะส่ งผลให้ลัก ษณะการพึ่ ง พิ ง
ทางเศรษฐกิ จ ระหว่ างประชากรวั ย ต่ างๆ เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ มที่ เ คยมี ป ระชากรวั ย เด็ กพึ่ ง พิง
ประชากรวัยแรงงานมากกว่า วัยสู งอายุ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมี ผู้สู งอายุ ที่ต้ องพึ่ ง พิง ประชา กรวั ย
แรงงานมากกว่าเด็ก ซึ่งก็สอดคล้องกับ ข้อ มูลจากการส้ารวจประชากรสูง อายุ ในประเทศไทยปี พ.ศ.
2557 ของส้านักงานสถิติ แห่ งชาติ ที่พบว่า อัตราส่วนพึ่งพิ งของประชากรวัย สูง อายุ เ พิ่ มขึ้น จากเดิ ม
ที่เคยมีอัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่ อผู้ที่อยู่ในวัยท้างาน อยู่ที่ร้อยละ 10.7 ในปี พ.ศ. 2537 จากนั้น
ก็ เ พิ่ มขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 18.1 ในปี พ.ศ. 2554 และเพิ่ มขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ 22.3 ในปี พ.ศ. 2557
ซึ่งหมายความว่า ประชากรวัยท้างาน 100 คน ต้องรับภาระเลี้ยงดูผู้สู งอายุ 22 คน หรือวัยแรงงาน
4 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554, 2557)
จากข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรทั้ ง ที่
เป็ น ประชากรสั ญ ชาติ ไ ทยและไม่ ใ ช่ สั ญ ชาติ ไ ทยทั้ ง หมดจ้ า นวน 65,729,098 ล้ า นคน โดยเป็ น
ประชากรสัญชาติ ไทย จ้านวน 64,930,085 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่ข องประชากรไทยเป็น ประชากร
เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย คื อ มี จ้ า นวน 33,064,910 ล้ า นคน และเป็ นประชากรเพศชายจ้านวน
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31,865,175 ล้านคน (ส้านักบริหารการทะเบียน, 2558) โดยมีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 94.6 คือ มีประชากร
ชาย 94.6 คน ต่อประชากรหญิง 100 คน ซึ่งอัตราส่วนเพศมีแ นวโน้ มต่้าลงในกลุ่ มประชากรสู ง อายุ
โดย อัตราส่วนเพศของประชากรสูงอายุวัย ต้น (อายุ 60-69 ปี) มีค่าเท่ากับ 84.95 อัตราส่วนเพศของ
ประชากรสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) มีค่าเท่ากับ 77.54 และประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80
ปี ขึ้ น ไป) มี อั ต ราส่ ว นเพศเท่า กับ 64.37 และข้อ มู ล จากการคาดประมาณ พบว่ า ในปี พ.ศ. 2583
อัตราส่วนเพศของประชากรสูงอายุ วัยต้ น (อายุ 60-69 ปี) จะมีค่าเท่ากับ 85.68 ประชากรสูงอายุวั ย
กลาง (อายุ 70-79 ปี) มีอัตราส่วนเพศเท่ากับ 76.14 และประชากรสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป)
มี อั ต ราส่ ว นเพศเท่ า กั บ 57.95 ซึ่ ง จากข้ อ มู ล แสดงให้เ ห็ น ว่า ผู้ ห ญิ ง มี อ ายุยื นยาวกว่ าผู้ ช าย และ
ในอนาคตในกลุ่มของประชากรสูงอายุยิ่งจะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย รายละเอียดตามแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 แสดงการคาดประมาณอัตราส่วนเพศของผู้สูงอายุไทย
การคาดประมาณจานวนผู้ชายต่อผู้หญิง 100 คน
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ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583, ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ค้านวณโดยผู้วิจัย
หากพิ จ ารณาในเรื่อ งของอายุ ค าดเฉลี่ ยของประชากรไทยนั้ น ผู้ ห ญิ ง มี อ ายุ ค าดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิ ด สูง กว่าผู้ ชาย โดยข้อมูลจากการคาดประมาณของส้า นั กงานคณะกรรมการพั ฒนา การ
เศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ คาดว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่ อแรกเกิ ดของประชากรไทยจะเพิ่ มสู งขึ้ น จาก
ในอดีต โดยในปี พ.ศ. 2558 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิ ดของผู้ห ญิง อยู่ที่ 78.4 ซึ่งสูงกว่าอายุคาดเฉลี่ ย
เมื่อแรกเกิดของผู้ชาย คือ 71.6 และในปี พ.ศ. 2583 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ หญิงจะเพิ่ มขึ้ น
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เป็น 81.9 ส่วนอายุคาดเฉลี่ย เมื่ อแรกเกิด ของผู้ชายจะเพิ่ มขึ้ น เป็น 75.3 ซึ่งจากข้อมูลก็ ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า
ผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวกว่า ผู้ชาย ถ้าหากในอนาคตประเทศไทยก้า วเข้าสู่ สั งคมสูง อายุ แบบสมบู ร ณ์
และสังคมสูงอายุแบบสุดยอดแล้ว ก็เป็น ที่น่ากัง วลว่าสั ดส่วนของผู้สูง อายุที่ เพิ่ มขึ้นส่ วนใหญ่ นั้นจะเป็ น
ผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิงมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย รายละเอียดตามแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2 แสดงอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย
อายุค าดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทย
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ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583, ส้านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ค้านวณโดยผู้วิจัย
จากแนวโน้มดังกล่าว ท้าให้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ ประเด็ นท้าทายในเรื่อ งเกี่ยวกั บ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากร อันจะน้าไปสู่การก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูร ณ์ และสังคม
สูงอายุแบบสุดยอด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คมของประเทศทั้ งในทางบวก
และทางลบอย่า งหลีก เลี่ย งไม่ ไ ด้ (เกื้อ วงศ์บุญสิน และพัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2558) อีกทั้ง การที่
สัดส่วนของประชากรสูงอายุของประเทศไทยในอนาคตส่วนใหญ่จะเป็น ผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย ประเด็น
เรื่องเศรษฐกิจของผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็น ที่ท้าทาย และมีความส้าคั ญต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
ที่ภาครัฐต้องให้ ความส้า คัญ (Knodel, Teerawichitchainan, Prachuabmoh, & Pothisiri, 2015)
เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจเป็นมิติที่มีความส้าคัญ ต่อ ความอยู่ ดีมีสุข ของผู้สู งอายุ (Bloom, Mahal,
Rosenberg, & Sevillaissr, 2 0 1 0 ; Brown, 2 0 1 1 ; Chan, Ofstedal, & Hermalin, 2 0 0 1 ) ซึ่ ง มี
งานวิจัยหลายเรื่องที่ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุสตรีมีความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจและมี ความเสี่ยงที่ จ ะ
ยา กจ น มา กกว่ า ผู้ สู ง อา ยุ ช า ย (Gneezy, Niederle, & Rustichini, 2003; Ofstedal, Reidy, &
Knodel, 2004)
ที่ผ่านมาภาครัฐได้เล็งเห็นถึ งความส้าคัญ และมีการก้าหนดนโยบายการด้าเนินงานด้า นการ
เสริมสร้างความมั่น คงในการด้า เนิ นชี วิ ตให้กั บผู้ สู งอายุ ในหลายระดับ ดังจะเห็นได้จากแผน พั ฒ นา

4
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ให้
ความส้ า คั ญ กั บ ประเด็ น เรื่ อ งการส่ ง เสริ มพั ฒ นา คุ ณภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ รวมถึ ง การจั ด สวั ส ดิ ก าร
ที่เหมาะสมส้าหรับผู้สู งอายุ อาทิ การพัฒนาคนทั้งทางร่า งกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
การประกอบอาชีพ ให้มีความมั่น คงในการด้ารงชีวิ ตและมีค วามมั่น คงทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุ มทุ กกลุ่ มเป้า หมาย
ซึ่งประเด็นเหล่า นี้ยั ง คงมี ค วามต่ อเนื่อ งและเป็น ส่ว นหนึ่ง ของทิ ศทางในการพั ฒ นาตามแผน พั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างและพั ฒนาศัก ยภาพ
ทุ น มนุ ษ ย์ และลดความเหลื่ อ มล้้ า ในสั ง คมด้ ว ย นอกจากนี้ ในแผนผู้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2545 - 2564) ได้มีการก้าหนดมาตรการหลัก ด้านหลัก ประกั นรายได้ เพื่ อวั ยสู งอายุ ซึ่งเป็น 1
ใน 3 ของมาตรการหลั กที่ มีค วามส้า คัญ ต่ อการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ตของผู้ สูง อายุ นอกเหนือจากการ
ให้การศึกษาและการเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ต และการปลุกจิตส้านึ กให้ คนในสั ง คมตระหนั กถึ ง คุ ณค่ า และ
ศั ก ดิ์ ศ รี ข องผู้ สู ง อายุ (คณะกรรมการส่ ง เสริมและประสานงานผู้ สูง อายุแ ห่ งชาติ , 2545) และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบ 4 มาตรการหลักเพื่อรองรับสั งคมสู ง อายุ
ได้แก่ 1) การจ้างงานผู้สูงอายุ โดยการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส้าหรับ
เงินได้เป็นจ้านวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่ อการจ้า งผู้ สูง อายุที่ มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป
เข้าท้างาน 2) การสร้างที่พักอาศัยส้าหรั บผู้ สูง อายุ (senior complex) 3) สินเชื่อที่อยู่อาศัยส้ า หรั บ
ผู้สูงอายุ (reverse mortgage) และ 4) การบูรณาการระบบบ้าเหน็จ บ้านาญแห่ งชาติ เพื่อเป็น การ
เปิ ด โอกาสให้ ผู้ สู ง อายุ ที่ มีศั ก ยภาพได้ ท้ า งานต่ อ และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู ง อายุ มีร ายได้ ห ลั ง เกษี ยณ
ที่ เ พี ย งพอ อี ก ทั้ ง เป็ น การเสริ มสร้ า งหลั ก ประกั น ความมั่ น คง ในยามสู ง วั ย ผู้ สู ง อายุ มีที่ อ ยู่ อาศัย
ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้้า ในสัง คม และบรรเทาภาระงบประมาณภาครั ฐ ด้ านสวั สดิการ
ชราภาพในระยะยาวต่อไป
นอกจากภาครัฐจะให้ความส้าคัญกับนโยบายและแผนงานด้านผู้สู งอายุแล้ ว ที่ผ่านมาภาครั ฐ
ยังได้ให้ค วามส้ า คัญ กับ การจั ด สวั ส ดิก ารส้า หรับ ผู้ สูง อายุ ในด้า นต่ างๆ อย่างต่อเนื่อ ง อาทิ ปี พ.ศ.
2496 ได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์ผู้ สูง อายุขึ้น เป็นแห่งแรกในประเทศ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไร้ญาติแ ละไม่ มี
ที่พึ่งได้มีที่อยู่อาศัย และหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์ รวมทั้งได้มีการจัดบริการต่าง ๆ
เพิ่ มขึ้ น เรื่ อ ยมา เช่ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารผู้ สู งอายุ โครงการกองทุ น ส่ ง เสริ มสวั สดิ ก ารผู้ สู งอายุ
ในชุมชน ซึ่งต่อมาได้ พัฒ นามาเป็น สวั สดิ การเบี้ยยั งชี พส้าหรับ ผู้สู งอายุ โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536
รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนสวัส ดิการผู้สูง อายุในชุ มชน (เบี้ยยังชีพ) เพื่ อให้เงินช่วยเหลือผู้สู งอายุที่ มีฐ านะ
ยากจน รายได้ไม่เพี ยงพอแก่ การยัง ชี พ ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะเลี้ย งดู และไม่สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยรัฐบาลจ่ายให้ กับ ผู้สู ง อายุ ค นละ 200 บาทต่อเดือน ต่อมาก็ปรับ เพิ่ ม เป็ น
คนละ 500 บาทต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2549 โดยจ่ายให้กับผู้สูงอายุทุกคนที่ไ ม่ไ ด้รับสวัสดิ การหรื อ สิ ท ธิ
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ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้เ ป็นประจ้ า
(วรเวศม์ สุวรรณระดา, 2552) และปรับเป็นแบบขั้น บัน ไดตามกลุ่ มอายุ ตั้งแต่คนละ 600 ไปจนถึ ง
1,000 บาทต่อเดือน ในปี พ.ศ. 2554 (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เรื่อง การก้าหนด
อัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทุกภาคส่วนได้ให้ความส้าคัญและจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับ
ผู้สูงอายุ แต่การจะสร้างความมั่นคงและความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ สูงอายุไ ด้นั้น ต้องมา
จากหลายปัจจัยทั้งในส่วนของตัวผู้สูงอายุเอง การสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการช่วยเหลือเกื้อ หนุ น
จากลูกหลาน และสมาชิกในครอบครัว ของผู้ สูง อายุก็ มีส่ วนส้า คัญ ในการส่ ง เสริ มคุ ณภาพชี วิ ตของ
ผู้สูงอายุให้ดีขึ้นได้ เพราะสมาชิกในครอบครัวจะมีบ ทบาทส้า คัญในการดูแ ลผู้สู งอายุไ ด้อย่า งใกล้ ชิ ด
และสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้สู งอายุ ได้ ดีที่ สุด ทั้ง ทางด้านร่า งกาย (การดูแล ปรนนิบัติ )
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ (การช่วยเหลือเรื่อ งเงิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ) และด้านสังคม (การ
สนับสนุนและส่งเสริ มให้ผู้ สู งอายุ มีส่ วนร่ ว มในกิจ กรรมทางสั งคมและศาสนาต่า งๆ) (ศศิพัฒน์ ยอด
เพชร, 2552) ซึ่งมีข้อค้นพบจากงานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่า ผู้สูงอายุในประเทศแถบเอเชีย เช่น เกาหลี
ใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย ไทย เป็นต้น มีแหล่งรายได้ส้าหรั บการด้ารงชี วิต มาจากบุตร การเกื้อหนุน จาก
ครอบครัว และการท้างานเป็นหลัก (Chi & Chui, 1999; Masud & Haron, 2008; Phang, 2011)
ทั้ ง นี้ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางประชากรของประเทศ ได้ ส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า งของ
ครอบครั ว ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น หน่ ว ยทางสั ง คมที่เ ล็ ก ที่ สุด แต่ ก็ เ ป็น รากฐานส้ าคั ญ ที่จ ะน้ าไปสู่ ก ารพัฒนา
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับปัจเจกบุค คล ระดับชุมชน และระดับสังคม รวมทั้งลักษณะการอยู่อ าศั ย
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว เปลี่ยนแปลงไป (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจ้าประเทศ
ไทย และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2558; ภูเบศร์ สมุทรจักร,
2559; ส้ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ งชาติ , 2558a) โดยในปัจจุบัน
รูปแบบของครอบครัวไทยก้าลั งเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่เป็นแบบครอบครัว เดี่ยว (nuclear family)
แต่ สั ด ส่ ว นของครอบครั วเดี่ ย ว มี แ นวโน้ มลดลงอย่ างต่ อ เนื่อ ง โดยในปี พ.ศ. 2523 ประเทศไทย
มีสัดส่วนของครอบครัว เดี่ย วอยู่ ที่ร้อ ยละ 70.6 แต่ในปี พ.ศ. 2553 สัดส่วนของครอบครัวเดี่ย วลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 52.9 (พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2553) ส่วนรูปแบบของครอบครัวขยาย (extended
family) มี แ นวโน้ มเพิ่ มสู ง ขึ้ น โดยเฉพาะในพื้ น ที่ เ ขตชนบทจะมี สั ด ส่ ว นสูง กว่ า ในพื้ น ที่ เ ขตเมือง
(กองทุนประชากรแห่ง สหประชาชาติ ประจ้า ประเทศไทย และส้านักงานคณะกรรมการพั ฒนา การ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2558) โดยหากพิ จ ารณาเรื่ อ งองค์ ป ระกอบของรุ่ น ที่ อ ยู่ อ า ศั ย
ในครัวเรือน พบว่า ครอบครัวไทยส่ วนใหญ่มีลัก ษณะการอยู่ อาศั ยเป็น แบบ 2 รุ่นมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 36 แต่สัดส่วนของครอบครัวแบบ 2 รุ่น ได้ลดลงจากปี พ.ศ. 2537 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 58 ในขณะ
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ที่ลักษณะการอยู่อาศัยแบบอยู่ คนเดียว อยู่แบบ 1 รุ่น และครอบครัวแบบข้ามรุ่น (skip generation
family) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แต่ครอบครัวที่อยู่อาศั ยแบบข้า มรุ่นจะมี สภาพความเป็ นอยู่ ที่ไ ม่ ค่ อ ย
ดีนักเมื่อเที ยบกับ ครอบครั ว ที่อ ยู่อาศัย แบบอื่น ๆ (อนันต์ ภาวสุทธิไพศิ ฐ, 2558) และสอดคล้ อ งกั บ
ข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยอาศัยอยู่ในครอบครั วที่ มีขนาดเล็ก ลงจาก
ในอดีต โดยปี พ.ศ. 2557 มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวตามล้าพัง ร้อยละ 8.7 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่ มขึ้ น
จากในอดี ต มาตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2537 ที่ มีเ พี ย งร้ อ ยละ 3.6 นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า มี ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย
อยู่ ใ นครั ว เรื อ นที่ มีร ายได้ ต่้ า กว่ าเส้ น ความยากจน ร้ อ ยละ 34 ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี สั ด ส่ ว นที่ สู ง พอสมควร
โดยครัวเรือนที่มีผู้สู งอายุเ ป็นหั วหน้า ครอบครั วนั้น มีโ อกาสยากจนกว่า หัวหน้าครั วเรื อนในวัย ท้ า งาน
และอาจมี ผ ลกระทบต่ อ โครงสร้ างและสัมพั น ธภาพที่ ดี ระหว่ างสมาชิ ก ในครอบครั วท้ าให้ ส มาชิก
ในครอบครัว มี เวลาอยู่ ด้ว ยกั นน้ อยลง การคุ้มครองทางสัง คมส้าหรับ ผู้สู ง อายุจะอ่ อนแอลง (มูลนิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558)
ดั ง นั้ น การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว จึง เป็ นเรื่ อ งที่ มีค วามส้า คั ญ เป็น อย่า งมาก แม้ ว่ าใน
ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแ ลและได้รับการเกื้อ หนุนจากครอบครัวเป็นหลัก แต่ใน
อนาคตอี ก 20-30 ปี ข้ า งหน้ า เมื่ อ โครงสร้า งทางประชากรเปลี่ ย นแปลงไป ประเทศมี สั ด ส่ ว นของ
ประชากรวั ย แรงงานลดลง จะท้ า ให้ รู ป แบบการดู แ ลและการเกื้ อ หนุ น ผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว
เปลี่ยนแปลงไป (เกื้อ วงศ์บุญสิน และพัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2558) เนื่องจากด้วยสภาพทางเศรษฐกิ จ
และสังคมจะท้าให้ส มาชิก ในครอบครัว ต้อ งออกจากครอบครั วเพื่ อไปท้า งานในเชิง เศรษฐกิจ เพื่ อ หา
เลี้ยงชีพเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ความรัก ความอบอุ่น และความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ลดน้ อ ยลง
ผู้สูงอายุถูกแยกออกจากครอบครัวมากขึ้น (ประภาพร มโนรัตน์, 2556) และหากประชากรวัยแรงงาน
ในอนาคตมี สั ด ส่ ว นน้ อ ยอาจท้ า ให้ วั ย แรงงานต้ อ งเสี ย ภาษี เ พิ่ มมา กขึ้ น และต้ อ งท้ า งานให้ ไ ด้
ค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นเพื่อ ให้เ พียงพอที่จะดูแลผู้สู งอายุที่ มีสัดส่ วนเพิ่มมากขึ้น เช่นกัน ก็อาจจะน้ามา
ซึ่งความยากจนด้านความรักจากรุ่นลู กที่เ ป็นวัย แรงงานที่ มีต่ อผู้สู งอายุใ นครอบครัว (เกื้อ วงศ์บุญสิ น
และพัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2558)
ส้าหรับสถานการณ์ ทางด้านครอบครั วของผู้ สู งอายุ ไทยนั้ น ข้อมูลจากรายงานการส้ า รวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นหม้าย ร้อยละ 32.6
และมี ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ นโสดร้อ ยละ 3.9 ซึ่ ง จากข้ อ มู ล การส้า รวจของส้ านั ก งานสถิ ติ แ ห่ง ชาติ พบว่า
สัดส่วนของสถานภาพสมรสระหว่า งเพศหญิ งและเพศชายแตกต่างกัน ค่อนข้า งมาก โดยผู้สูงอายุ เ พศ
หญิงจะมีสัดส่วนของการเป็นโสด หม้าย หย่า และแยกกันอยู่ ที่สูงกว่าผู้สูงอายุเพศชาย รายละเอียด
ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของสถานภาพสมรสระหว่างผู้สูงอายุเพศหญิงและผู้สูงอายุเพศชาย
เพศ
โสด
สมรสและคู่
สมรสแต่คู่สมรส หม้าย หย่า แยกกัน
สมรสอยู่ใน
ไม่อยู่ใน
อยู่
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ผู้ชาย

2.00

78.90

2.80

14.10 0.90

1.30

ผู้หญิง

5.50

46.30

2.30

43.20 1.30

1.40

ที่มา: การส้ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557, ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
โดยข้ อ มู ล จากรายงานของ United Nations พบว่ า ปั ญ หาส่ ว นใหญ่ที่ พบในผู้ สูง อายุ คือ
ปัญหาทางด้านสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุ ขภาพ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ความยากจน และ
การสูญเสียคู่สมรสท้าให้ มีปัญหาทางด้านการเงิน ในช่ วงบั้ นปลายของชีวิ ต โดยผู้สูงอายุในเอเชี ย ส่ ว น
ใหญ่มีอัตราความยากจนค่ อนข้า งสู ง และรูปแบบการอยู่อาศัย ก็ มีส่ วนส้ าคั ญต่ อ ความอยู่ ดี มีสุ ข ของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ กับลู กหลาน และอาศัยอยู่ ในครั วเรือ นแบบหลายรุ่ น (multigenerational households) จะมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ดี ก ว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ค นเดี ย ว (United
Nations, 2015) แต่ ใ นปั จจุ บัน ครัว เรื อนไทยมี ข นาดเล็ กลงอั นเป็ น ผลมาจากการลดลงของภาวะ
เจริญพันธุ์ และการนิยมมีบุตรจ้านวนน้ อยลงกว่า ในอดี ตจะท้าให้ในอนาคตการเกื้อ หนุน ช่วยเหลื อ
และพึ่ ง พากั น ภายในครอบครั วจะลดน้ อ ยลง โดยเฉพาะพ่ อ แม่ ต้ อ งพึ่ ง พาตนเองในวัย ชราเพิ่มขึ้น
(อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ, 2558)
ดังนั้น ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่มีความส้าคั ญเป็นอย่า งมาก
เพราะหากผู้สูงอายุ มีปั ญหาความไม่ มั่น คงทางด้า นเศรษฐกิ จ ซึ่งรวมถึงฐานะทางการเงิน และ ความ
ยากจนจะส่งผลต่อการด้า เนิน ชีวิ ตและความเป็ นอยู่ของผู้ สูง อายุ ตลอดจนความอยู่ ดี มีสุข ด้าน ต่ า งๆ
ในช่วงบั้นปลายของชี วิต (Choudhury & Leonesio, 1997) อีกทั้ง ความแตกต่ างระหว่า งเพศก็ มี
ความเกี่ยวข้องกับข้อได้เปรีย บและเสีย เปรียบทางด้านเศรษฐกิจทั้ง ในระดับบุ คคลและระดับครัว เรื อ น
โดยข้อค้นพบจากงานวิจั ยหลายเรื่อ งได้ ชี้ ให้ เ ห็น ว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ ง มีทรั พยากร (รายได้จากการ
ท้างานและรายได้อื่ น ๆ) น้อยกว่าผู้สูงอายุ เ พศชาย รวมทั้งมีความอยู่ดี มีสุข ต่้า กว่า ผู้สู ง อายุ เ พศชาย
(Gneezy et al., 2003; Ofstedal et al., 2004; Rudkin, 1993) ซึ่ ง การก้ า วเข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุใน
ทุกระดับของประเทศไทยจะท้าให้โครงสร้างทางประชากรเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลต่อ โครงสร้า งทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท้าให้มีผู้สูงอายุมีแนวโน้ มเข้า มามี ส่วนร่ว มในก้าลั งแรงงานเพิ่ มขึ้ น
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงในชี วิ ต ให้ กั บ ตนเอง ข้ อ มู ล จากรายงานการส้ า รวจการท้ า งานของผู้ สู งอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พบว่า มีผู้สูงอายุที่ยังท้างานอยู่ 3.84 ล้านคน โดยเป็นผู้สูงอายุเ พศชาย
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2.26 ล้ า นคน (คิ ด เป็ นร้ อยละ 58.9) และผู้สู ง อายุเ พศหญิง 1.58 ล้ า นคน (คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 41.1)
ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุนอกจากจะมีหน้าที่ช่วยเหลืองานบ้า นและดูแลบุตรหลาน
ในครั ว เรื อ นแล้ ว ยั ง มี ผู้ สู ง อายุ อี ก จ้ า นวนไม่ น้ อ ยที่ ยั ง คงมี บ ทบาทและมี ส่ ว นร่ ว มในการท้ า งาน
เชิ ง เศรษฐกิ จ เพื่ อ สร้างรายได้ ใ ห้ กับ ตนเองและครอบครัว เพราะการท้ างานของผู้ สู งอายุ จะน้ามา
ซึ่งแหล่งรายได้ที่ส้าคัญ เพื่อน้า ไปใช้ในการด้ารงชีวิ ต เนื่องจากข้อมูลจากการส้ารวจประชากรสู ง อายุ
ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้สูงอายุไทยส่ว นใหญ่ มีแหล่งรายได้ หลั ก มาจากบุ ตร และการ
ท้างานในสัดส่วนที่ใกล้ เคี ยงกัน คือ ร้อยละ 36.7 และ ร้อยละ 33.9 ตามล้าดับ ส่วนรายได้ที่มาจาก
เบี้ยยังชีพจากทางราชการก็ พบว่า ยัง คงมีค วามส้ าคั ญต่ อ ผู้สู งอายุไ ทย ซึ่งพบว่าผู้สูง อายุ ไทยมี แ หล่ ง
รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพจากทางราชการ ร้อยละ 14.8 ส่วนแหล่งรายได้หลักในการด้ารงชีวิ ต ที่ มา
จากเงินบ้าเหน็จ/บ้านาญ จากคู่สมรส และจากดอกเบี้ยเงิ นออมและทรั พย์สิน ที่ผู้ สูง อายุไ ด้ เก็ บ ออม
สะสม พบว่า มีเป็นส่วนน้อยในสั ดส่ วนที่ ใกล้เ คีย งกั น คือ ร้อยละ 4.9 ร้อยละ 4.3 และ ร้อยละ 3.9
ตามล้าดับ แต่สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ เปลี่ยนแปลงไปควบคู่กับสถานการณ์
การก้าวเข้าสู่สั งคมสู งอายุข องประเทศไทยในปั จจุ บัน ได้ส่ ง ผลต่ ออั ตราการพึ่ ง พิ งที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป
และท้าให้แหล่งที่มาของรายได้ หลัก ในการด้ารงชี วิตของผู้สู งอายุ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ย นแปลงตามไป
ด้ ว ย โดยจากข้ อ มู ลการส้า รวจประชากรสู งอายุ ใ นประเทศไทย ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึ ง ปี พ.ศ.
2557 พบว่า แหล่งรายได้ห ลัก ในการด้า รงชีวิ ต ของผู้สู ง อายุ ไทยมีแ นวโน้ มเปลี่ย นแปลงไปจา กเดิ ม
โดยในปี พ.ศ. 2550 ผู้สูงอายุไทยส่ วนใหญ่ มีแหล่ งรายได้ หลั กมาจากบุ ตรในสั ดส่ วนที่สู ง ถึงร้อยละ
52.3 แต่ปี พ.ศ. 2557 พบว่า แหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุที่มาจากบุตรลดลงเหลือเพียงร้อยละ 36.7
ซึ่งถือว่าลดลงค่ อนข้ างมาก ในขณะที่ผู้สูงอายุ ที่ มีแ หล่ งรายได้ หลั กที่ มาจากการพึ่ ง พาตนเอง ได้แ ก่
แหล่ ง รายได้ ที่ มาจากดอกเบี้ ย /เงิ น ออม/ทรั พย์ สิ น และการท้ า งาน มี แ นวโน้ มเพิ่ มสู ง ขึ้ น จากปี
พ.ศ. 2550
จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า แนวโน้มการเกื้อหนุนด้านรายได้ของผู้สูงอายุในสังคมไทย
ก้าลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ มที่บุ ตรเป็นหลั กในการเกื้ อหนุน ด้านรายได้ แต่ในอนาคตการเกื้อ หนุ น
ด้านรายได้จากบุตรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การไม่แต่งงาน การไม่ มี
บุตร การมีบุตรจ้านวนน้อยลง รูปแบบการอยู่อาศัยที่เ ปลี่ย นแปลงไป เป็นต้น ดังนั้น ผู้สูงอายุในยุ ค
ปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งมี ก ารปรับ ตั ว และพึ่ ง พาตนเองมากขึ้ น ซึ่ ง จากข้ อ มู ล การส้ ารวจประชากรสู งอายุ
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่าผู้สูงอายุไทยมีเงินออมและทรัพย์สินที่เป็นแหล่งรายได้หลักในการ
ด้ารงชีวิตในสัดส่วนที่น้อย แต่สัดส่วนที่น้อยนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพ
ดีโดยปราศจากภาวะทุ พพลภาพทั้ ง ทางกาย ทางสมอง และจิตใจจึงเป็นสิ่งที่ ส้า คัญ เนื่องจากการมี
สุขภาพดีเป็นปัจจัยส้า คัญที่จะส่ง ผลต่อ ความมั่น คงทางการเงิน การท้างาน และการด้าเนิน ชีวิ ต ของ
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ผู้สูงอายุ ซึ่งจะน้าไปสู่การเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความส้าเร็จ (successful aging) และเป็นก้าลังส้าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ (เกื้อ วงศ์บุญสิน และพัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2558)
ในขณะเดียวกันภาครัฐก็มีส่วนส้าคัญในการช่วยเสริ มสร้างความมั่น คงในชีวิต ให้กั บผู้สูง อายุ เช่น การ
ส่งเสริมการท้า งานเพื่อ สร้า งรายได้ การส่งเสริมการออมเพื่อ ความมั่น คงทางเศรษฐกิ จระดั บ บุ ค คล
เป็นต้น และส่งเสริมการเตรี ย มความพร้ อ มและความมั่ นคงทางการเงิน ให้ กั บประชากรวั ย แรงงาน
ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ
จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส้าคัญ ของความอยู่ ดี มีสุขทา งด้ า น
เศรษฐกิจของผู้ สูง อายุ เพราะหากว่าผู้สู ง อายุ มีค วามอยู่ ดี มีสุข ทางด้ านเศรษฐกิ จและมีค วามมั่ ง คั่ ง
ก็จะมีศักยภาพมากพอในการที่จะเป็น ผู้บ ริโ ภคที่ มีคุ ณภาพ และมีส่วนร่วมทั้ งในเชิ ง เศรษฐกิ จ และ
สังคม (ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น, 2555) ซึ่งจะท้าให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการปันผลทางประชากร
ระยะที่ 2 (second demographic dividend) อั น เป็ น ผลมาจากการเปลี่ย นแปลงโครงสร้า งทาง
ประชากรที่มีแนวโน้มจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ และสังคมสูงอายุระดับสุดยอดในอนาคต
อั น ใกล้ อี ก ทั้ ง การที่ ผู้ สู ง อายุ ไ ทยมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จ จะช่ว ยลดความเสี่ ยงในการ
ด้ารงชีวิตด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ท้าให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ และลดภาวะพึ่ง พิ ง
ในเรื่องการด้ารงชี พจากครอบครั ว ชุมชน และสังคม ท้าให้ผู้สูงอายุสามารถเป็น ก้า ลัง ส้าคั ญในการ
ขับเคลื่อนการพั ฒนาประเทศต่อ ไปได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและมุ่ งเน้น ที่จะท้า การศึ ก ษา ถึ ง
ความแตกต่างระหว่างเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นของสมาชิ กต่างรุ่น ในครอบครั ว กั บ
ความอยู่ดีมีสุข ทางด้า นเศรษฐกิ จของผู้สู ง อายุ ไทย เนื่องจากเล็ง เห็ นว่า ความแตกต่า งระหว่า งเพศ
ในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องอัตราส่วนเพศ (sex ratio) และอายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) มีความ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยที่ผู้สูงอายุเพศหญิงเป็นกลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มจะมีสัด ส่วนเพิ่ มมากขึ้ น
และอายุยืนยาวกว่าประชากรสูงอายุเพศชายในสัง คมสูงอายุ ของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถน้าข้ อค้ น พบที่ไ ด้จากการวิจั ยในครั้ งนี้ ไปใช้ เป็ นข้ อ มูล ประกอบการวางแผนและ
ก้ า หนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การด้ า เนิ นงา นด้ านผู้ สู ง อายุ การจั ด สวั ส ดิ ก ารที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ สูงอายุ
การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต รวมทั้งการสร้า งหลั กประกัน ความมั่น คงทางเศรษฐกิจ ให้ กับ ผู้ สูง อา ยุ ไ ทย
เพื่อให้ผู้สูงอายุไทยอยู่ดีมีสุขอย่างมั่นคงเพื่อ เป็นก้าลังส้าคัญ ในการพัฒนาประเทศต่อไป
1.2 ค าถามการวิจ ัย
1) สถานการณ์ความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจด้า นรายได้ ด้านการท้างาน ด้านทรัพย์สิน และ
เงินออม และด้านการด้ารงชีพ ของผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2557 เป็นอย่างไร
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2) สถานการณ์ความเหลื่ อ มล้้าของความอยู่ ดีมีสุขทางเศรษฐกิจจ้าแนกตามเพศ สถานภาพ
สมรส และความเป็นปึ กแผ่น ระหว่างสมาชิ ก ต่างรุ่น ในครอบครั วของผู้สู ง อายุ ไทย ในปี พ.ศ. 2557
เป็นอย่างไร
3) เพศ สถานภาพสมรส และความเป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ า งสมาชิ ก ต่ า งรุ่ น ในครอบครั ว
มี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุ ไ ทย ในปี พ.ศ. 2557 หรื อ ไม่
มากน้อยเพียงใด
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1) เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ และความเหลื่ อ มล้้ า ทางเพศ
สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวของผู้สู งอายุไทย ในปี พ.ศ.
2557
2) เพื่อศึกษาความสั มพันธ์ ของปัจ จัยด้า นความแตกต่างระหว่า งเพศ สถานภาพสมรส และ
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวกับ ความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้ สู ง อายุ
ไทย ในปี พ.ศ. 2557
1.4 ขอบเขตของการวิจยั
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย ประกอบด้วย 2 ประเด็นดังต่อไปนี้
1) ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จของผู้สู ง อายุ ไทย หมายถึง การที่ ผู้สู ง อายุไทย
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองในทางเศรษฐกิจในเรื่อ งของความต้อ งการขั้นพื้น ฐาน และ
ความต้ อ งการอื่ น ๆ ที่ จ้ า เป็ น ต่ อ การด้ ารงชี วิ ต ได้ โดยมี อ งค์ ป ระกอบของความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้าน
เศรษฐกิจ คือ
1.1) ความอยู่ดีมีสุขด้านรายได้
- ระดับของรายได้
- ความเพียงพอของรายได้
- ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
1.2) ความอยู่ดีมีสุขด้านการท้างาน
- การมีงานท้า
- การท้างานตรงตามความต้องการ
- ประเภทงาน
- จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์
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1.3) ความอยู่ดีมีสุขด้านทรัพย์สินและเงินออม
- ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/ที่ดิน
- การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
1.4) ความอยู่ดีมีสุขด้านการด้ารงชีพ
- การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
- การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งในสถานที่สะดวกและปลอดภัย
- การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
- การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
- การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในครัวเรือน
- การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดินทาง
2) การศึกษาปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างเพศ สถานภาพสมรส และความเป็น
ปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูง อายุ
1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร
การศึกษาสถานการณ์และสร้างดัชนีความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สูงอายุ ไ ทย
การศึ ก ษาความสั มพั น ธ์ ข องความแตกต่ างระหว่ างเพศ สถานภาพสมร ส และความเป็ น ปึ กแผ่น
ระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวกับความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู งอายุไทย กลุ่มตัวอย่า ง
คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามด้ วยตนเองในโครงการส้ารวจประชากรสูง อายุ ใ น
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ
1.5 ข้อ จ ากัดของการวิจยั
เนื่ อ งจากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิจ ากโครงการส้ า รวจประชากรสูง อายุ
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 โดยในการศึกษาประเด็นด้านความเป็นปึ กแผ่น ระหว่างสมาชิก ต่ า งรุ่ น
ในครอบครัว ที่ใช้ชุดข้อมูล จากโครงการส้ารวจประชากรสู งอายุ ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 ที่มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ลั ก ษณะทา งประชากร เศรษฐกิ จ สั ง คม ภาวะสุ ข ภาพ
การเกื้ อ หนุ น และลั ก ษณะการอยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ มีข้ อ จ้ากั ด ด้ า นข้ อ มู ล เนื่ อ งจากมี ข้ อ ค้ าถาม
เกี่ยวกับความเป็ นปึ กแผ่นระหว่ างสมาชิ ก ต่า งรุ่น ในครอบครั ว เพีย ง 3 มิติ ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้ า ง
(structural solidarity) 2) ด้านความสั มพัน ธ์แ ละการอยู่ร่ ว มกั น (associational solidarity) และ
3) ด้านหน้าที่ (functional solidarity) ซึ่งไม่ครบทุกมิติ (6 มิติ) ยังขาดข้อค้าถามเกี่ยวกับมิติด้านการ
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มีความเห็นร่วมกัน (consensual solidarity) ด้านความรู้สึกผูกพัน (affectual solidarity) และด้าน
บรรทัดฐาน (normative solidarity)
1.6 สมมติฐานของการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งสมมติฐานของการศึก ษาออกเป็ นสมมติฐานหลัก และสมมติ
ฐานรอง ดังนี้
สมมติฐานหลักที่ 1 ปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างเพศ และสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์
กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูง อายุไทย
สมมติฐานย่อย
1. ผู้สูงอายุเพศหญิง จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าผู้สูงอายุเพศชาย
2. ผู้สูงอายุที่เป็นโสด จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าผู้ สูงอายุ ที่ ส มรส
หม้าย หย่า และแยกกันอยู่
สมมติ ฐ านหลั ก ที่ 2 ปั จ จั ย ด้ า นความเป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ า งสมาชิ ก ต่ า งรุ่ น ในครอบครั ว
มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย
สมมติฐานย่อย
1) ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ น ด้ านการเงิ น จากบุต รที่ อ ยู่ ใ นครั ว เรื อ นเดี ยวกัน
จะมีความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่า ผู้สู ง อายุ ที่ไ ม่ ได้ รับ การเกื้ อ หนุน ด้านการเงินจา กบุ ต ร
ที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
2) ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้ อหนุนด้า นการเงินจากบุ ตรที่ อยู่น อกครั วเรื อน จะมีความ
อยู่ดีมีสุขทางด้า นเศรษฐกิจ มากกว่า ผู้ สูง อายุที่ ไ ม่ ได้ รับ การเกื้อ หนุ น ด้านการเงินจากบุ ตรที่อ ยู่ น อก
ครัวเรือน
3) ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน จะมีความอยู่
ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ มากกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ น ด้ านอาหารจากบุ ต รที่ อ ยู่ นอก
ครัวเรือน
4) ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้ อหนุ นด้า นเสื้อ ผ้าและสิ่ งของจากบุตรที่อ ยู่น อกครั ว เรื อ น
จะมีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่า ผู้สู งอายุที่ไ ม่ ได้รั บการเกื้ อหนุนด้า นเสื้อผ้า และสิ่ ง ของ
จากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
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5) ผู้สูงอายุที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน จะมีความ
อยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ มากกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารเกื้ อ หนุ น ด้ า นการเงิ น กั บ บุ ต ร ที่ อ ยู่
ในครัวเรือนเดียวกัน
6) ผู้สูงอายุที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน จะมีความอยู่ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ให้การเกื้อ หนุนด้านการเงินกับบุ ตรที่อยู่นอกครัวเรือน
7) ผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้า น
เศรษฐกิจมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เยี่ยมเยียนกั บบุตรที่อยู่น อกครัว เรือน
8) ผู้สูงอายุที่มีการติ ด ต่ อกั บบุ ต รที่ อยู่ น อกครั ว เรื อน จะมีความอยู่ดี มีสุข ทา งด้ า น
เศรษฐกิจมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่เคยติดต่อ กับบุตรที่ อยู่นอกครั วเรือน
9) ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ มีบุ ต ร จะมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ น้ อ ยกว่ า ผู้ สูง อายุ
ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นครั ว เรื อ นเดี ย วกั น กั บ บุ ต ร ผู้ สู ง อายุ ที่ อ ยู่ บ้ า นติ ด กั น /ใกล้ กั น กั บ บุ ต ร ผู้ สู ง อายุ ที่อยู่
ในหมู่บ้าน/ในเขตเทศบาลเดี ยวกั นกั บ บุต ร ผู้สูงอายุที่อยู่ ใ นจั งหวั ด เดี ย วกั น กับ บุ ตร ผู้สูงอายุ ที่ อ ยู่
คนละจังหวัดกับบุตร และผู้สูงอายุที่มีบุตรอยู่ต่างประเทศ
สมมติฐานหลัก ที่ 3 ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านพื้นที่อ ยู่
อาศัย และปัจจัยทางด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย
สมมติฐานย่อย
1) ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) จะมีความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ มา กกว่ า
ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และวัยปลายอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป
2) ผู้ สู ง อายุ ที่ มีบุ ต รลดลง 1 คน จะมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ มากกว่า
ผู้สูงอายุที่มีบุตรเพิ่มขึ้น 1 คน
3) ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่ า
ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่้ากว่า
4) ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ค นเดี ย ว จะมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ น้ อ ยกว่า
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบ 1 รุ่น ครัวเรือนแบบ 2 รุ่น ครัวเรือนแบบ 3 รุ่นและมากกว่า และ
ครัวเรือนแบบข้ามรุ่น
5) ผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ ในเขตเมื อง จะมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้ านเศรษฐกิจ มา กกว่ า
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
6) ผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ใ นกรุง เทพมหานคร จะมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้ านเศร ษฐกิ จ
มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

14
7) ผู้สูงอายุที่มีสถานะทางสุข ภาพดี จะมีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่ า
ผู้สูงอายุที่มีสถานะทางสุขภาพปานกลาง และสุขภาพไม่ดี
1.7 การนิย ามศัพ ท์
ผู้สูงอายุไ ทย หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุไทยทั้งเพศชายและ
เพศหญิ ง สามารถตอบสนองความต้ อ งการของตนเองในทางเศรษฐกิ จ ในเรื่ อ งของความต้ อ งการ
ขั้นพื้นฐาน และความต้องการอื่นๆ ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตได้ โดยองค์ประกอบของความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางเศรษฐกิจของผู้ สูง อายุ จะประกอบด้วยความอยู่ดี มีสุข 4 ด้าน คือ ด้านรายได้ ด้านการท้างาน
ด้านทรัพย์สินและเงินออม และด้านการด้ารงชีพ
ความอยู่ ดี มีสุ ข ด้ า นรายได้ หมายถึ ง การที่ ผู้ สูง อายุ ไ ทยทั้ ง เพศชายและเพศหญิง
มี ร ายได้ ที่ เ พี ย งพอในการที่ จ ะสนองตอบความต้ อ งการอั น จ้ า เป็ น ของตนเองในทางเศร ษฐกิ จ
ตามสมควรแก่อัตภาพ และพึงพอใจต่อภาวะการเงินของตน
ความอยู่ดีมีสุข ด้า นการท้า งาน หมายถึง การที่ผู้สูงอายุไ ทยมี อาชีพ และมีงานท้ า
ที่ก่อให้เกิดรายได้ และตรงตามต้องการโดยความสมัครใจและตามศักยภาพของตนเองทั้ง ในระบบและ
นอกระบบ รวมทั้งมีชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์อย่างเหมาะสม
ความอยู่ดีมีสุ ขด้า นทรั พย์สิน และเงินออม หมายถึง การที่ผู้สูงอายุไทยทั้ง เพศชาย
และเพศหญิงมีทรัพย์สินในรูปแบบของเงิน ออม หุ้น อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต
ที่ดิน หรือทรัพย์สิน อื่น ที่สามารถประเมิน เป็น มู ล ค่าได้ และเป็นเจ้าของที่ อยู่ อาศัย ทั้ งตนเองหรื อ คู่
สมรสเป็นกรรมสิทธิ์
ความอยู่ดีมีสุ ขด้ านการด้ารงชี พ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุ ไทยทั้ ง เพศชายและ เพศ
หญิงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดี ในด้านการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย มีแหล่งน้้าดื่มน้้าใช้ที่สะอาด
ปลอดภัย มีสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เพื่ออ้านวยความสะดวกในครัว เรือน และมีสิ่งอ้านวยความสะดวก
ในการเดินทาง
สมาชิ ก ต่า งรุ่น ในครอบครัว หมายถึ ง ผู้ สู ง อายุ กั บ บุ ต รอย่ า งน้ อ ย 1 คน ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
ครัวเรือนเดียวกันหรืออาศัยอยู่ที่อื่น
ค วามเป็น ปึก แผ่ นระหว่า งสมาชิก ต่า งรุน่ ในครอบครัว หมายถึ ง การที่ผู้ สู ง อายุมีค วาม
ใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์กั บบุตร โดยมีการอยู่อาศัยที่ใกล้ชิด/ติดกัน มีการติดต่อสื่อสารกับบุตรผ่ า น
ช่องทางการติด ต่ อสื่ อสารต่ างๆ เป็นประจ้า มีการเยี่ยมเยีย นกั บบุ ตรที่อ ยู่น อกครั วเรือ น และมีการ
เกื้อหนุนช่วยเหลือในเรื่องเงิน อาหาร เสื้อผ้าและสิ่งของระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร
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ครัว เรือ นแบบอยู่ค นเดีย ว หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียง 1 คน
ค รั ว เรือ นแบบ 1 รุ่ น หมายถึ ง ครั ว เรื อ นที่ มีส มาชิ ก รุ่ น เดี ย วกั น อาศั ย อยู่ ใ นครั ว เรื อ น
ประกอบด้วย สามี-ภรรยา พี่น้อง/ญาติ และเพื่อน
ค รัวเรือ นแบบ 2 รุ่ น หมายถึ ง ครั ว เรือ นที่มีส มาชิ ก 2 รุ่ น อาศั ย อยู่ ใ นครัว เรือ นเดียวกัน
ประกอบด้วย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก
ค รัวเรือ นแบบ 3 รุ่ น หมายถึ ง ครั ว เรือ นที่มีส มาชิ ก 3 รุ่ น อาศั ย อยู่ ใ นครัว เรือ นเดียวกัน
ประกอบด้วย รุ่นปู่ย่า/ตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นหลาน
ค รัวเรือ นแบบข้ ามรุน่ หมายถึง ครัวเรือนที่ มีปู่ ย่า/ตายาย อาศัยอยู่ในครั ว เรื อนเดี ย วกั บ
หลาน โดยไม่มีวัยแรงงานอาศัยอยู่ในครัวเรือน
1.8 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้ร บั
ผลที่ได้จากการศึกษาครั้ง นี้ สามารถเป็นหลักฐานเชิ งประจัก ษ์เ พื่อ แสดงให้เห็ นถึงระดั บ ของ
ความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้ สูง อายุ ไทย สถานการณ์ความเหลื่ อ มล้้า ทางเพศ สถานภาพ
สมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวของผู้สู งอายุไทย รวมทั้งปัจจัยก้าหนด
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สูง อายุไ ทย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งสามารถน้า ข้อ ค้น พบที่ ไ ด้
จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและก้าหนดนโยบายเกี่ย วกับการด้าเนิ น งาน
ด้ า นผู้ สู ง อายุ การจัด สวัส ดิ ก ารที่เ หมาะสมกั บ ผู้ สู งอายุ การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต รวมทั้ ง การสร้าง
หลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุไทยอยู่ดีมีสุขอย่างมั่นคงต่ อ ไป
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1.9 โครงสร้างงานวิจ ัย
โครงสร้างของงานวิจัยเรื่องนี้จะประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้
บทที่ 1 บทน้า
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษาลักษณะทั่วไป และสถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ
ของผู้สูงอายุไทย
บทที่ 5 สถานการณ์ความเหลื่อมล้้าทางเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่น
ระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวของผู้สูงอายุไทย
บทที่ 6 ความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างเพศ สถานภาพสมรส และความเป็น
ปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ กับความอยู่ดี
มีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย
บทที่ 7 สรุป อภิปราย และเสนอแนะ

บทที่ 2
แ นวคิด แ ละทฤษ ฎีที่เ กี่ยวข้อ ง
ในบทนี้ เป็นการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส้าหรับแนวคิ ด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อ งกั บการศึ กษาวิจัย ที่ผู้ วิจัย ประยุ กต์ เ พื่อ ใช้ เป็ นกรอบแนวคิ ดในการศึ กษา ครั้ ง นี้
ประกอบด้วย 5 แนวคิด ดังนี้
1) แนวคิดเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ
2) แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว และครอบครัวกับ
ผู้สูงอายุ
3) แนวคิดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศและความเหลื่ อมล้้าในสั งคม
4) แนวคิดเกี่ยวกับการท้างานของผู้สูงอายุ
5) แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับบุ คคล
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับความอยูด่ ีมีสขุ ทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สงู อายุ
2.1.1 ความหมายของความอยูด่ ีมีสขุ ทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล
ความอยู่ดีมีสุข ทางด้ านเศรษฐกิจ (Economic Well-Being) หมายถึง สภาพความ
เป็นอยู่ในเชิงวัตถุ (Material living conditions) และทรัพยากรทางเศรษฐกิจของแต่ละบุ คคลที่ มีอ ยู่
เพื่ อ มาสนั บ สนุ น ให้ แ ต่ ละบุ ค คลมี ชีวิ ต ความเป็น อยู่ที่ ดี ซึ่ ง ครอบคลุ มทั้ ง ระดั บ มหภาคและจุลภาค
โดยความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ระดั บ มหภาค สามารถวั ด ไ ด้ จ ากตั ว ชี้ วั ด 10 ด้ า น ได้ แ ก่
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว 2) รายได้ของผู้อยู่อาศัยในประเทศต่อ 3) รายได้ครัวเรือน
ต่ อ หั ว 4) การใช้ จ่ า ยครั ว เรื อ นต่ อ หั ว 5) รายได้ เ ฉลี่ ย ของครั ว เรื อ น 6) ความมั่ ง คั่ ง ทางเศรษฐกิจ
7) ความมั่ง คั่ง สุท ธิ ของครั วเรื อน 8) อัตราการว่างงาน 9) อัตราเงินเฟ้ อ และ 10) สถานการณ์ ท าง
การเงินของครัว เรื อน (Office for National Statistics, 2004) ในส่วนของความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้ า น
เศรษฐกิจระดับจุลภาค คือ ระดับบุคคล จะหมายถึง การที่บุคคลมีรายได้ส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงรายได้
จากค่าจ้าง การจ้างงาน เงินประกันสังคม เงินบ้านาญ เงินช่วยเหลือของรัฐบาล ดอกเบี้ย และเงินปัน
ผลจากแหล่งต่างๆ ที่ท้าให้บุคคลมีทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เพื่อมาสนับสนุนให้ตนเองและครอบครั ว
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านวั ตถุ ซึ่งปัจจัยหลักที่จะเป็นตัวก้าหนดความอยู่ ดีมีสุ ขทางด้านเศร ษฐกิ จ
ของบุคคล คือ รายได้ในปัจจุบัน โดยมีปัจจัยอื่นๆ ที่สนับสนุน เช่น ทรัพย์สิน การเป็นเจ้าของที่ อ ยู่
อาศัย เงินออมหลังเกษียณ หนี้สิน เป็นต้น (Australian Bureau of Statistics, 2013; OECD, 2013;
C. Williams, 2010; Zhang, Anderson, & Zhan, 2011)
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โดยการที่บุคคลมีรายได้อย่างต่อเนื่อง มีเงินออม และเป็นกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่ า งๆ
จะท้าให้มีความสามารถในการซื้ อและบริ โภคสิน ค้ารวมทั้ง บริการด้านต่า งๆ ได้ ตลอดจนมีสภาพการ
ใช้ชีวิตทีส่ ามารถเข้าถึงความต้องการการบริโภคที่จ้าเป็นขั้นพื้นฐานส้าหรับตนเองและครอบครัว และมี
โอกาสในการท้ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ในทางเศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั บ บุ ค คลอื่ น (Clark, 1989;
Nesadurai, 2005; Rejda, 2015; ส้ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ ,
2550) นอกจากนี้ การประกอบอาชีพที่ มั่นคงจะน้า มาซึ่ งรายได้ และท้าให้ มีปัจจั ย พื้น ฐานที่ เ พี ย งพอ
ในการด้ารงชี วิ ตและสามารถพึ่ ง ตนเองได้ (กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ,
2547) โดยการที่บุคคลมีความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการขั้น พื้นฐานในด้า นอาหาร เสื้อผ้า
ที่อยู่อาศัย การดูแลทางการแพทย์ และสิ่งจ้าเป็นอื่นๆ ของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ ก็จะท้า
ให้บุคคลมี สภาวะทางจิ ตใจและความรู้สึ ก พึ ง พอใจว่า ตนเองมีชี วิ ต ความเป็น อยู่ ที่ ดี (OECD, 2013;
Office for National Statistics, 2004; Rejda, 2015; C. Williams, 2010; ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพต
เขตต์, 2535) โดยสิ่งที่จะบ่งชี้ถึงความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของบุคคลที่ส้าคัญ มี 4 องค์ประกอบ
ดังนี้
1) รายได้ โดยบุคคลต้องมีรายได้ที่ สูง กว่าระดับ ความยากจนจึ งจะท้าให้บุ คคลได้ รั บ
การตอบสนองต่อความต้องการและความจ้าเป็นขั้น พื้น ฐานในการด้ารงชีวิต ของตนเองหรือ ครอบครั ว
ในด้านต่างๆ ได้ ซึ่งรายได้ที่เป็นตัวเงิ นที่แ ท้จริงจะเป็น ปัจจัยส้า คัญ ในการที่จะน้าไ ปสู่ ความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านทางเศรษฐกิจ เพราะจะท้าให้บุคคลสามารถซื้อ สินค้าและบริการได้จริง ด้วยเงินรายได้ ที่ มี อ ยู่
ซึ่งหมายความว่า บุคคลนั้นจะต้องมีรายได้อย่ างต่อ เนื่ อง และเพียงพอเพื่ อใช้จ่ายทั้ง ในปัจจุบั น และ
อนาคต
2) การท้างาน โดยการที่บุค คลได้ ท้า งานที่ ก่ อให้ เ กิ ด รายได้ และมีเงินเดื อนค่ า จ้ า ง
ประจ้าอย่างต่อเนื่อง จะท้าให้บุคคลมีแหล่งรายได้ หลัก ที่ มาจากตนเอง ซึ่งจะน้าไปสู่การมีทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล เพื่อไปช่วยสนับสนุนให้บุคคลมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น
3) สภาพในการด้ารงชีวิต โดยบุคคลต้องมีค วามพึ ง พอใจต่ อสภาพชีวิ ต ความเป็ น อยู่
ของตนในระดับหนึ่ง ซึ่งตนเองและครอบครัว มีมาตรฐานการด้ารงชี วิต ในระดับ เดีย วกันหรื อใกล้ เ คี ย ง
กับมาตรฐานในการด้ารงชีวิตของชุ มชน โดยปัจจัยส้าคัญที่จะน้าไปสู่การมีสภาพชีวิ ตความเป็น อยู่ ที่ ดี
คือ การมีรายได้ที่เ พี ยงพอในการจั ด หาสิ่ งของและบริการเพื่ อ ตอบสนองควา มต้อ งการที่ เหนื อ กว่ า
ความต้องการขั้นพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ มาตรฐานในการด้ารงชีวิตของแต่ละชุมชนก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้ อ ม
และบริบทของชุมชนนั้นๆ และลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม ระดับการศึกษา ภูมิหลังทางวัฒนธรรม
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
4) การมีหลักประกั นความมั่ น คงในชี วิต โดยบุคคลต้ องมี ส วัส ดิ การ มีหลักประกั น
ทางด้ า นสุ ข ภาพในกรณี ที่ มีก ารเจ็บ ป่ ว ยหรือ มี ภ าวะทุ พพลภาพ และหลั ก ประกั น ทางด้ านรายได้
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เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณจากการท้างานแล้ว เช่น บ้าเหน็จบ้านาญ เงินส้ารองเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต
ประกันสังคม เป็นต้น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในการเก็บออมเงิน สะสมทรัพย์สิน มีบ้าน มีที่ดิน
และมีเงินส้ารองเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินจึ งเป็นสิ่ งที่ค วรเตรีย มพร้ อมตั้งแต่ อยู่ในช่ว งวัยแรงงาน เนื่องจาก
เป็นช่วงวัยที่ ยัง มี ก้า ลั ง มีศักยภาพและได้ใ ช้ ความรู้ ความสามารถอย่ างเต็ มที่ เ พื่ อสร้า งหลัก ประ กั น
ความมั่นคงในชีวิตให้กับตนเอง
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับบุ ค คล หมายถึ ง
การที่ บุ ค คลรู้ สึ ก ว่า ตนเองมี ชี วิต ความเป็ น อยู่ที่ ดี มี ง านท้ าที่ น้า มาซึ่ ง รายได้ ที่ เ พี ยงพอส้ าหรับการ
ด้ารงชีวิต มีทรัพย์สินและเงิ นออมเพื่อ ความมั่น คงในชี วิ ตยามสูง วัย และเพื่ อใช้ใ นกรณีฉุ ก เฉิน และ
สามารถตอบสนองความต้ องการและความจ้า เป็ นขั้น พื้น ฐานของตนเองในการด้ารงชีวิ ตทั้ งทา งด้ า น
การมีอาหารที่เพี ยงพอ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย มีสิ่งของเครื่ องใช้ และสิ่ง อ้านวยความสะดวก
ตามสมควรแก่ศักยภาพของตน ตลอดจนมีการเดินทางที่ สะดวกเพื่อ ให้สามารถเข้าถึ งบริการทางด้ า น
การแพทย์และสาธารณสุข และบริการของภาครัฐด้านต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการด้ารงชีวิ ต ของ
ตนเองให้อยู่ดีมีสุข
2.1.2 ความอยูด่ มี ีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผูส้ ูงอายุ
การสูงอายุของบุ คคลน้า มาซึ่ ง การเปลี่ ยนแปลงในหลายๆ ด้าน แต่ประเด็น หนึ่ ง
ที่มีความส้าคัญและมี ผลต่อ การด้าเนินชี วิต และความเป็น อยู่ ที่ดี ของบุ คคลในช่ว งวั ยสู งอายุ คือ การ
สูงอายุจะน้ามาซึ่งการสูญเสียรายได้ เนื่องจากต้องปลดเกษีย ณจากงานประจ้าที่ ท้าอยู่ หรือมีรายได้
ลดลงเนื่องจากเมื่ อเกษีย ณแล้ วจะได้รับแค่เ งิน บ้านาญ และหากว่าเป็ นผู้สูงอายุที่อ ยู่นอกระบบ หรือ
ประกอบอาชี พอิ ส ระอื่น ๆ เช่ น เกษตรกร ค้ า ขาย ธุ ร กิ จ ส่ว นตั ว เป็ น ต้ น เมื่ อ เข้ า สู่ วั ย สู ง อายุแล้ว
สภาพร่ า งกายก็จ ะเสื่อ มโทรมลงตามสภาพ อี ก ทั้ ง สภาพจิต ใจ ความทรงจ้า การเรีย นรู้ และเชาว์
ปัญญา ก็จะลดลงตามไปด้ วย ท้าให้เป็นข้อจ้ากัด และอุ ปสรรคในการท้ างานเพื่ อหารายได้ มาเลี้ ย งดู
ตนเองและครอบครั ว อาจจะท้าให้เกิดภาวะพึ่ง พิ ง ที่สู งขึ้ น เนื่องจากต้องพึ่ งพาบุ ค คลอื่น ในหลา ยๆ
ด้ า น เช่ น การท้ า กิ จกรรมในชี วิต ประจ้ าวัน การพึ่ ง พาในยามเจ็ บป่ ว ยและกรณี ฉุก เฉิน การพึ่ งพา
ทางด้านการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของบุค คลในช่วงวัยสูงอายุไ ด้
โดยมีทฤษฎีที่สามารถอธิบายลักษณะการบริโภคและการออมของบุคคลในแต่ ล ะ
ช่ ว งวั ย ของชี วิ ต เช่ น ทฤษฎี ก ารบริโ ภคแบบวงจรชี วิ ต (The Life Cycle Hypothesis) ที่ ก ล่ า วว่า
“การบริโภคของบุคคลส่วนใหญ่ จะเป็นการบริโภคเพื่อให้ ไดรับความพอใจสูง สุด โดยน้าเอารายได้ทั้ ง
ในปัจจุบันและอนาคตมาก้าหนดการบริโภคในขณะใดขณะหนึ่ง และการที่บุคคลออมก็มีวัตถุประสงค์
เพื่อไว้ใช้จ่ายในการบริโภคในยามสูงวั ยหรือ เมื่อ ไม่ มีรายได้จากการท้า งาน” ซึ่งหมายความว่า บุคคล
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จะน้ารายได้ตลอดช่วงชีวิตและมูลค่าของทรัพย์สินที่ ตนมี อยู่ มาเป็นตัวก้าหนดปริมาณการบริโภคและ
การออม โดยจากทฤษฎีนี้ มองว่า การบริโภคของบุ ค คลมีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้ นค่ อ นข้า งคงที่ ในขณะที่
รายได้ของบุค คลจะค่ อยๆ เพิ่มขึ้นในช่ว งต้น จนกระทั่งถึงช่วงที่บุ ค คลมี รายได้ สูง ที่ สุด หลังจากนั้ น
รายได้ ข องบุ ค คลจะค่ อ ยๆ ลดลง ซึ่ ง รายได้ ข องบุ ค คลนั้ นจะขึ้ นอยู่กั บ ประสิ ท ธิภ าพในการท้างาน
ดังนั้น ในช่วงต้นและช่วงปลายของชี วิตจะเป็น ช่ว งที่ มีป ระสิท ธิภาพในการท้างานที่ ต่้ากว่าช่ว งกลาง
ของชีวิตหรือช่ วงวัย ท้า งาน จึงเป็นเหตุผลให้ ในช่ว งต้นและช่ วงปลายของชี วิต บุคคลจะมีค่าใช้ จ่ า ย
ที่มากกว่ารายได้ ส่วนในช่วงกลางของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงที่มีประสิทธิภาพในการท้างานที่สูง จึงเป็นช่วงที่
ท้าให้บุคคลมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ดังนั้น ในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่บุคคลจะน้ารายได้ในส่วนที่ เกิ น กว่ า
ค่ า ใช้ จ่ า ย มาเก็ บ ออมเพื่ อ ใช้ ใ น ช่ ว งบั้ น ปลา ยของชี วิ ต นั่ น เอง (Albert & Modigliani, 1963)
โดยทฤษฎีการบริโภคแบบวงจรชี วิต เสนอว่า ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริ โภคในช่ วงเวลาหนึ่ ง ของ
บุ ค คลควรขึ้ น อยู่ กั บ การคาดคะเนรายได้ ต ลอดช่ ว งอายุ ขัย ทั้ ง ในอดี ต ปั จ จุ บั น และอนาคตด้วย
เนื่องจากในช่วงชีวิต ของบุ คคลขณะที่ มีอายุน้ อย จะมีระดับรายได้อยู่ในระดับ ต่้า แต่เมื่ออายุ มากขึ้ น
ก็ จ ะมี ร ายได้ สู ง ขึ้น และต่ อ มาเมื่ อ เข้า สู่วั ยสู ง อายุ ก็จ ะกลับ ไปมี ร ายได้ ล ดลงอี ก ครั้ง แต่ ใ นส่ว นของ
ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของบุคคลนั้น กลับสูงขึ้นตามอายุขัย
ดังนั้น การที่บุคคลมีอายุที่สูงขึ้น ก็ย่อมจะมีแนวโน้มในการบริโ ภคที่ สูงขึ้ นในขณะที่
รายได้ จ ะมี แ นวโน้มที่ จ ะลดลง กรณี เ ช่ น นี้ หากบุ ค คลใดไม่ มีก ารวางแผนหรื อ เตรี ย มความพร้อม
ทางด้านการเงิ นที่ ดี มากพอ ก็จะเกิดปัญหาความไม่ มั่น คงทางด้า นเศรษฐกิจ ในช่ว งวั ยสู ง อายุ อ ย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ไ ด้ แต่หากบุคคลใดมี การเตรีย มความพร้ อ มและวางแผนทางด้ านการเงิน และการเก็ บ
ออมทรัพย์สินไว้ใช้ ในยามสู งวั ยเป็นอย่างดีแล้ วก็จะเป็น ผู้สูง อายุ ที่มีความมั่น คง และอยู่ดีมีสุขในช่ ว ง
บั้นปลายของชีวิต ดังแสดงตามแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 แสดงการบริโภคตามทฤษฎีวงจรชีวิต
รายได้และการบริโภค

ไม่ออม

ไม่ออม
0

จุดเริ่มต้นท้างาน

ระยะเวลาหรืออายุ

ที่มา: Ando Albert and Franco Modigliani (1963), จัดท้าโดยผู้วิจัย
การที่ปัจจุบันประเทศไทยได้ ก้าวเข้าสู่ สัง คมสู งอายุ แล้ว นั้น ท้าให้โครงสร้างทาง
อายุ ข องประชากรมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมากและมี ก ารเพิ่ มขึ้ น ของสั ด ส่ ว นประชากรสู ง อายุ
อย่างรวดเร็ว ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ส่งผลกระทบต่อการบริโ ภค รายได้ และการออมของประชากรในทุ กช่ วงวัย โดยข้อมูลจากรายงาน
การคาดประมาณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่ อการบริโ ภค รายได้ และการ
ขาดดุลรายได้ข องประเทศไทย โดยใช้บัญชี กระแสการโอนประชาชาติ ปี พ.ศ. 2554 มาเป็น ฐาน
ในการคาดประมาณผลกระทบ และข้อมูลจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ.
2553-2583 ของส้านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ง ชาติ มาใช้ในการคาดประ มา ณ
ประชากรในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้า งประชากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25542583 ไม่ ไ ด้ ท้ า ให้ ก ารบริโ ภคลดลง แต่ ท้ า ให้ ร ายได้ โดยรวมลดลง จึ ง ท้ า ให้ เ กิ ด การขาดดุ ล รายได้
ในภาพรวม เนื่องจากประชากรมีมูลค่า การบริโภคที่สูง กว่ารายได้ จึงต้องได้รับการชดเชยโดยการโอน
จากภาครัฐหรือจากทรัพย์สินมากขึ้น โดยในส่วนของการบริโภคนั้น พบว่า การบริโภคโดยรวมเพิ่ มขึ้ น
ในกลุ่มประชากรวัยสูงอายุ แต่ในกลุ่มของประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง และเมื่อพิจารณาด้าน
รายได้ พบว่า ประชากรวัยแรงงานมีรายได้ลดลง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ก็ยัง
ท้าให้ประชากรวัยสูงอายุขาดดุ ลรายได้ อยู่ (ปี พ.ศ. 2554 ขาดดุลรายได้ 587.6 พันล้านบาท และปี
พ.ศ. 2583 ขาดดุลรายได้ 1,515.7 พันล้านบาท) จากปี พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 2.6 เท่า ในปี พ.ศ.
2583 อันเนื่องมาจากประเทศมีสั ดส่ วนของประชากรวัย เด็ กและวัย แรงงานลดลง ท้าให้รายได้ ที่ มา

22
จากประชากรวัย แรงงานลดลงในขณะที่สั ด ส่ว นของประชากรวั ยสู ง อายุเ พิ่ มขึ้ น จึงส่งผลต่อ ความ
ต้องการการบริโภคสินค้าและบริการของประชากรวัย สูงอายุ ที่เ พิ่มสู งขึ้น ด้วย แต่รายได้ของประชากร
วัยสูงอายุกลับมีไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงเกิดการขาดดุลรายได้ ดังนั้น ประชากรวัยสูงอายุจึงยังคง
มี ค วามต้ อ งการการเกื้ อ หนุน และถ่ ายโอนทรัพย์ สิ นจากภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่ อ การด้ ารงชีพ
ที่เพียงพอ (พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ, 2558)
นอกจากนี้ ยั ง มี ง านวิ จั ย หลายเรื่อ งที่ แ สดงให้เ ห็ น ว่ าผู้ สู ง อายุ ไ ทยในปัจจุบัน
มีปัญหาส้าคัญที่ ประสบอยู่ คือ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปั ญหาสุข ภาพ โดยผู้สูงอายุส่ ว นใหญ่
มีรายได้ไม่พอเลี้ย งชี พ อีกทั้งมีปัญหาสุขภาพตามมา มีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น ไขข้ออัก เสบ
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคกระเพาะ เป็นต้น ซึ่งการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุท้าให้ครัวเรื อ น
และตัวผู้สูงอายุเ องต้ องมี ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุข ภาพเพิ่ มขึ้ น อีกทั้ง การมีปัญหาด้านสุ ข ภาพ
ท้ า ให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ สามารถท้า งานเพื่ อ หาเลี้ย งชีพได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ รายได้ และภาระทางการเงิน
จากข้อมูลการส้ารวจประชากรสู งอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีผู้สูงอายุเพีย ง ร้อยละ
38.4 ที่ยังคงท้างานอยู่ และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุชายที่ยัง คงท้างานอยู่ โดยแหล่งรายได้หลักส้ า หรั บ
การด้ารงชีวิตส่วนใหญ่มาจากบุตร มีส่วนน้อยที่มีรายได้หลั ก มาจากการท้างาน จากบ้าเหน็จบ้านาญ
และจากเบี้ยยังชีพ (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ (2552) ได้ศึกษาเรื่อ งการอยู่ดี มีสุ ข ของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยศึกษาถึงแนวโน้มในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน และความท้าทายในอนาคต
ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุไทยมีแ นวโน้ มของความอยู่ ดี มีสุข ด้า นวั ต ถุ (material well-being) เพิ่มมากขึ้ น
เนื่องจากในปี พ.ศ. 2550 มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครั วเรื อนที่ มีข องใช้และสิ่ งอ้านวยความสะดวกเพิ่ ม
มากขึ้น ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรถจักรยานยนต์ ท้าให้ผู้สูงอายุเดินทางได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่า
มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีโทรศั พท์ มือถื อเพิ่มมากขึ้น จึงท้าให้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสื่อ สาร
กั บ บุ ต รและญาติ ที่ อ ยู่ ที่ อื่ น ได้ ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น และท้ า ให้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถติ ด ต่ อ เพื่ อ ขอความ
ช่วยเหลือเมื่อ เกิด ภาวะฉุ กเฉิน หรื อ มีปั ญหาต่า งๆ ได้รวดเร็วยิ่ง ขึ้น ส่วนในด้านการเกื้ อ หนุน พบว่ า
ผู้สูงอายุยังคงได้รับการเกื้อหนุนด้านวัตถุจากบุ ตร นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า สั ดส่วนของผู้สูงอายุ
ที่ได้รับเบี้ย ยัง ชี พเพิ่ มขึ้ นอย่า งมากจากในอดี ต แต่ก็ยังมีผู้สู ง อายุ ที่ ยากจนและควรได้รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ
แต่ไม่ได้รับอีกเป็นจ้านวนมาก
นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนได้ ตระหนั กถึง ผลกระทบที่ อาจจะเกิด ขึ้ น จาก
แนวโน้ มการเพิ่ มขึ้ นของประชากรสูง อายุ จึ ง ได้ มีก ารขยายหลั ก ประกั น ยามสู งอายุใ ห้ ค รอบคลุม
ประชากรกลุ่มต่างๆ มากขึ้น โดยการพัฒนาระบบประกันสังคมและระบบบ้านาญใหม่ เพื่อลดปัญ หา
ความไม่ มั่น คงทางการเงิ น ในยามสู ง วั ย ของประชากรไทย ดั ง จะเห็ น ได้ จ าก พระราชบั ญ ญั ติ
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ประกันสังคม พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการก้าหนด
เงื่อนไขที่เอื้อและเป็นการส่ง เสริ มให้ ผู้ที่ป ระกอบอาชี พอิสระที่ อยู่น อกระบบบ้าเหน็จ บ้านาญของรั ฐ
หรือกองทุนเอกชนต่างๆ ที่มีนายจ้างจ่ายสมทบให้ ได้ออมเงิน เพื่อใช้ในยามเกษียณโดยรัฐจะช่ว ยจ่ า ย
สมทบให้ส่วนหนึ่ง และเมื่อผู้ออมมีอายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับเงินบ้านาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการสร้า งหลั กประกั นให้ กับ ชีวิ ต ในยามที่ ไ ม่ มีร ายได้ ประจ้า และเป็นส่วนหนึ่ ง ของการ ลด
ความเหลื่อมล้้าในสังคม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของการพั ฒนาประเทศตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีความมั่น คงในชีวิ ต
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ก็ได้
ให้ ค วามส้ า คั ญ กั บความมั่ น คงทางด้ านเศรษฐกิจ ระดั บ บุ ค คลเช่ นกั น โดยเฉพาะในเรื่ อ งของความ
เหลื่ อ มล้้ า ทางด้ า นรายได้ ข องประชากร และโอกาสในการเข้ า ถึ ง ทรัพยากรโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ประชากรสูงอายุ ซึ่งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศที่คาดประ มาณ
ว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะก้า วเข้า สู่ สัง คมสูง อายุ อย่า งสมบู ร ณ์นั้น ภาครัฐและครัว เรื อ น
อาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในการดูแ ลสุ ข ภาพ อนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของผู้สู ง อายุ
ในด้านต่างๆ รวมถึงการจัดสวัสดิการทางสังคม นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 ยังได้มุ่งเน้นการเสริ มสร้างทุนทางสัง คม (ทุนมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรม) การเสริมสร้างทุ น
ทางเศรษฐกิ จ (ทุ น ทางกายภาพ ทุ น ทางการเงิ น ) และให้ ค วามส้ าคั ญ กับ การพั ฒ นาคนไปสู่ สั งคม
คุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้ มกัน ตั้ งแต่ระดับ ปัจ เจกบุ ค คล ครอบครัว และชุมชนให้สามารถจั ด การ ความ
เสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนมีโอกาสเข้าถึ งทรั พยากรและได้รั บประโยชน์
จากการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งเป็ น ธรรม นอกจากนี้ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศตาม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยั ง คงมุ่ ง เน้ น ให้ ค นเป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน น้าไปสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีควา มสุ ข
เนื่องจากในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ งชาติฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยยั ง คงต้ อ งเผชิ ญ กั บสถานการณ์ ต่ างๆ ที่ อ าจก่ อให้ เ กิ ดความเสี่ ย ง โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ประเด็น
ทางด้านสังคมจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ อาทิ ก้าลังแรงงานของประเทศมีแนวโน้มที่จะลดลง ผู้สูงอายุ
วัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่อาจจะ
เพิ่ มมากขึ้ น ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ สู ง อายุ จ ะมี ส่ ว นร่ ว มใน ก้ า ลั ง แร งงาน เพิ่ มมา กขึ้ น แต่ ก็ ยั ง มี ผู้ สู ง อา ยุ
อีกจ้านวนมากที่มีรายได้ ไ ม่เ พี ยงพอในการยั งชี พ เนื่องจากผู้สูงอายุ มีการออมในระดับ ที่ต่้า ตั้ ง แต่ อ ยู่
ในช่วงวัยแรงงาน อีกทั้งแหล่งรายได้ หลั กของผู้ สูง อายุ มาจากการเกื้ อหนุ นของบุ ตร (ร้อยละ 36.70)
เป็นส่วนใหญ่ (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ดังนั้น ประเด็นของการพัฒนาศักยภาพคนตามช่ ว งวั ย
เพื่ อ สร้ า งสั ง คมสู ง วั ยอย่ างมี คุ ณภาพจึง เป็ นสิ่ ง ส้า คั ญที่ ภาครัฐ จะต้อ งเร่ง ด้ าเนิ นการให้ เ ห็ นผลเป็น
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รูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริ มให้ผู้สู ง อายุ มีการท้า งานที่ เหมาะสมตามศั กยภาพและประสบการ ณ์
รวมทั้ ง การยกระดั บ รายได้ แ ละสร้างโอกาสในการประกอบอาชี พให้กั บ ผู้ สู งอายุมากขึ้น เพื่ อ ให้
ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอในการด้ารงชีวิต การสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้อ งกันหรื อชะลอความ
ทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่า งๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ ปัจเจกบุค คล ครอบครัว และระบบบริก าร
สุขภาพ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อ การด้ารงชีพในสั งคมสูงวัย
ดังนั้น การที่ผู้สูงอายุจะมีค วามอยู่ ดี มีสุข และมีค วามมั่ นคงทางด้า นเศรษฐกิจ ได้ นั้ น
ผู้สูงอายุจะต้องมีหลักประกันทางการเงินและทรั พย์สิน ทั้งที่ มาจากตนเองและได้รับการสนั บสนุ น จาก
ภาครัฐ โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายได้ที่สูงกว่าระดับความยากจน และเพียงพอต่อการใช้จ่ายเพื่อ สนอง
ความจ้าเป็นขั้นพื้นฐานของตนเองได้ โดยเส้นความยากจน ปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 2,572 บาทต่อคน
ต่ อ เดื อ น หรื อ 30,864 บาทต่ อ คนต่ อ ปี (ส้ า นัก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่งชาติ, 2557)
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับความเป็น ปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุน่ ในครอบครัว และครอบครัวกับ
ผู้สูงอายุ
ครอบครัว (family) และครัวเรือน (household) ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มีความสัมพัน ธ์ แ ละ
เกี่ยวข้องกัน (ชาย โพธิสิตา, 2554) กล่าวคือ ครอบครัวจะหมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ต่ อ กั น
โดยเป็นความสัมพันธ์ ที่เกิดจากการแต่งงานในลักษณะของสามีกับภรรยา หรือการอยู่กินด้วยกันฉัน ท์
สามีภรรยา และการมีสายโลหิตเดียวกันในลักษณะของพ่อ แม่ ลูก พี่ และน้องร่วมสายโลหิตและไม่ใ ช่
สายโลหิต (บุตรบุญธรรม หรือพี่น้องบุญธรรม) ส่วนความหมายของครัวเรือนนั้นจะเป็นหน่วยของการ
อยู่ อ าศั ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยบ้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย และคนที่ อ ยู่ อ าศั ย ร่ ว มกั น ในบ้ า น โดยคนที่ อยู่ อ าศัย
ในครัวเรือน อาจจะมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน ทั้งแบบเครือญาติ หรือไม่ใช่ญาติ ทั้งแบบที่อาศั ย
อยู่ 1 คน และอยู่แบบหลายคนก็ไ ด้ โดยที่บุคคลจะต้ องท้าหน้าที่ หุง หาอาหาร รวมทั้งจัดหาสิ่ ง ของ
ที่จ้าเป็นเพื่อการบริโภคและอุปโภคของตนเองในครัวเรือนด้วย (UN Statistics Division, 2015)
2.2.1 ความสัมพัน ธ์แ ละความเป็น ปึก แผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุน่ ในครอบครัว
(family relationships and intergenerational family solidarity)
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแต่ละช่วงวัยและบทบาทของสมาชิกในครอบครั ว
จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงชี วิตของแต่ละคนที่เ ปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่า งเวลากั บ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ (Hutchison, 2010) ซึ่งสามารถอธิบายได้จากแนวคิ ด มุ มมองเกี่ ยวกั บช่ว งชี วิ ต
(life course perspective) เมื่ อ บุ ค คลมี อ ายุ สู ง ขึ้น บทบาท หน้ าที่ สถานะทางสั ง คม การยอมรับ
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ทางสังคม ทรัพยากรที่มีอยู่ และชีวิตความเป็นอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ เปลี่ย นแปลงไปด้ ว ย
(Elder, 1986) โดยช่วงชีวิตหนึ่งของบุคคล (life course) จะประกอบด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ตามล้าดับ
ของช่วงเวลา เช่น การเกิด การเติบโตเป็นวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ การแต่งงาน การมีบุตร การเกษียณอายุ
การเจ็บป่วย เป็นต้น (K. Williams & Umberson, 2004) ซึ่งบทบาทต่างๆ ของบุคคลมีทั้ง บทบาท
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยบทบาทในระดับครอบครั วในฐานะการเป็น สมา ชิ ก
ในครอบครัว คือ การช่วยเหลือ เกื้อกูล และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้ง ในฐานะการเป็นผู้ใ ห้ (giver)
และการเป็ น ผู้ รั บ (receiver) ซึ่ ง บทบาทการเป็ น ผู้ ใ ห้ แ ละผู้ รั บ ของสมาชิ ก ในครอบครั ว ก็ มีก าร
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่ว งชีวิ ต ด้ว ยเช่ นกั น โดยช่วงชีวิต หนึ่ ง บุค คลอาจจะมี บทบาทเป็ นผู้ ใ ห้ ก าร
ช่วยเหลือผู้อื่นในครอบครัว แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปสมาชิกในครอบครัวที่ เคยเป็นผู้ให้ มีการสู ง อายุ
ขึ้น บทบาทก็จะเปลี่ ยนแปลงมาเป็ น ผู้รั บ (Lowenstein, 2007) โดยรูปแบบการให้ก ารช่ว ยเหลื อ
เกื้อหนุน เช่น การเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจ (การเงิน รายได้ และค่าใช้จ่าย) การเกื้อหนุนด้านการดู แ ล
ช่วยเหลือ (ดูแลสุขภาพ ดูแลเด็ก) การเกื้อหนุนด้านจิตใจ (การให้ค้าปรึกษา) เป็นต้น ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการเกื้ อ หนุ น จากประชากรรุ่ นหนึ่ ง ไปสู่ ป ระชากรอี ก รุ่ นหนึ่ ง (Macmillan & Copher, 2005;
Owens & Suitor, 2007)
ดั ง นั้ น ความสั มพั น ธ์ ข องผู้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ มีค วามส้ า คั ญ
เพราะหากผู้สูงอายุมีรายได้ส่วนบุค คลในระดั บที่ต่้า แต่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ มั่ง คั่งและมีทรั พย์ สิ น
มาก สมาชิกในครอบครัว ก็สามารถช่ว ยเหลื อเกื้อ กูล โดยการส่ง ผ่านจากรุ่นหนึ่ ง ไปสู่ อีก รุ่นหนึ่ งท้ า ให้
ผู้สูงอายุสามารถอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจได้เช่น กัน ดังนั้น ประเด็นของความสัมพันธ์และความเป็ น
ปึ ก แผ่ น ระหว่ างสมาชิก ต่ างรุ่น ในครอบครัว จึง มี ค วามส้า คั ญ (Ofstedal et al., 2004) เพราะหาก
ผู้สูงอายุมีความสัมพัน ธ์ที่ ดีแ ละความสั มพัน ธ์ที่แ ข็ง แกร่ งกั บสมาชิก ในครอบครั วก็ จะท้าให้ไ ด้รั บ การ
เกื้ อ หนุ น และช่ ว ยเหลื อ ที่ ดี ทั้ ง ด้ า นการเงิ น สิ่ ง ของ และการดู แ ล ในกรณี ที่ ผู้ สู ง อายุ มีบ ทบา ท
เปลี่ ย นแปลงไปเป็ น ผู้ รับ (receiver) เมื่ อ ไม่ ส ามารถท้า งานเพื่ อ หารายได้ มาเลี้ ยงดู ต นเองได้แล้ว
ส่วนบุตรหลาน หรือสมาชิกในครอบครัวจะมี บทบาทในการท้า หน้าที่ เป็ นผู้ใ ห้ (giver) เพื่อหารายได้
มาดูแลผู้สูงอายุแทน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว (Connidid, 2001)
โดยแน วคิ ด ควา มเป็ น ฝึ ก แผ่ น ร ะ หว่ า งสมา ชิ ก ต่ า งรุ่ น ใน คร อบครั ว
(intergenerational family solidarity) เป็นการมองความเชื่ อ มโยงประสานกั นระหว่า งประชากร
ต่างรุ่น สามารถจ้าแนกองค์ ประกอบได้ เป็ น 6 มิติ ได้แก่ 1) การมีความเห็นร่ ว มกัน 2) ความรู้ สึ ก
ผูกพัน 3) โครงสร้าง 4) ความสัมพันธ์ 5) บรรทัดฐาน และ 6) หน้าที่ ซึ่งใน 6 มิตินี้ มีความเกี่ยวข้ อ ง
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (Bengtson & Roberts, 1991) รายละเอียดมีดังนี้
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1) ด้านการมีความเห็นร่วมกัน (consensual solidarity) พิจารณาในเรื่องของ
ความคิด ความเห็น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อระหว่างสมาชิกในครอบครัว โดยวัดจากความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความคิ ดเห็น ความเชื่อ และค่านิยม
2) ด้านความรู้สึ ก ผู ก พัน (affectual solidarity) พิจารณาจากความสั ม พั น ธ์
ทางอารมณ์ และความรู้ สึก ที่ ดี ที่ ส มาชิ ก ในครอบครัว มี ใ ห้ แ ก่กั น เช่ น ความรั ก ความผู ก พั น และ
ความรู้สึกที่ดีของบุตรที่ มีต่ อบิ ดามารดา และความรัก ความผูกพัน และความรู้สึกที่ดีของบิดามารดา
ที่มีต่อบุตร โดยจะวัดจากระดับของอารมณ์เชิงบวกของสมาชิกในครอบครัว และระดับของการพึ่ง พา
ทางอารมณ์ของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อกัน
3) ด้านโครงสร้า ง (structural solidarity) พิจารณาจากปัจจั ย ทางกา ยภา พ
ทางภูมิศาสตร์ที่สมาชิกในครอบครัวจะมีโ อกาสมาใกล้ชิ ด และสัมพันธ์กัน เช่น ความใกล้หรือไกลของ
ระยะทางที่อยู่อาศัยระหว่างบิดามารดากั บบุตร และโครงสร้างทางความสั มพัน ธ์ เช่น ความเป็นบิ ด า
มารดา ความเป็นพี่น้อง ความเป็นญาติ เป็นต้น ซึ่ งปัจจัยเหล่านี้จะท้าให้สมาชิกในครอบครัว มีโ อกาส
เข้าใกล้และเข้าถึง เพื่อความใกล้ชิดซึ่งกันและกัน
4) ด้านความสัมพันธ์ (associational solidarity) พิจารณาจากกิจกรรมที่ ท้ า
ร่วมกัน ความถี่ รูปแบบการปฏิสัมพันธ์และรูปแบบการติด ต่อระหว่างสมาชิก ในครอบครัว โดยจะวัด
จากความถี่และความเข้ มข้ นของการกระท้า เช่น การติดต่อพูดคุยกัน ทางโทรศั พท์ การติดต่อ พู ด คุ ย
กันทางอีเมลล์ การเยี่ยมเยียน เป็นต้น
5) ด้านบรรทัดฐาน (normative solidarity) พิจารณาจากบทบาทหน้าที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัว โดยจะวัดจากความรับผิดชอบในบทบาทของครอบครัว และ
ภาระหน้าที่ของบิดามารดา ที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว
6) ด้านหน้าที่ (functional solidarity) พิจารณาในเรื่องของการพึ่ ง พาอา ศั ย
การเกื้อหนุน และการแลกเปลี่ ยนทรั พยากรซึ่ง กั นและกัน ของสมาชิ ก ในครอบครั ว โดยจะวัด จาก
ประเภทของการเกื้อหนุน เช่น การเกื้อหนุนด้านการเงิน การเกื้อหนุนด้านวัตถุ สิ่งของ และเครื่องใช้
การเกื้อหนุนด้านอารมณ์ความรู้สึก เป็นต้น
2.2.2 ความสัมพันธ์ร ะหว่างความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุน่ ในครอบครัว
กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุ
ความเป็นปึกแผ่นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่า งรุ่นในครอบครั วเกี่ย วข้องกั บ การ
ช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านสิ่งของ ด้านร่างกาย การดูแลปรนนิบัติ
ด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ ด้ า นที่อ ยู่ อ าศั ย เป็ น ต้ น (M. Kalmijn, 2005) โดยเฉพาะความสั มพั น ธ์ ระหว่าง
ผู้สูงอายุกับบุตรมีส่วนส้าคัญ ต่อการช่วยเหลื อเกื้ อหนุน ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง 2 ทาง กล่าวคื อ
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บุ ต รหรื อ ผู้ สู ง อายุที่ มีส ถานะทางเศรษฐกิ จที่ ไ ม่ ดี ก็ จ ะอาศั ย การเกื้ อ หนุน ด้ านการเงิ นจากอี กฝ่าย
มากกว่ า ในทางกลั บกั น หากบุ ต รหรื อผู้ สู ง อายุที่ มีส ถานะทางเศรษฐกิ จดี ก ว่ าก็ จะให้ ก ารเกื้ อหนุน
ทางด้านการเงินกับอีกฝ่ายมากกว่า หรือหากทั้งบุตรและผู้สูงอายุมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคี ย งกั น
การพึ่ ง พาอี ก ฝ่ ายก็ จะลดลง (A. S. Rossi & Rossi, 1990; Treas & Bengtson, 1987) ซึ่ ง งานวิจัย
ในต่ า งประเทศโดยส่ ว นใหญ่ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ จ ะได้ รับ การช่ ว ยเหลื อด้ า นการเงิน จากบุ ต ร (Allen,
Foster, & Berg, 2001; Soldo & Freedman, 1994; Spillman, 2004; Stoller & Earl, 1983;
Stone, Cafferata, & Sangl, 1987)
โดยมีงานวิจัยหลายเรื่อ งที่ พบว่า ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุ่ น ใน
ครอบครัวด้านต่า งๆ เช่น ด้านหน้าที่ ด้านความสัมพัน ธ์ และด้านโครงสร้าง มีความสัมพัน ธ์กั บ การ
เกื้อหนุนทางเศรษฐกิจ และความอยู่ ดีมีสุ ขทางด้านเศรษฐกิ จของผู้สู ง อายุ (Bian, Logan, & Bian,
1998; Farber, 1966; A. Hermalin, Ofstedal, & Lee, 1992; W. K.-m. Lee & Hong-Kin, 2005;
Quashie, 2016; Quashie & Zimmer, 2013; Silverstein, Cong, & Li, 2006; จอห์น โนเดล และ
นภาพร ชโยวรรณ, 2552) สรุปได้ดังนี้
(1) มิติเชิงหน้าที่ (functional solidarity) เป็นการแลกเปลี่ยนหรือช่วยเหลื อ
เกื้อหนุนระหว่างกันในด้า นการเงิน สิ่งของ การดูแล และอารมณ์ความรู้ สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง การ
เกื้อหนุนทางการเงินจากบุ ตรมีค วามส้าคั ญอย่า งยิ่ง ต่อ ความอยู่ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู ง อายุ
(Allen et al., 2001; Soldo & Freedman, 1994; Spillman, 2004; Stoller & Earl, 1983; Stone
et al., 1987) กรณีการศึกษาประเด็น ดั งกล่า วในประเทศไทย พบว่าผู้สูงอายุไทยได้รับ การเกื้ อ หนุ น
ทางด้ า นการเงิ น จากบุ ต รเป็ น หลั ก และผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ น ด้ า นสิ่ ง ของและบริ ก า ร
ในระดับที่สูงก็จะมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสูงตามไปด้วย (จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ
, 2552; ช้านาญ แตงทอง, 2543; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2537)
(2) มิ ติ เ ชิ ง ควา มสั ม พั น ธ์ (associational solidarity) เป็ น ลั ก ษณะ ของ
ความสัมพันธ์ ที่ใ กล้ ชิ ดกัน ภายในครอบครั ว และน้ามาซึ่งการช่วยเหลื อเกื้อ กู ลซึ่ งกั นและกัน ซึ่งการ
ช่วยเหลือดังกล่าวก็เ ป็น การสะท้อ นให้เ ห็นถึ ง ความสัมพั นธ์ ที่แน่น แฟ้นระหว่า งกั นภายในครอบครั ว
(Farber, 1966) ซึ่งในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สู งอายุ กับบุ ตรในเรื่องการติด ต่อ เยี่ย มเยี ย นกั บ
บุตรที่อยู่ที่อื่นนั้น มีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิ ดระหว่ างผู้สู งอายุ กั บ
บุตรมีผลต่อการได้รับการเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจจากบุ ตรโดยเฉพาะด้านการเงิน เช่นกรณีผู้สูงอายุของ
ประเทศจีน และไต้หวันที่มีการติดต่อกับบุตรบ่อยครั้งก็จะได้รับการเกื้อหนุน ทางการเงินสู งตามไปด้ ว ย
(Bian et al., 1998; A. Hermalin et al., 1992; Silverstein et al., 2006)
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(3) มิติเชิงโครงสร้าง (structural solidarity) เป็นลักษณะของความใกล้ หรือ
ไกลของระยะทางที่ อยู่ อ าศั ย ระหว่ างสมาชิ กในครอบครั ว ซึ่ ง ในประเด็ นระยะทางของที่ อยู่ อาศัย
ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรที่มีผลต่อการเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจและส่ง ผลต่อ ความอยู่ ดีมีสุขด้านเศร ษฐกิ จ
เช่น การให้เงิน ให้สิ่งของ เป็นต้น มีงานวิจัยในต่ างประเทศที่พบว่า ระยะทางของที่อยู่อาศัยระหว่ า ง
ผู้ สู ง อายุ กั บ บุ ต รมี ผ ลต่ อการช่ วยเหลื อ เกื้ อหนุ นทางด้ านการเงิ น ด้ า นหน้า ที่ และด้ านสิ่ง ของ เช่น
ผู้สูงอายุในแถบละติน อเมริ กา และแคริบเบียนจะได้รับ การเกื้ อหนุ นทางการเงิ นจากบุต รที่ อาศั ย อยู่
ร่วมครัวเรือนเดี ยวกัน มากกว่าบุ ตรที่อยู่ ที่ อื่น และบุตรที่อาศัยอยู่ ใกล้กั บผู้ สูง อายุมากที่สุ ดก็ มี ค วาม
น่าจะเป็นที่จะให้การเกื้อ หนุน ทางด้านการเงิ นสู งกว่าบุ ตรที่อาศัย อยู่ ไกล (W. K.-m. Lee & HongKin, 2005; Quashie, 2016; Quashie & Zimmer, 2013) ส้าหรับการศึกษาในประเทศไทย พบว่า
ผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ร่วมครัวเรือนเดีย วกันกับ บุตรหลานจะมีส ถานะทางเศรษฐกิจที่ ดีกว่าผู้สู ง อายุ ที่
อาศัยอยู่แบบอื่น (จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ, 2552)
2.2.3 การเปลี่ย นแปลงโครงสร้างของครอบครัวไทย และรูปแบบการอยูอ่ าศัย
ของผู้สูงอายุ
ปั จ จุ บั น ครอบครั ว ไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากในอดี ต ทั้ ง การเปลี่ ย นแปลง
ในเรื่องของขนาด จ้านวนสมาชิกในครอบครั ว และรูปแบบของครอบครัว ที่ มีความซับ ซ้ อนมา กขึ้ น
ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงของภาวะเจริญ พั นธุ์ร วมของสตรี ที่ มีการลดลงอย่ างต่อ เนื่ อ ง
และจ้านวนบุตรของสตรี ที่จะมีต ลอดช่ วงวัย เจริ ญพั นธุ์ ก็ล ดลงเพราะคนในยุค ปัจจุ บันนิ ยมมี บุ ต รกั น
น้ อ ยลง อี ก ทั้ ง ประชากรไทยมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น ดั ง นั้ น การจ้ า แนกประเภทครอบครั ว ไทยจึ ง มี
ผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ จ้ า แนกครอบครั ว ไทยในรู ป แบบต่ างๆ โดยใช้ เ กณฑ์ อ งค์ ป ระกอบรุ่ น ของสมาชิก
ในครอบครัว และลักษณะของการอยู่อาศัยร่วมกันในครัวเรือน รายละเอียดมีดังนี้
กระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่ น คงของมนุษ ย์ ได้ จ้ า แนกประเภทของ
ครอบครัวออกเป็น 3 ประเภท (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2547) ดังนี้
1) ครอบครัวเดี่ยว ประกอบด้วย คนหนึ่งรุ่น คือ สามีและภรรยา และครอบครัว 2
รุ่น คือ พ่อ แม่ และลูก
2) ครอบครัวขยาย หรือครอบครัว 3 รุ่น ประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูก อาศัยอยู่
ร่วมกับปู่ ย่า ตา ยาย
3) ครอบครัวลั กษณะเฉพาะ คือ ครอบครัวที่ มีองค์ ประกอบหรื อความต้ อ งการ
เฉพาะด้ า น เช่ น ครอบครั วเลี้ ยงเดี่ ยวที่ มีเ ฉพาะพ่ อ หรื อแม่ ที่ เ ลี้ย งลูก ตามล้ าพั ง ครอบครัวข้ามรุ่น
ครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามล้าพัง เป็ นต้น
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ส้ า นั ก งานสถิติ แ ห่ง ชาติ ได้ จ้ าแนกครั วเรือ นหรื อครอบครั ว ออกเป็น 4 ประเภท
(ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2552) ดังนี้
1) ครอบครัวเดี่ยว ซึ่งประกอบด้วย สามีและภรรยา หรือพ่อ แม่ และลูก และรวม
ไปถึงครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีเฉพาะพ่อหรือแม่ที่เ ลี้ยงลูก ตามล้าพั ง
2) ครอบครัวขยาย ซึ่งประกอบด้วย รุ่นปู่ ย่า ตา และยาย และรุ่นพ่อ แม่ และลูก
อาศัยอยู่ร่วมกัน
3) ครอบครัวที่อยู่คนเดียว
4) ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันโดยไม่มีความสัมพันธ์ กันทางเครือญาติ
อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ (2558) ได้จ้าแนกโครงสร้างครัวเรือนไทยตามองค์ ประกอบ
ของสมาชิกในครัวเรือน ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้
1) ครัวเรือนแบบอยู่คนเดียว คือ ครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียว
2) ครัวเรือนแบบ 1 รุ่น คือ ครัวเรือนที่ประกอบไปด้วยสามีหรือภรรยา และคนใน
รุ่นเดียวกัน
3) ครัวเรือนแบบ 2 รุ่น คือ ครัวเรือนที่ประกอบไปด้วยรุ่นพ่อ แม่ และรุ่นลูก
4) ครัวเรือนแบบ 3 รุ่น คือ ครัวเรือนที่ประกอบไปด้วย รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย รุ่นพ่อ แม่
และรุ่นหลาน
5) ครัวเรือนแหว่งตรงกลาง คือ มีรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย และรุ่นหลาน ขาดรุ่นพ่อ แม่
นอกจากนี้ Keeratipongpaiboon (2012) ได้ จ้ า แนกประเภทครั ว เรื อ นไทยตาม
องค์ ป ระกอบของรุ่ นที่ อ ยู่อ าศั ยในครั วเรื อ น (Keeratipongpaiboon, 2012) ออกเป็ น 4 ประเภท
ดังนี้
1) ครั ว เรื อ น 4 วั ย ประกอบด้ ว ย ปู่ ย่ า /ตายาย พ่ อ /แม่ ลู ก และหลานอาศั ยอยู่
ร่วมกันในครัวเรือน
2) ครัวเรือน 3 วัย สามารถจ้าแนกได้เป็น
2.1) ครัวเรือน 3 วัย (อายุน้อย)
2.2) ครัวเรือน 3 วัย (สูงอายุ)
3) ครัวเรือน 2 วัย สามารถจ้าแนกได้เป็น
3.1) ครัวเรือน ที่ประกอบด้วย พ่อ/แม่ และลูก
3.2) ครัวเรือน ที่ประกอบด้วย สามี/ภรรยา และบิดา มารดา
3.3) ครัวเรือนข้ามวัย ที่ประกอบด้วย สามี/ภรรยา และหลาน หรือ ปู่/ย่า
ตา/ยาย อาศัยอยู่กับหลาน
4) ครัวเรือน 1 วัย
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4.1) ครัวเรือนที่มีเพียงคนๆ เดียว
4.2) ครัวเรือนที่มีเพียง สามี-ภรรยา
โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงของครอบครั วและครัว เรือนไทย สามารถจ้าแนกออกได้
เป็น 4 ด้านที่ส้าคัญ (ชาย โพธิสิตา, 2554) ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการแต่งงาน โดยที่ชายและหญิง ตกลงปลงใจที่จะมี ค วามสั มพั นธ์ ต่อ กั น ใน
ฐานะสามี และภรรยา หรือเป็นคู่อยู่กินกัน ทั้งที่มีและไม่มีการจัดการตามประเพณีหรื อตามกฎหมาย
จากข้อมูลสถิติการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยของส้านั กงานสถิ ติแห่ง ชาติ พบว่า จ้านวนการจด
ทะเบียนสมรสของประชากรไทย ปี 2556 อยู่ที่ 295,519 คู่ โดยลดลงจาก 9 ปีที่แล้ว (ปี พ.ศ. 2547)
ที่มีจ้านวนคู่รักที่จดทะเบียนสมรสถึง 365,721 คู่
(2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา หรือคู่อยู่กิน ในเรื่องของความมั่นคงหรื อ ไม่
มั่นคงในชีวิตสมรสน้า มาซึ่ งการหย่าร้า ง และการแยกทางกัน ซึ่งเป็นการสิ้นสุด ความสัมพั นธ์ทั้ ง โดย
พฤตินัยหรือนิตินัย จากข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สถิติการหย่าร้างในปัจจุบันเพิ่มสูง ขึ้ น
โดยปี พ.ศ. 2556 ประชากรไทยมีการจดทะเบี ยนหย่า จ้านวน 107,031 คู่ ซึ่งหากเปรียบเที ย บกั บ
เมื่อ 9 ปีที่แล้ว พบว่า มีการจดทะเบียนหย่า เพิ่มขึ้นจากในอดี ต โดยปี 2547 มีการจดทะเบีย นหย่ า
จ้านวน 86,982 คู่
(3) ด้านขนาดครอบครัว ในเรื่องของจ้านวนบุตร ปัจจุบันพบว่า ขนาดของครอบครั ว
ไทยเล็กลงเรื่อย ๆ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จากเดิมในปี พ.ศ. 2529 ครอบครัวไทยมีจ้านวนสมาชิ ก ใน
ครัวเรือนประมาณ 5 คน แต่ในปี พ.ศ. 2557 ครอบครัวไทยมีจ้านวนสมาชิก ในครั วเรื อนลดลงเหลื อ
ประมาณ 3 คน และมีผู้สูงอายุมากกว่าสองในสามที่ อาศัย อยู่ในครอบครัว แบบหลายรุ่น (Knodel et
al., 2015) โดยมีผู้สูงอายุร้อยละ 43 ของจ้านวนผู้สูงอายุ ทั้ง หมดอาศั ยอยู่กับ หลาน (ส้านักงานสถิ ติ
แห่งชาติ, 2557)
(4) ด้านรูปแบบการอยู่อาศัย ในเรื่องของโครงสร้า งและองค์ ประกอบของครั ว เรื อ น
(ครัวเรือนขยายและครัวเรือนเดี่ยว) ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีลักษณะการอยู่อาศัย เป็ น แบบ
2 รุ่น และแบบ 3 รุ่น แต่ก็พบว่าลักษณะการอยู่อาศัยแบบอยู่คนเดียว อยู่แบบ 1 รุ่น และแบบข้ามรุ่น
มีแนวโน้มที่จะเพิ่ มขึ้ น (อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ , 2558) โดยครอบครัวแบบข้า มรุ่นจะพบมากใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Knodel et al., 2015)
รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของครอบครัว สถานที่อยู่
อาศัย และผู้อยู่อาศัยร่วมกันในครอบครัว ซึ่งรูปแบบการอยู่อาศัยจะมี ผลต่อ ฐานะทางเศรษฐกิ จ ของ
ผู้สูงอายุ (Chen & Chen, 2012) เนื่องจากในปัจจุบันผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลและได้ รั บ
การเกื้อหนุนจากครอบครัวเป็นหลัก (เกื้อ วงศ์บุญสิน และพัชราวลัย วงศ์บุญสิน , 2558) โดยผู้สูงอายุ
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ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นครั วเรื อ นขนาดเล็ก ที่ มีแ นวโน้มที่ จะมี ปัญ หาทางด้ านการเงิ น มากกว่ า เมื่ อ เที ย บกับ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบ 1
รุ่น และครัวเรือนแบบข้ามรุ่นยั งคงต้ องท้างานไปจนกว่าจะท้าไม่ ได้ เนื่องจากไม่มีเงิน ออมที่ เพี ย งพอ
ต่ อ การด้ า รงชี วิ ต ในช่ ว งบั้ น ปลายของชี วิ ต และขาดการสนั บ สนุ น จากภา ครั ฐ ที่ เ พี ย ง พอ ต่ อ
การด้ารงชีวิต (Keeratipongpaiboon, 2012) ซึ่งหากในอนาคตอีก 20-30 ปีข้างหน้าเมื่อโครงสร้ า ง
ทางประชากรเปลี่ยนแปลงไป ประเทศมีสัดส่วนของประชากรวั ยแรงงานลดลง จะท้าให้รูปแบบการ
ดูแลและการเกื้อหนุนผู้สูงอายุในครอบครัว และรูปแบบการอยู่อาศั ยเปลี่ย นแปลงไป เนื่องจากสมาชิ ก
ในครอบครัวต้องออกจากครอบครัว เพื่ อไปท้างานในเชิ งเศรษฐกิจ เพิ่มมากขึ้น (เกื้อ วงศ์บุญสิน และ
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน, 2558) โดยจากข้อมูลการส้ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557
พบว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยที่ อาศั ยอยู่ คนเดียวตามล้า พั งมี สัด ส่ว นเพิ่ มขึ้น จากในอดี ตเมื่ อ 20 ปีก่อน
จากตัวเลขสถิติ พบว่า มีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดีย ว ร้อยละ 8.7 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่ มขึ้นจากปี พ.ศ.
2537 ซึ่ ง อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 3.6 โดยสามารถจ้ า แนกรูป แบบการอยู่อ าศั ยของผู้ สู ง อายุ ไ ทยออกเป็น 8
รูปแบบ (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2557
รูปแบบการอยู่อาศัย
ร้อยละ
1. การอาศัยอยู่คนเดียว
8.7
2. การอาศัยอยู่กับคู่สมรส บุตร และญาติ (ได้แก่ บุตร บุตรของบุตร
21.00
บุตรเขย/บุตรสะใภ้ พ่อ/แม่ พี่/น้อง/ญาติ)
3. การอาศัยอยู่ล้าพังกับคู่สมรส
18.81
4. การอาศัยอยู่กับบุตรและญาติ
16.25
5. การอาศัยอยู่กับคู่สมรสและบุตร
10.86
6. การอาศัยอยู่กับคู่สมรสและญาติ
9.50
7. การอาศัยอยู่กับญาติ
7.58
8. การอาศัยอยู่กับบุตรเพียงล้าพัง
6.12
9. อื่น ๆ
1.19
ที่มา: การส้ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557, ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
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2.2.4 บทบาทครอบครัว ในการดูแ ล ช่ว ยเหลือ และเกื้อ หนุน ผู้สูงอายุ
บทบาทครอบครัวต่อการดูแลและช่วยเหลื อผู้สูง อายุภายในระบบครอบครั ว แบบ
ที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว เพศหญิ ง และเพศชายมี ค วามเท่ า เที ยมกั น (bilateral/egalitarian family
system) มารดาที่ เ ป็ นผู้ สู งอายุ มีแนวโน้ มที่จ ะได้รั บการสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลือ และดู แ ลเป็ นอย่างดี
เช่นเดียวกับบิดาที่เป็นผู้สูงอายุ ทั้งนี้ บิดามารดามักจะอยู่อาศัยร่วมกับหรือใกล้กับบุตรเพศหญิง ที่ เ ป็ น
คนสุดท้อง (Knodel, Chayovan, & Siriboon, 1992) ในขณะที่ในระบบครอบครัวที่ ผู้ชายเป็ น ใหญ่
หรื อ ระบบที่ บิ ด ามี อ้ า นาจในบ้ าน (patriarchal/patrilineal family systems) ต้ า แหน่ ง ของสตรี
ผู้ สู ง อายุ ก็ จ ะมี ค วามมั่ น คงน้ อ ยกว่ า ผู้ ช ายสู ง อายุ (K. O. Mason, 1992) โดยที่ ค วามรู้ สึ ก ผู กพัน
ระหว่างมารดากับบุตรสาว เป็นลักษณะที่ท้าให้ มั่นใจได้ว่ามารดาสูงอายุจะได้รับการดูแลจากบุตรสาว
ดั ง นั้ น ครอบครั ว จึ ง มี บ ทบาทส้ าคั ญต่ อ ความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิ จของ
ผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุไต้ ห วัน ที่อ าศัย อยู่ ในครอบครั วแบบ 3 รุ่น พบว่า มีความอยู่ ดี มีสุข ทา งด้ า น
เศรษฐกิ จ มากกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ใ นครอบครั วแบบอื่ นๆ (A. Mason, Lee, & Russo, 2005)
เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีบทบาทส้าคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินให้ ผู้สู ง อายุ
มีความอยู่ดีมีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิจและช่วยบรรเทาความยากจนให้ กับผู้ สูง อายุ (Burr & Mutchler,
1999) และหากผู้สูงอายุได้ อยู่อาศัย ในครัว เรื อนเดีย วกัน กับ บุต รหลานก็จะมีโ อกาสในการได้รั บ การ
ช่วยเหลือเกื้อหนุนเพิ่มมากขึ้น (Chang, 1992)
ส้ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ไ ทย สมาชิ ก ในครอบครั ว มี บ ทบาทส้ า คั ญ ในการดู แ ลและ
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ โดยบทบาทในด้าน
ต่างๆ สามารถจ้าแนกได้ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2553) ดังนี้
1) บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ ด้านร่า งกาย เป็นการช่วยเหลือเกื้ อหนุน ผู้ สู ง อายุ
ในด้านสุขภาพอนามัย การดูแลปรนนิบัติเมื่อเจ็ บป่วย การจัดหาอาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค และการจัดที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
2) บทบาทในการดูแลผู้สู งอายุด้า นอารมณ์ เป็นลักษณะของการแสดงควา มรั ก
ความผูกพัน ความเคารพนับถือให้ผู้สู งอายุรู้สึ กว่า ตนเองยัง คงมี คุ ณค่า สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้
ค้าแนะน้าแก่ลูกหลานได้ นอกจากนี้ ครอบครัวยังมีบ ทบาทในการรั บฟั งปั ญหาของผู้สู งอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุคลายความวิตกกังกล ความโกรธ ความกลัว เหล่านี้เป็นต้น
3) บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ เป็น การช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้สูง อายุ
ในด้านการเงิน แก้ไขปัญหาหนี้สินต่างๆ และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต
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4) บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุด้านสังคม เป็นลักษณะของการส่งเสริมให้ผู้สูง อายุ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทางศาสนา งานบุญงานกุศล กิจกรรมชมรม การ
รับรู้ข่าวสาร เป็นต้น
2.2.5 แนวคิดเกี่ย วกับความกตัญ ญู (filial piety)
ความกตัญญู เ ป็น บรรทั ด ฐานทางสัง คมและเป็น พื้ น ฐานที่จะน้า ไปสู่ ค วามสั ม พั น ธ์
ในครอบครัวโดยเฉพาะอย่า งยิ่ งความสัมพัน ธ์ข องบุ ตรกับบิ ดามารดา เมื่อบุตรถูกคาดหวั งให้มี ห น้ า ที่
ต้องดูแลบิดามารดาเมื่อยามแก่ ชรา ความกตัญญูจึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิ ดชอบของบุตรที่ พึ ง มี
ต่อบิดามารดา (Schinkel, 2012) เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุ ณของบิดามารดาที่ ให้การเลี้ยงดู เอาใจ
ใส่ และเกื้อหนุนในด้านต่างๆ ในทุกช่วงวัยของชีวิตบุตร (A. C. Y. Ng, Phillips, & Lee, 2002; Sung,
1998) ดังนั้น ความกตัญญูจึงมีส่วนส้าคัญที่ มีผลต่อ พฤติกรรมการให้ของบุ ตรที่ มีต่อ บิดามารดาที่ เ ป็ น
ผู้สูงอายุ ทั้งการให้ทางวัต ถุ เช่น การดูแลช่วยเหลือ ปรนนิบั ติเ มื่ อแก่ชราหรื อยามเจ็บป่ วย การดูแ ล
เรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวัน การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้สิ่งของอ้านวยความสะ ดวก
เป็นต้น และการให้ทางจิตใจ เช่น ให้ความรัก ความผูกพัน ความสุข และความเคารพนับถือ เป็นต้น
(Aboderin, 2005; Matthijs Kalmijn, 2005) เช่น การศึกษาของ Beatriz et al., (2015) ที่พบว่ า
บุตรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงจะให้ความช่ วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่บิ ดามารดาในระดับ ที่สู ง ตาม
ไปด้วย (Beatriz, Lorca, Soledad, & Ponce, 2015)
จากแนวคิดด้านครอบครั วที่ กล่า วมาข้ างต้น ภาครัฐได้ให้ ความส้า คัญ และก้ า หนด
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาไว้ในแผนระดั บชาติ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่
8 จนถึงแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 รวมทั้งก้าหนดเป็ นหนึ่ง ในทิ ศทางการ
พั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (2560-2564) อี ก ด้ ว ย โดยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) จะเน้นให้คนเป็นศู นย์ กลางในการ
พัฒนา และครอบครัวไทยต้องมีขนาดที่เหมาะสม ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ
ที่ 9 (2545-2549) จะเน้ นในด้ านการสร้า งความเข้ มแข็ ง ของครอบครัว และชุ มชน เพื่ อ ฝ่ า วิ กฤต
เศรษฐกิจ และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) จะเน้นในเรื่องการ
ขยายตัวของโลกโซเซีย ลกั บ ความล่ อแหลมของสื่ อออนไลน์ ที่บั่ นทอนครอบครัว จากนั้นแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยได้ก้า วเข้าสู่ สั ง คม
สูงอายุ ดังนั้นทิศทางและเป้า หมายการพั ฒนาประเทศจึ งได้ ให้ ค วามส้า คัญ กั บสถานการณ์ การ เป็ น
สังคมสูงวั ยซึ่ ง เป็ น ประเด็น ที่ท้ าทายต่อ การพัฒ นาประเทศ โดยได้เน้นในประเด็ น ด้าน การส่ ง เสริ ม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และสังคมดิจิทัล นอกจากนี้
ทิศทางการพั ฒนาในด้ านครอบครัว ตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (2560-
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2564) จะมุ่งเน้นในเรื่องครอบครัวเสี่ยงล่มสลาย และสังคมสูงวัย (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2539, 2544, 2549, 2550, 2551, 2554, 2556, 2557, 2558a)
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารก้ าหนดนโยบายและยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาสถาบัน ครอบครัว พ.ศ.
2560 – 2564 ซึ่ ง ครอบคลุ มประเด็ น ส้ าคั ญ ได้ แ ก่ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของครอบครั ว การสร้ าง
หลั ก ประกั น ความมั่ น คงของครอบครัว การบริ ห ารจัด การที่ เ อื้ อ ต่ อ ความเข้ มแข็ ง ของครอบครัว
การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อ พัฒนาครอบครัว และการพัฒนากระบวนการสื่อสาร
สังคมเพื่อพัฒนาครอบครั ว (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้
ประกาศใช้นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564)
2.3 แนวคิดเกี่ย วกับความแตกต่างระหว่างเพศและความเหลื่อ มล้าในสังคม
การมีเพศที่แตกต่างกันส่ งผลให้ มุมมองในการใช้ชี วิตแตกต่า งกัน ตามไปด้ วย ทั้งในเรื่องของ
การท้างาน การเก็บออมทรัพย์สิน การสมรส ความสัมพันธ์ในครอบครัว การมีบุตร การเกื้อหนุน รวม
ไปถึงเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วย (Yount, 2009) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุจะพบว่าความแตกต่ า ง
ระหว่างเพศส่งผลต่อการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายของชี วิตที่แ ตกต่างกันค่อนข้างมากในประเด็นทางด้ า น
เศรษฐกิจและด้านสุขภาพ (Conklin, Forouhi, Surtees, Wareham, & Monsivais1, 2015; Sousa,
2009) โดยมีงานวิจัยหลายเรื่อ งที่ พบว่า ผู้หญิงสูงอายุที่เ ป็นหม้า ย เนื่องจากคู่สมรสเสี ยชีวิ ต ไปแล้ ว
ส่วนใหญ่มักจะไม่แต่งงานใหม่ จึงท้าหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแทน หรือบางส่วนก็อาศัยอยู่กับ บุ ต ร
หลานในครัว เรื อน ซึ่งจะแตกต่า งจากผู้ช ายที่ เ มื่อ คู่ ส มรสชี วิ ตไปแล้ ว ก็ มัก จะแ ต่ ง งานใหม่ (United
Nations, 2004; United Nations Centre for Human Settlements, 2004; Yount, 2009)
โดยมี แ นวคิ ด และทฤษฎี ที่ สามารถอธิ บ ายเกี่ย วกั บความเป็ น เพศ ( gender theory) และ
ความแตกต่างระหว่างเพศ ที่มีผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจของบุ คคล เช่น ทฤษฎีบทบาทเพศ (sex
role) ทฤษฎีบทบาททางสังคม (social role) และความแตกต่างระหว่างเพศ (gender differences)
รายละเอียดมีดังนี้
2.3.1 ทฤษฎีบทบาทเพศ (sex role theory) และบทบาทความเป็น หญิงความเป็นชาย
(gender role)
เพศ (sex) หมายถึง ความแตกต่า งทางสรีระของบุ คคลที่ เ กิ ดขึ้น โดยธรรมชาติ และ
บทบาทเพศ (sex role) จะถูกก้าหนดโดยลักษณะทางชีววิทยา กล่าวคือ เพศชายจะมีหน้าเป็นผู้ ผ ลิ ต
อสุจิเพื่อจะผสมกับไข่ของเพศหญิง เพื่ อให้ ก้าเนิดทารก ส่วนเพศหญิงจะมีหน้าที่ตั้งครรภ์และให้ก้ า เนิ ด
บุ ต ร (American Psychological Association, 2012) ส่ ว นค้ า ว่ า เพศภาวะ หรื อ เพศสภา พ
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(gender) หมายถึง พฤติกรรม ทัศนคติ และความรู้สึกรับรู้ตัวเองของบุค คลว่า เป็นหญิ ง หรือเป็นชาย
ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเพศที่เ กิดขึ้นโดยธรรมชาติก็ไ ด้ โดยเพศภาวะ หรือเพศสภาพ เป็นบทบาท
ที่สังคมและวัฒนธรรมคาดหวัง และเป็น พฤติ กรรมที่ถู กเรี ยนรู้โ ดยสั งคม ซึ่งจะมีความซับซ้อนมา กขึ้ น
ตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเป็นองค์ประกอบหลั กของความสัมพัน ธ์ทางสั ง คมที่ มี
พื้นฐานอยู่บนการรับรองความแตกต่างระหว่างเพศ และเป็นแนวทางหลักของความสัมพันธ์เชิงอ้า นาจ
(American Psychological Association, 2012; Anne et al., 1986; Henley, 1997)
บทบาทความเป็นหญิง และความเป็ นชาย (gender role) เป็นรูปแบบของพฤติ ก รร ม
ของบุ ค คลที่ แ สดงออกว่า ตนเองมี บทบาทอย่า งไร เช่ น บุ ค ลิ ก ภาพ ความชอบ ความเชื่ อ ค่ านิยม
ความสามารถ เป็ น ต้ น ซึ่ ง บทบาทเหล่ านี้ เกิ ด จากกระบวนการเรี ยนรู้แ ละขัด เกลาทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม (Socialization) ที่มีส่วนในการเสริมสร้า งระบบความคิด และพฤติกรรมที่แสดงออกเป็ น
ลักษณะเฉพาะของบุคคลอย่างต่อเนื่อ งตั้ง แต่อยู่ในช่วงวัย เด็ก ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น อายุ
ฐานะและชนชั้นทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา ค่านิยม ความเชื่อ เป็นต้น (Bem, 1981; Hurlock, 1980)
โดยสถาบันครอบครั ว มีส่ วนส้า คัญ ต่อ การเลี้ย งดู ขัดเกลาและอบรมสั่ งสอนบุ ค คลตั้ง แต่ อยู่ ในวั ย เด็ ก
ส่งผลต่อเอกลัก ษณ์ทางเพศที่ เหมาะสมของบุ คคล และการเป็นที่ยอมรับในสั งคม ซึ่งบทบาทเพศใน
เรื่องแบบแผนการด้าเนินชี วิต ถูกก้าหนดภายใต้บริบทของสัง คม เพราะเมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตา มยุ ค สมั ย บทบา ทเพศก็ เ ปลี่ ย น แ ปล งตา มไ ปด้ วย (ภั ส สร ลิ ม า น น ท์ , 2 5 4 4 )
โดยบทบาทเพศชาย จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึ งบทบาทความเป็นผู้น้า มีอ้านาจ พึ่งพาตนเองได้
และมีความสามารถในการด้าเนิ นชีวิ ตที่ ประสบความส้าเร็จ ส่วนบทบาทเพศหญิง จะมีลักษณะของ
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง ความสามารถในการปฏิสั มพั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น (Eagly & Wood, 1991;
Jaggar, 1997) โดยปัจจัยที่มีส่วนในการก้าหนดบทบาทและหน้าที่ข องแต่ละเพศ ได้แก่ 1) ปัจจัยทาง
ธรรมชาติ (nature) และชี ว ภาพ (biology) เป็ น ความแตกต่ า งด้ านสรี ระหรื อ ชีว ภาพที่ ธ รรมชาติ
ก้าหนด ซึ่งความแตกต่ างนี้ท้า ให้ สัง คมต้ องแบ่ งบทบาทและหน้า ที่ค วามรั บผิ ดชอบให้เ หมาะสมกั บ
เงื่อนไขและข้อจ้า กั ดทางธรรมชาติ ของแต่ละเพศ 2) ปัจจัยด้านโครงสร้า งครอบครัว เป็นปัจจั ย ที่ มี
ความส้ า คั ญ ที่ ท้ า ให้ เ กิ ด การแบ่ ง งานและหน้า ที่ รับ ผิ ด ชอบระหว่ า งเพศหญิ ง และเพศชายภายใน
ครอบครัว โดยอาจจะมีส่วนท้าให้เกิดความไม่ เท่า เทีย มระหว่างเพศภายในครอบครั ว (Dixon, 1976)
และ 3) ปัจจัยทางวัฒนธรรม (culture) และบรรทัดฐานทางสั ง คม (social norms) เป็นปัจจั ย ที่ มี
ส่วนส้าคัญในการปลูกฝัง อบรม สั่งสอนบุคคลตั้งแต่ อยู่ในช่ว งวัย เด็ กให้ มีการยอมรับ ทัศนคติ รวมทั้ ง
ยอมรับบทบาทเพศชาย และเพศหญิงที่สังคมและวัฒนธรรมก้าหนด
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2.3.2 ทฤษฎีบทบาททางสังคม (social role theory) และความแตกต่างระหว่างเพศ
(gender differences)
ทฤษฎีบทบาททางสัง คมจะมองความแตกต่างระหว่า งเพศในเรื่อ งของพฤติกรรมทาง
สังคมที่เกิ ดขึ้ นจากต้าแหน่ ง ทางสั ง คมของผู้ หญิ งและผู้ชาย รวมทั้งการแบ่ ง งานและบทบาทหน้ า ที่
ระหว่ า งเพศ เช่ น ผู้ ห ญิ งมี บ ทบาทการเลี้ย งดูลู ก ดู แ ลครอบครั ว ท้ า งานบ้ าน ส่ ว นผู้ช ายมี บทบาท
ในการท้างานเพื่อ หาเลี้ย งครอบครั ว ต้องประสบความส้า เร็ จในหน้า ที่ก ารงาน เป็นต้น โดยความ
แตกต่างของบทบาททางสัง คมจะน้ ามาซึ่ งความคาดหวั ง ทางสัง คม ซึ่งความคาดหวั งทางสั ง คมก็ จ ะ
น้ า ไปสู่ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งเพศในเชิ ง พฤติ ก รรมทางสั ง คมผ่ านกระบวนการเ รีย นรู้ทั ก ษะตาม
ลักษณะที่ตรงตามเพศและความเชื่ อ (learning of sex-typed skills and beliefs) โดยที่บุคคลจะ
เรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการขั ด เกลาทางสั ง คม (socialization) และได้ รั บ อิ ท ธิ พลโดยตรงจากความ
คาดหวังที่เกี่ยวกับบทบาททางเพศที่ มีต่อ พฤติ กรรมและการแสดงออกของบุค คล และกระบวนการ
ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ (societal power relations) (Archer, 1996; Eagly, 1997) ดังนั้น บทบาท
เพศทางสังคมจึงมี ความแตกต่า งกัน ไปตามแต่ละสภาพสั งคมและวั ฒนธรรม และมีความเกี่ยวข้ อ งกั บ
สิทธิ อ้านาจ ความรับผิดชอบ และความสามารถในการเข้าถึ ง ใช้ประโยชน์ และควบคุมทรัพ ยากร
ต่างๆ ซึ่งในบางสถานการณ์เพศหญิ งอาจจะต้อ งมาท้าบทบาทหน้าที่ข องเพศชาย เช่น การท้าหน้ าที่
หั ว หน้ า ครอบครั ว การท้ างานในเชิ ง เศรษฐกิ จ บทบาททางการเมื อ ง เป็ น ต้ น ในขณะที่ เ พศชาย
ก็ อ าจจะต้ องมาท้า บทบาทหน้ าที่ ของเพศหญิง เช่ น บทบาทการดู แลเลี้ ยงดู บุ ตร การท้างานบ้าน
การท้าอาหาร เป็นต้น
โดยทฤษฎี บ ทบาททางสั ง คม (social role theory) อธิ บ ายว่ า การที่ บุ ค คลมี อ ายุ
เพิ่มขึ้นก็มีส่วนส้าคัญที่ท้าให้บ ทบาททางสัง คมเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย การยอมรับบทบาททางสั ง คม
ในแต่ ล ะช่ ว งวัย ของบุ ค คลจะช่ ว ยให้บุ ค คลสามารถปรับ ตั ว กับ การเปลี่ ยนแปลงทั้ง ในปั จ จุบันและ
อนาคตได้ การเห็นคุณค่า ในตนเองของบุ ค คล และการเห็นคุ ณค่า ของบุค คลโดยครอบครั วจะช่ ว ย
ในการเสริมสร้างบทบาททางสังคมของบุคคลขึ้นมาใหม่เ พื่อทดแทนบทบาทหน้าที่ที่สูญเสีย ไปในแต่ ล ะ
ช่วงวัย (Alice, Wood, & Diekman, 2000) ดังนั้น การที่ผู้สูงอายุมีกิจ กรรมท้ าอย่างต่ อเนื่อ งก็ จ ะมี
ส่วนส้าคัญท้าให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตั วกับ บทบาททางสั งคมที่ เปลี่ยนแปลงไปได้ ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ จ ากทฤษฎี กิ จ กรรมทางสั ง คม (activity theory) กล่ า วคื อ การที่ บุ ค คลได้ ท้ า กิ จ กรรมต่ า งๆ
ที่หลากหลาย จะท้าให้บุคคลมีความพึงพอใจในชีวิ ตสูงและสามารถปรับ ตัวให้ ด้าเนินชีวิ ตต่ อไปอย่ า งมี
ความสุขได้ การที่บุคคลก้า วเข้าสู่ วัย สูง อายุ และเกษี ย ณจากการท้า งานแล้ วท้า ให้ มีเวลาว่า งมา กขึ้ น
การที่ได้ท้ากิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสภาพร่างกาย เช่น งานอดิเรก งานเล็กๆ น้อยๆ
ภายในบ้าน ช่วยดูแลหลาน ให้ค้าปรึกษาลูกหลาน งานอาสาสมัคร กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อ พบปะ
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กับคนวัยเดียวกัน เป็นต้น จะท้าให้ผู้สูงอายุ มีทั ศนะคติใ นเชิง บวกกับ ตนเอง มองโลกในแง่ ดี และมี
ชีวิตชีวา รวมทั้งรู้สึกว่าตนเองมีบทบาททางสัง คมอย่า งต่ อเนื่อง ท้าให้เกิดการเห็นคุ ณค่าและยอมรั บ
บทบาทของตนเอง (Diggs, 2008)
2.3.3 แนวคิดความแตกต่างระหว่างเพศ (gender differences)
มีผู้เชี่ยวชาญได้ อธิ บายแนวคิ ด เกี่ ยวกับ ความแตกต่า งระหว่า งเพศชายและเพศหญิ ง
(Bakan, 1966; Eagly & Carli, 1981; Eagly & Crowley, 1986; Eagly & Steffen, 1986; Parsons
& Bales, 1955) โดยลักษณะของเพศชายที่ยึ ดถื อ ตนเองเป็นหลัก (agentic) ลักษณะของควา มเป็ น
ชายเรียกว่า Agency เป็นการแสดงออกในลักษณะการปกครองตนเอง (self-assertion) การมีอิสระ
(independent) และการมี อิ ท ธิ พลหรื อ อ้ า นาจเหนือ ผู้ อื่ น (dominant) (Archer, 1996; Bakan,
1966) หรือลักษณะพฤติกรรมของเพศชาย เรียกว่า Instrumental จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึ ง
การเป็นผู้น้า กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเอง และน้าพาตนเองไปสู่ ค วามส้าเร็จ ส่วนลักษณะของ
ความเป็ น หญิ ง จะเป็ น ลั ก ษณะของการยึ ด ถื อ ส่ ว นรวม ( communal) เรี ย กว่ า Communion
เป็นลักษณะของการเห็ นแก่ส วั สดิ ภาพของผู้ อื่ น เช่น มีความสุภาพอ่ อนโยน มีความเห็ นอกเห็ น ใจ
เอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ บรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดของผู้อื่น เป็นต้น หรือ ลักษณะพฤติกรรมของเพศ
หญิงที่เรียกว่า Expressive จะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก และการปฏิสัมพั น ธ์
กับบุคคลอื่น โดยความแตกต่างระหว่างเพศ มาจากบทบาทที่แตกต่างกัน ในการท้า งานและประ กอบ
อาชีพของเพศชายและเพศหญิง ซึ่งลักษณะของการยึดถื อส่ วนรวมเป็น หลั กของผู้ หญิ งนั้น อาจจะมา
จากการที่ผู้หญิ ง มีบ ทบาทเป็น แม่ บ้าน ดูแลช่วยเหลื อสมาชิ ก ในครอบครั ว ส่วนผู้ชายจะมีบ ทบาท
ในทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่เ ด่ นกว่า จึงท้าให้บุคคลเรีย นรู้ และคล้อ ยตามบทบาทเพศตามที่ สั ง คม
คาดหวังท้าให้ความคิดของเพศหญิงและเพศชายต่างกัน (Eagly & Wood, 1982)
นอกจากนี้ Bem (1981) ได้จ้าแนกลักษณะของบทบาททางเพศ ออกเป็น 4 ลักษณะ
ได้แก่ 1) ความเป็นชายสูงลักษณะเดียว (masculinity) เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึ ง การ
มีภาวะผู้น้า มีพลังอ้านาจ มีความรู้ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ มีความส้าเร็จ ในการด้า เนิ น ชี วิ ต
และมีความสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ 2) ความเป็นหญิงสูงลักษณะเดียว (femininity) เป็นลักษณะ
ของพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความอ่ อนหวาน อ่อนโยน และอ่อนแอ มักถูกกระท้า เป็นผู้ตาม มีหน้าที่
ในการเลี้ยงดูบุตรและท้างานภายในบ้าน 3) ความเป็นหญิงและความเป็นชายสู งทั้ง คู่ (androgyny)
เป็นลักษณะของพฤติ กรรมที่ สามารถตอบสนองความคาดหวั ง ของสัง คมได้อ ย่า งเหมาะสมมี ค วาม
ยืดหยุ่นสูงจึงสามารถปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์ต่า งๆ จึงมักประสบความส้าเร็จในชีวิต และ 4) ความ
เป็นหญิงและความเป็นชายต่้าทั้งคู่ (undifferentiated) เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจน และไม่
สามารถตอบสนองความคาดหวังของสังคมได้ รายละเอียดตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงการจัดกลุ่มบทบาททางเพศ และลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก
ความเป็น หญิงสูง
ความเป็น หญิงต่า
ความเป็น ชายสูง ความเป็นหญิง-ชาย
ความเป็นชาย
(Androgyny)
(Masculinity)
- พฤติกรรมที่แสดงออกอย่าง
- พฤติกรรมผู้น้า
เหมาะสมกับสถานการณ์
- มีพลังอ้านาจ
- มีความยืดหยุ่น
- กล้าหาญ
- ปรับตัวง่าย
- ชอบแข่งขัน
-ประสบผลส้าเร็จในชีวิต
- กล้าตัดสินใจ
- สุขภาพจิตดี
- มีความฉลาด
- มีความเป็นอิสระ
- มีหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัว
ความเป็น ชายต่า ความเป็นหญิง
บทบาทไม่ชัดเจน
(Femininity)
(Undifferentiated)
- มีความอ่อนโยน
- พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกไม่
- ขี้อาย
เป็ น ไปตามความคาดหวั ง
- อ่อนแอ เป็นผู้ถูกกระท้า
ของสังคม
- ท้างานในบ้าน
- มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก และดูแลสามี
ที่มา: ดัดแปลงโดยผู้วิจัย โดยอ้างอิงจาก Bem’s sex role classification (Bem, 1981)
2.3.4 แนวคิดความแตกต่างระหว่างเพศที่มีผลต่อ สถานะทางเศรษฐกิจ ของบุค คล
ความแตกต่ า งระหว่ า งเพศใน เรื่ อ งการแข่ ง ขั น ทา งเศรษฐกิ จ พบว่ า ผู้ ห ญิ ง มี
ความสามารถในการแข่ งขั นต่้า กว่ าผู้ช าย โดยในกลุ่มประชากรสูง อายุ ผู้สูงอายุเพศหญิ งจะมี ค วาม
เปราะบางทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ มากกว่าผู้ สูง อายุ เ พศชาย (Gneezy et al., 2003; Ofstedal
et al., 2004) นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างเพศยังส่ งผลต่อ การจ้างงานในกลุ่ มผู้ ชายและผู้ ห ญิ ง
และส่ ง ผลต่ อ การได้ รับ บ้านาญ และผลประโยชน์ อื่น ๆ ภายหลั งเกษี ยณ (Ofstedal et al., 2004)
โดยบทบาทเพศในแต่ละช่วงชีวิ ตมี อิท ธิพลต่ อประเภทของการสนับ สนุนช่ วยเหลื อโดยเฉพาะในกลุ่ ม
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ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ร่ ว มกั บ บุ ต ร โดยผู้ สู ง อายุ เ พศชายมี บ ทบาทในการให้ เ งิ น และที่ อ ยู่ อา ศั ย
ส่วนผู้สูงอายุเพศหญิงจะมีบทบาทในการช่วยเหลือท้างานบ้าน (Hooyman, 1999)
ความแตกต่ า งระหว่ างเพศในเรื่อ งทุ นมนุ ษ ย์แ ละการประกอบอาชีพถู ก อธิ บ ายโดย
ความไม่ เ ท่ า เที ย มทางเพศในตลาดแรงงาน โดยที่ ผู้ ช ายถู ก คาดหวั ง ให้ มีห น้ า ที่ ท้ า งานหาเลี้ ยงดู
ครอบครัว ส่วนผู้หญิงภายหลั งจากแต่ งงานและมี ลูก แล้ วก็ จะท้ างานนอกบ้า นน้ อยลง ซึ่งการสร้ า ง
ครอบครัวเป็ นกระบวนการส้า คัญ ของอุป ทานแรงงานและการประสบความส้า เร็ จในการประกอบ
อาชี พที่ แ ตกต่ า งกั น ของผู้ ช ายและผู้ ห ญิง (Evertsson & Nerno, 2004; Harkonen, Manzoni, &
Bihagen, 2016; Lewis, 2001)
การศึ ก ษาเรื่อ งความยากจนของผู้ สูง อายุ ในกลุ่มประเทศสมาชิก องค์ การเพื่ อ ความ
ร่ ว มมื อ ทา งเศ ร ษ ฐกิ จ และ กา ร พั ฒ น า ( Organization for Economic Co-operation and
Development - OECD) พบว่า ผู้หญิงสูงอายุมีค วามเสี่ยงที่จะมีค วามยากจนมากกว่า ผู้ชายสู ง อายุ
โดยเฉพาะผู้สูงอายุใ นประเทศ ไอซ์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และนิ วซีแลนด์ มีความแตกต่างระหว่า งเพศ
ในเรื่องรายได้ค่อนข้างมาก และความแตกต่างระหว่างเพศปรากฏชัด เจนในประเทศออสเตรีย อิตาลี
ญี่ปุ่น สโลวาเกีย และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นโสดมีแนวโน้มที่มีรายได้ต่้า กว่ า
เส้นความยากจน ซึ่งพบในประเทศไอร์แ ลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลี ย ญี่ปุ่น เม็กซิโก และ
สหรัฐอเมริกา (Zaidi, 2014) นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่ างเพศในกลุ่ มผู้ สูง อายุ เ อเชียที่ มี ผ ลต่ อ
สถานะทางเศรษฐกิ จ เช่น การศึกษาของ Wang (2011) พบว่า ผู้ชายสูงอายุมีแนวโน้ มที่จะมี ร ะ ดั บ
ของรายได้ส่วนบุค คลที่ สู งกว่าผู้ หญิ งสู ง อายุ และมีแหล่งรายได้ ที่ มาจากหลายแหล่ง มากกว่า ผู้ ห ญิ ง
สูงอายุ (Wang, 2011)
การพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของผู้สู งอายุ เอเชียในประเด็นความแตกต่างระหว่ า ง
เพศมีความสั มพั นธ์กั บข้ อได้เ ปรียบเสี ยเปรียบทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรสู ง อายุ
จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบังคลาเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปิน ส์
และไต้หวัน (Ofstedal et al., 2004) โดย Ofstedal et al. (2004) พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศ
ในด้านเศรษฐกิจจะปรากฏชัดเจน ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ ไต้หวัน และฟิลิปปิน ส์
โดยผู้หญิงจะมีความเสียเปรีย บในเรื่องของรายได้ เมื่ อเทียบกั บผู้ชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงสู ง อายุ
ไทยและผู้หญิงสูงอายุ ฟิลิปปิ นส์ ที่อยู่อาศัย ในระบบครอบครัวแบบที่ส มาชิ กเพศหญิงและเพศชา ยมี
ความเท่าเทียมกัน (bilateral family systems) แต่ผู้สูงอายุหญิงที่ไม่ได้แต่งงานจะได้เปรียบทางด้ า น
เศรษฐกิจเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ผู้สู งอายุช ายที่ไ ม่ ได้ แ ต่ง งาน สาเหตุมาจากการที่ผู้ สูง อายุ หญิ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้
แต่งงานส่วนใหญ่ อาศัย อยู่ใ นครัว เรื อนแบบหลายรุ่นจึ งได้รั บการเกื้อ หนุน จากครอบครั วทั้ งทา งตรง
และทางอ้อม
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ส้าหรับประเทศไทย ความแตกต่างระหว่างเพศเป็นประเด็นที่น่าสนใจในสถานการณ์ ก าร
เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่า งสมบูร ณ์ข องประเทศไทย ซึ่งจากการคาดประมาณ ในปี พ.ศ. 2583 ประเทศ
ไทยจะมีอัตราส่วนเพศที่แตกต่า งกัน ค่อนข้างมากในกลุ่ มประชากรสู งอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ ม
ประชากรสูงอายุวัยปลาย อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มีอัตราส่วนเพศชายต่ อเพศหญิ ง 100 คน แตกต่า ง
กันประมาณเกือบ 2 เท่า (ผู้ชาย 57.95 คนต่อผู้หญิง 100 คน) (ส้านักงานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ , 2556) โดยการศึ ก ษาของ Sobieszczyk et al. (2003) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับเรื่อง เพศกับความอยู่ ดีมีสุขของผู้สู งอายุ ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการส้ามะโนประชากร
และเคหะ ปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลการส้ารวจสวัสดิการสัง คมของผู้สูง อายุไ ทย ปี พ.ศ. 2538 และข้อมู ล
การส้ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2537 ของส้านักงานสถิติแห่ งชาติ ผลการศึก ษา
พบว่า ผู้หญิงสูงอายุไทยจะต้องเผชิญกับข้อเสียเปรียบทั้ งในเรื่ องของระดับการศึก ษาและการอ่า นออก
เขียนได้ที่ต่้ากว่า อีกทั้งสัดส่วนของผู้หญิงสูง อายุที่เ ป็นหม้ายและอาศัยอยู่ คนเดียวก็มีสัดส่ วนที่สู ง กว่ า
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุชาย แต่ทั้งนี้ ผู้สูงอายุชายไทยจะมีข้อเสียเปรียบในเรื่องของการรอดชี พ และการ
ได้รับการเกื้อหนุนเรื่องเงินจากบุ ตรในระดับ ที่ต่้ากว่าผู้หญิง สูงอายุ รวมทั้งมีหนี้สินและปัญหาทางการ
เงิ น มากกว่ า ตลอดจนมี ค วามพึ ง พอใจในภาวะทา งการ เงิ น ในระดั บ ที่ ต่้ า กว่ า ผู้ ห ญิ ง สู ง อา ยุ
(Sobieszczyk, Knodel, & Chayovan, 2003) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล จากการส้ า รวจประชากร
สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ที่พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศใน
ด้านการศึกษาของผู้สู งอายุไ ทยมีค วามแตกต่า งกัน ค่ อนข้า งมาก โดยในกลุ่มผู้สู งอายุที่จ บการ ศึ ก ษา
ในระดั บ สู ง (ปริ ญ ญาตรี ห รื อ สู ง กว่ า ) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ เ พศชาย ส่ ว นในกลุ่ มผู้ สู ง อายุ ที่ จ บ
การศึ ก ษาระดั บ ต่้ า กว่ า ประถมศึ ก ษา หรื อ ประถมศึ ก ษา พบว่ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิง
รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ร้อยละความแตกต่างระหว่างเพศในเรื่องระดับการศึกษาของผู้สูงอายุไทย
(จ้านวน 30,536 คน)
เพศ
ระดับการศึก ษา
ชาย
หญิง
(13,227 คน)
(17,309 คน)
จบต่้ากว่าประถมศึกษา
63.68
72.49
จบประถมศึกษา
18.86
18.48
จบมัธยมศึกษาตอนต้น-อนุปริญญา
11.69
5.41
จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า
5.77
3.62
ที่มา: ข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ, ค้านวณโดยผู้วิจัย
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และเมื่ อ พิ จ ารณาความแตกต่ า งด้ า นการศึ ก ษากั บ ระดั บ รายได้ ข องผู้ สู ง อา ยุ ไ ทย
ก็สอดคล้องไปในทิ ศทางเดียวกั นกั บระดับ การศึ กษา โดยในกลุ่มผู้สู ง อายุ ที่ มีระดับ การศึ ก ษาสู ง ก็ มี
ระดับรายได้สูงตามไปด้วย ส่วนผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่้าเกือบครึ่งพบว่ามีรายได้ต่้ากว่าเส้น ความ
ยากจน รายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ร้อยละความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับระดับรายได้ของผู้สูงอายุไทย
(จ้านวน 30,536 คน)
การศึก ษาของผู้สูงอายุไ ทย
ต่้ากว่า
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี
รายได้ต่อ ปีของ
ประถมศึกษา
ตอนต้นหรือสูงกว่า
ผู้สูงอายุไ ทย
อนุปริญญา
(20,970 คน) (5,694 คน) (2,482 คน) (1,390 คน)
ต่้ากว่า 40,000 บาท
51.10
42.61
21.35
7.55
40,000-69,999 บาท
28.17
29.56
21.39
6.83
70,000-99,999 บาท
9.42
12.42
12.57
7.77
100,000-299,999 บาท
9.48
12.28
34.00
46.04
300,000 บาทขึ้นไป
1.83
3.14
10.68
31.80
รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
ที่มา: ข้อมูลของส้านักงานสถิติแห่งชาติ, ค้านวณโดยผู้วิจัย
2.3.5 ความแตกต่างระหว่างเพศในเรื่อ งการเปลี่ย นแปลงในชีว ิตสมรสของผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุเป็นวัยที่ มีการเปลี่ยนในด้า นต่า งๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สั ง คม (Wild, Wiles, & Allen, 2013; กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2552) โดยปั ญ หาหลั ก ที่ เ กิ ด ในวั ย สู ง อายุ
ส่วนใหญ่ที่พบทั้งจากข้ อ มูลการส้ารวจและข้ อค้ นพบจากงานวิจั ยต่า งๆ ได้แก่ 1) ปัญหาด้านสุขภาพ
ในเรื่องของการเจ็บป่ วย การมีโรคประจ้าตัว เช่น เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือด โรคเกี่ยวกับกระ ดู ก
และข้อ เป็นต้น 2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ในเรื่องของการมีรายได้ลดลงอันเนื่องมาจากการเกษี ย ณจาก
การท้างาน หรือมีก้าลังในการท้า งานในเชิ ง เศรษฐกิ จได้น้ อยลง ในขณะที่รายจ่ายเพิ่ มขึ้น หรือคงที่
การมีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวัน หรืออาจต้องมีภาระในการดูแลลูกหลานในครัว เรือนจนท้ า ให้ มี
ภาระค่ า ใช้ จ่า ยเพิ่ มมากขึ้ น และส่ วนหนึ่ง มาจากการเสี ยค่ าใช้ จ่ายไปกั บ การดู แลสุ ข ภาพและการ
เจ็บป่วย เป็นต้น 3) ปัญหาด้านการดูแลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างและ
บทบาทหน้าที่ของครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม คนในรุ่นปัจจุบันนิยมมีบุตรน้อยกว่าในอดี ต
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ท้าให้ขนาดครอบครั ว เล็ กลง อีกทั้งผู้สูงอายุ ในปัจจุ บัน มีแ นวโน้ มที่ จะอาศัย อยู่ กั บบุ ตรน้ อยลง และ
4) ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้าน
นอกจากประเด็ นปั ญ หาหลั ก ที่ก ล่ าวมาข้ างต้ นแล้ ว ยั ง มี อี ก ประเด็ นที่ น่ าสนใจและ
อาจจะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในช่วงบั้นปลายของชีวิ ตของผู้ สูงอายุไ ด้ คือ เรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตสมรสของผู้สูงอายุ เนื่องจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความสูญ เสี ย เช่น
การสูญเสียคู่ชีวิต การสูญเสียคนใกล้ชิดหรือเพื่ อนในวัย เดีย วกัน เป็นต้น ซึ่งอาจจะท้าให้ผู้สูงอายุรู้ สึ ก
เหงาและว้าเหว่ อีกทั้ง การเป็นหม้ายเนื่องจากคู่สมรสชีวิตในกลุ่มผู้สูง อายุจะท้าให้เกิด การสูญเสี ย การ
สนับสนุนทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเกื้อหนุนด้า นต่า งๆ จากคู่สมรส ข้อมูลจากรายงานการ
ส้ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิง มีสัดส่วนของการเป็ น
โสด หม้าย หย่า และแยกกันอยู่ สูงกว่าผู้สูงอายุเพศผู้ชายถึง 3 เท่า ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สูงอายุ ที่
เป็นผู้หญิงโดยส่ วนใหญ่แ ล้ว เมื่อ หย่ าร้า ง แยกทางกับสามี หรือสามีเสีย ชีวิ ต ไปก่อ นแล้ว ก็มักจะไม่
แต่ ง งานใหม่ แต่ ผู้ สู ง อายุ ช ายนั้น เมื่ อ หย่ าร้ างหรือ แยกทางกั บ ภรรยา หรื อ ภรรยาเสี ย ชีวิ ต ไปแล้ว
ในระยะเวลาไม่นานนักก็มักจะแต่งงานใหม่ (United Nations, 2004) จึงท้าให้มีสัดส่วนของผู้สู ง อายุ
เพศหญิงที่เป็นหม้ายสูงถึงร้อยละ 43.2 ในขณะที่สัดส่วนของผู้สูงอายุเพศชายที่เป็นหม้ายที่ มีเ พีย งร้ อ ย
ละ 14.1 เท่านั้น (ส้านักงานสถิติแห่ งชาติ , 2557) และในปัจจุบันผู้หญิง มี แนวโน้ มที่จะเป็น หั ว หน้ า
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการหย่ าร้างหรือ ฝ่ายชายทอดทิ้ ง และมีแนวโน้มที่จะอยู่ เ ป็ น
โสดเพิ่มขึ้น (ส้านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย, 2552)
ข้อมูลจากการส้ารวจประชากรสู งอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ผู้สูงอายุ ที่
อาศัยอยู่ตามล้าพังส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ช าย
อี ก ทั้ ง ผู้ ห ญิ ง ที่ ไ ม่ เ คยสมรส หรื อ ที่ มีส ถานะหย่ า และหม้ า ยแล้ ว มั ก จะไม่ แ ต่ ง งานใหม่ (United
Nations, 2004) จึงใช้ชีวิตอยู่เพียงล้าพั งในวัยชรา โดยในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส
และความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุใ นประเทศที่ พัฒ นาแล้ว เช่ น สหรั ฐ อเมริ กา
Zissimopoulos et al. (2013) พบว่า ผู้หญิงสูงอายุที่ไม่เคยสมรสมี ความมั่ง คั่ง มากกว่า ผู้หญิง สู ง อายุ
ที่ เ คยสมรส หรื อ หย่ า ร้ า ง ทั้ ง นี้ ส่ ว นหนึ่ ง อาจเนื่อ งมาจากผู้ห ญิ ง ที่ เ คยสมรสหรือ หย่ าร้ างมี ระดับ
การศึกษาต่้ากว่า ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กั บความมั่ง คั่ง และมีส่วนส้าคัญ
ต่อความมั่นคงทางด้านรายได้และความรู้ทางการเงินของผู้สูง อายุ ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่ไม่เคยสมรส
พบว่ า มี ค วามมั่ ง คั่ ง น้ อ ยกว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศชายที่ เ คยสมรส (Zissimopoulos, Karney, & Rauer,
2013) แต่ Chang et al. (2010) พบว่า การที่ผู้สูงอายุไม่เคยแต่ง งานหรื ออยู่ เป็นโสดก็จะไม่ มีโ อกาส
ที่จะได้รับการดูแ ลจากบุ ต รและคู่ส มรสในช่ว งบั้น ปลายของชีวิ ต ซึ่งจะส่งผลต่ อ ภาวะซึ มเศร้ า และ
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ความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งสตรีสูงอายุ หม้ ายจะประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้ น้ อ ย
จึงต้องเป็นภาระพึ่งพิงของครอบครัว (Echo, Wilber, & Silverstein, 2010)
งานวิจัยที่ผ่าน พบว่า ความเป็นหม้ายจะส่งผลกระทบต่ อความอยู่ ดีมีสุขทางการ เงิ น
(financial well- being) โดยเฉพา ะ ในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ (Burkhauser, Butler, & Holden, 1991;
Burkhauser & Duncan, 1991; Burkhauser, Holden, & Feaster, 1988; Holden, Burkhauser,
& Myers, 1986; McLaughlin & Jensen, 2000) ในส่วนของคนที่แต่งงานจะมีความมั่ง คั่งในระดั บ
ที่สูงกว่าคนที่ ไ ม่ไ ด้ แต่ ง งาน เพราะการแต่ง งานจะเป็น การกระตุ้ นให้ผู้ ชายท้า งานหนัก ขึ้น (Gary S
Becker, 1981; Gustman & Juster, 1996; Hill, 1979; Korenman & Neumark, 1991; Siegel,
1993; Smith, 1988) นอกจากนี้ ผลการศึกษาในสหรั ฐ อเมริ กา พบว่า การแต่งงานส่งผลให้ ผู้ ห ญิ ง
และผู้ชายมีความอยู่ดีมีสุข มากขึ้น (Mookherjee, 1997) โดยข้อดีของการแต่งงานมี คู่ส มรสจะส่ ง ผล
ต่อความมั่งคั่ง ดังนี้
1. ในทางเศรษฐกิจการแต่งงานและมี คู่ส มรสจะส่ งผลต่อการบริโภคในครัวเรื อ นและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า เมื่อเทียบกับการเป็นโสด
2. การหย่าหรือเป็นหม้ายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมาย และท้าให้สูญเสีย
แหล่งรายได้ที่จะมาจากคู่สมรส
3. การแต่งงานมีคู่สมรสจะน้าไปสู่แรงจูงใจในการสะสมความมั่งคั่งเพิ่ มมากขึ้น
2.3.6 ความเหลื่อ มล้าในสังคม
ปัจจุบันความเหลื่ อมล้้า ในสัง คมไทยก้า ลัง เป็น ประเด็ นปั ญหาที่ส้ าคั ญ ต่อ การ พั ฒ นา
เศรษฐกิจและสั ง คมของประเทศ ซึ่งประเด็นความเหลื่ อ มล้้า ที่ ส้า คัญ ในสัง คมไทย มี 6 ด้าน ได้ แ ก่
1) รายได้ 2) สินทรัพย์ทางการเงิน 3) การถือครองที่ดิน 4) การศึกษา 5) การให้บริการสาธารณสุ ข
และ 6) ความไม่ เ สมอภาคทางเพศ โดยส้ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติ ได้จ้าแนกความเหลื่อมล้้าในสังคมออกเป็น 2 มิติใหญ่ๆ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ คือ
มิติทางด้านเศรษฐกิจ และมิติทางด้านสังคม โดยในด้านเศรษฐกิจจะพิจารณาจากความไม่ เท่า เที ย ม
กันของการกระจายรายได้และทรั พย์สิ น ในส่วนของความเหลื่อ มล้้า ทางด้านสั งคมจะพิจารณาความ
เหลื่อมล้้าทางโอกาสในการเข้า ถึ งบริ การพื้น ฐานของภาครัฐ เช่น การศึกษา สาธารณสุข และการ
คุ้มครองทางสังคม เป็นต้น (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2558b)
ซึ่งจากรายงานการวิเ คราะห์ สถานการณ์ค วามยากจน และความเหลื่ อ มล้้า ในประเทศไทย ปี พ.ศ.
2556 พบว่า ประชากรไทยมีความยากจนโดยรวมลดลงจากปี พ.ศ. 2555 จากร้อยละ 12.6 เหลือร้อย
ละ 10.9 ในปี พ.ศ. 2556 แต่ความยากจนยังคงเป็นปัญหาส้าคัญในสังคมไทย เพราะยังมีประชากรอยู่
ถึงร้อยละ 21 ที่ยังคงมีระดับรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสู งกว่าเส้นความยากจนไม่ เกินร้ อยละ 20
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จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น กลุ่ มเสี่ ย ง โดยในส่ ว นของประชากรสู ง อายุ นั้น การจัด สวั ส ดิ ก ารเบี้ย ยั ง ชีพผู้ สูงอายุ
เบี้ยความพิ การ และสิทธิรักษาพยาบาล เป็นมาตรการหนึ่ง ของภาครั ฐที่ ช่ว ยเหลือ เยีย วยาและ ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้้าในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังคงพบว่ามีผู้สูงอายุบางกลุ่มในสัง คมยั งคงเข้าไม่ถึ งสิท ธิ แ ละ
สวัสดิการในส่วนนี้ (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2558b)
หากพิ จ ารณาความเหลื่ อ มล้้ าเชิ ง พื้ นที่ ใ นประเด็ น ทางด้ านรายได้ โดยใช้เ ส้ นความ
ยากจนเป็นเกณฑ์ ในการพิจารณา ซึ่งเป็นประเด็นส้า คั ญที่ มีผ ลต่ อ ความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศร ษฐกิ จ
ในระดั บ บุ ค คลของประชากรไทยนั้น พบว่ า ประเทศไทยมี สั ด ส่ วนคนจนลดลงจากปี พ.ศ. 2557
จากร้อยละ 10.53 เหลือร้อยละ 7.21 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งหากพิจารณาในเชิ ง พื้นที่ จ้าแนกรายภาค
ในปี พ.ศ. 2558 พบว่ า ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี สั ด ส่ว นของคนจนมากที่ สุด (ร้ อ ยละ 10.30)
รองลงมา คื อ ภาคใต้ (ร้ อ ยละ 9.92) ภาคเหนื อ (ร้ อ ยละ 8.78) ภาคกลาง (ร้ อ ยละ 4.30) และ
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 2.01) ตามล้าดับ และหากพิจารณาในระดับจังหวัด พบว่า จังหวัดปัตตานี
มีสัดส่วนคนจนมากที่สุ ด ถึงร้อยละ 34.91 และจังหวัดปทุมธานี มีสัดส่วนคนจนน้อยที่สุ ด ซึ่งมีเพี ย ง
ร้อยละ 0.26
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับการทางานของผู้สงู อายุ
การท้างานของผู้สู ง อายุ นอกจากจะเป็น แหล่ง ที่ มาของรายได้ แล้ ว ยังเป็นการได้ ใ ช้ค วา มรู้
ความสามารถและใช้เวลาว่า งให้ เกิ ดประโยชน์ น้ามาซึ่งการเห็นคุณค่าในตนเองและมีความหมายต่ อ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก (ส้านักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้สูง อายุ, 2557) แต่ควรเป็นงานที่มีความเหมาะ สม
กับศักยภาพและความสามารถทางกายภาพของผู้สู งอายุ ด้ว ยเช่น กัน เพราะการสูงอายุอาจจะ เป็ น
ข้อจ้ากัดในการท้างาน เนื่องจากการที่บุคคลมีอายุเ พิ่ มขึ้น ส่งผลให้ก ารท้า งานของสมองและร่า งกาย
ลดลง และความสามารถทางกายภาพในการท้า งานของบุ ค คลจะลดลงตามอายุที่ เ พิ่ มมากขึ้ น ด้ ว ย
จึงท้าให้ประสิทธิภาพการท้า งานลดลง แต่การมีอายุที่เพิ่มขึ้น ท้าให้บุ คคลได้สั่ง สมประสบการ ณ์ มาก
ขึ้น ซึ่งหากผู้สูงอายุน้าประสบการณ์ที่สั่งสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะเกิดผลทางบวกทั้ง ต่อตนเองและ
สังคม (Ilmarinen, 2002) รายละเอียดตามแผนภาพที่ 4
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แผนภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพการท้างาน

อายุ

ความสัมพันธ์ทางลบ

การทางาน
พื้นฐานของ
สมองและ
ร่างกาย

ประสบการณ์

ความสัมพันธ์ทางบวก

ความสัมพันธ์ทางบวก

ความสัมพันธ์ทางบวก

ความสัมพันธ์ทางบวก

ประสิทธิภาพ
การทางาน

ที่มา: Juhani E Ilmarinen (2001) (Ilmarinen, 2001) ดัดแปลงโดยผู้วิจัย
การท้างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา
11 (3) ก้าหนดว่า ผู้สูงอายุมีสิท ธิ ไ ด้รับ ความคุ้ มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนในด้ านการประ กอบ
อาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม ซึ่งจากข้อมูลรายงานการท้างานของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2557
พบว่า มีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ 10.05 ล้านคน โดย 3.84 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุที่ยังท้างานอยู่ คิดเป็ น
ร้อยละ 38.40 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและประมง แต่ก็มีบางส่วนที่ เป็น ลูกจ้า งเอกชนและ
ลูกจ้างรัฐบาลแต่เป็นสัดส่วนที่น้อย โดยผู้สูงอายุชายจะมีชั่ วโมงการท้างานต่อสัปดาห์มากกว่าผู้สู ง อายุ
หญิง ส้าหรับความต้องการท้างานของผู้สูงอายุนั้น พบว่า มีผู้สูงอายุที่ต้องการท้างาน และก้าลังท้างาน
หรือก้าลังหางานท้าอยู่ ร้อยละ 17.5 และอีกร้อยละ 2.5 เป็นผู้สูงอายุที่ต้อ งการท้างานแต่ไ ม่ ไ ด้ ห า
งานท้า โดยผู้สูงอายุวัยต้น (อายุระหว่าง 60-69 ปี) มีสัดส่วนความต้องการท้า งานสูง ที่สุด (ส้านักงาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2557) โดยปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ การท้ างานของผู้ สูง อายุที่ แ ตกต่ างกั น ได้ แ ก่ เพศ อายุ
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เขตที่อยู่อาศัย ภาคที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา สถานะของผู้สูงอายุในครัวเรื อน จ้านวนบุตร รายได้
และทรัพย์สิน (รัชพล อ่้าสุข, 2558)
นอกจากนี้ หากพิจารณาประเภทของงานตามมาตรฐานการจัด ประเภทอาชี พตา ม
มาตรฐานสากล (International Standard Classification Of Occupation: ISCO) สามารถจ้าแนก
ได้ เ ป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ 1) งานที่ มีทั ก ษะ และ 2) งานที่ ไ ม่ มีทั ก ษะ (International Labour
Organization, 2007) รายละเอียดมีดังนี้
1. งานที่มีทักษะ หมายถึง อาชีพที่ต้องใช้ค วามรู้ค วามสามารถ ความช้านาญ และ
ต้องมีประสบการณ์ ในการท้า งาน ตลอดจนสามารถตั ด สิน ใจและแก้ไ ขปัญ หาที่เ กิ ด ขึ้น ด้ว ยตน เอง
รวมถึงเป็น อาชี พที่ ต้ อ งผ่ านการฝึ กฝนและเรีย นรู้ เ พื่ อให้ มีทัก ษะอยู่ต ลอดเวลา ซึ่งงานประเภทที่ มี
ทักษะ ได้แก่ อาชีพทหาร (กองก้าลังทหารติ ด อาวุ ธต่ างๆ (สามเหล่าทัพ), กองก้าลังทหารติ ด อา วุ ธ
ต่างๆ) , ผู้บัญญัติกฎหมาย, ข้าราชการระดับอาวุโส, ผู้จัดการบริษัท และผู้จัดการทั่วไป, ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านต่างๆ (ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ , ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์เ กี่ย วกั บสิ่ ง มีชี วิต และสุข ภาพ, ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน, ผู้ประกอบวิ ช าชี พ
ด้านอื่นๆ), ช่างเทคนิคสาขาต่า งๆ และผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, เสมียน, ผู้ปฏิบัติงานที่ มี
ฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมง (ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝี มือ ด้า นการเกษตรและการประ มง
ในเชิงเศรษฐกิจ การตลาด, ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและการประมงในเชิ ง เศรษฐกิ จแบบยั ง ชี พ ) ,
ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝี มือและธุรกิจอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจ ด้ า น
การถลุง สกัด และการก่อสร้าง, ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านโลหะ เครื่องจักรและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
2. งานที่ไม่มีทัก ษะ หมายถึง อาชีพที่ไม่ต้องใช้ ค วามรู้ ความสามารถในการท้ า งาน
มากนัก หรืออาชีพที่ได้ รับ ค้าแนะน้า เพีย งเล็ก น้อ ยก็ สามารถท้า งานนั้ นได้ โดยใช้แรงงานและ ความ
อดทนเป็ น ส่ ว นใหญ่ ประกอบด้ ว ย พนั ก งานบริ ก าร และพนั ก งานขายในร้ า นค้ า และตลา ด ,
ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารเครื่ อ งจั ก รโรงงานและเครื่ อ งจั ก ร และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ านการประกอบ (ผู้ ป ฏิ บั ติ การ
เครื่องจักรโรงงานซึ่ ง ติด ตั้ งประจ้า ที่แ ละผู้ป ฏิบั ติ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ผู้ปฏิบัติการเครื่อ งจั ก ร และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ, ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อ นยานยนต์ และผู้ปฏิบัติการเครื่อ งจั ก รโรงงาน
ที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ ) , และผู้ ป ระกอบอาชี พขั้ นพื้ น ฐานต่ างๆ (งานประเภทการขายและให้ บริ ก าร, ผู้ ใ ช้
แรงงานด้านการเกษตร การประมงและผู้ใช้แรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, ผู้ใช้แรงงานในด้านการท้าเหมือ ง
การก่อสร้าง การผลิต และการขนส่ง)
ส้าหรับประเภทและลักษณะงานที่เหมาะสมกั บผู้สูง อายุแต่ ละช่วงวัย (ส้านักส่งเสริ ม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2557) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงดังนี้
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1) ช่วงที่มีพลัง โดยปกติจะอยู่ในช่วงของการสู งอายุ วัยต้น อายุระหว่าง 60-69
ปี ซึ่งเป็นช่วงแห่งการมีพลัง มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีภูมิปัญญาที่พร้อมจะใช้งาน
และสามารถท้างานให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ซึ่งลักษณะงานที่เหมาะสมกั บ
ผู้สูงอายุช่วงวัยนี้ เป็นได้ทั้งงานที่ท้าแล้วได้รับค่าตอบแทนและงานอาสาช่วยเหลือสั งคม ส้าหรับงานที่
ได้รับค่าตอบแทนจะอยู่ ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือประกอบอาชีพ อิ ส ระ
เช่น เป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษา เป็นต้น ส่วนงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน เช่น กรรมการ
หมู่บ้าน ช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน เป็นต้น
2) ช่วงแห่งการพักผ่อน จะอยู่ในช่วงของการสู งอายุ วัยกลาง อายุระหว่าง 7079 ปี เป็นช่วงที่สภาพร่างกายเริ่มอ่อนแรง แต่ก็ยังพอมีก้าลังและสามารถท้า งานที่ไ ม่หนั ก มากได้ บ้ า ง
หรืออาจจะท้างานอดิเ รก และอาจจะมีผู้สูงอายุบางคนที่ สูญ เสี ยในเรื่ องของการมองเห็น การได้ยิ น
และมีปัญหาการทรงตัว ดังนั้น ผู้สูงอายุในวัยนี้จึงควรจะพักผ่อนมากกว่าท้างาน
3) ช่วงแห่งการพึ่ง พิ ง เป็นช่วงของการสู งอายุวัย ปลาย อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป
งานที่ ท้ า ควรเป็ น งานอดิ เ รก อยู่ กั บ ลู ก หลาน ไม่ ค วรท้ า งานที่ ห นั ก เกิ น ไป เพราะสภาพร่ า งกาย
เริ่มเสื่อมสภาพและเจ็บป่วยซึ่งต้องพึ่ง พิงผู้อื่น มากขึ้น
ดังนั้น ช่วงวัยที่เหมาะสมส้ าหรั บ การท้ างานในเชิง เศรษฐกิ จที่ ได้ ค่า ตอบแทน
จึ ง ควรเป็ น ช่ ว งผู้ สู ง อายุ วั ย ต้ น คื อ อายุ ร ะหว่ า ง 60-69 ปี ซึ่ ง ช่ ว งวั ย นี้ ร่ า งกายยั ง แข็ ง แรงและ
กระฉับกระเฉง และสามารถน้าความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ให้ เกิด ประโยชน์ต่อ สั ง คม
ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามสิทธิตามพระราชบัญ ญัติ คุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ 2551
ในเรื่องของเวลาในการท้างานนั้น ก็ต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ
ในส่วนของงานที่อันตรายตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง เวลาในการท้างานต้องไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อ วั น
และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสั ป ดาห์ รวมทั้งต้อ งมีวัน หยุ ด ประจ้า สัป ดาห์ ไม่น้อยกว่าสัป ดาห์ละ 1 วัน
โดยมี ร ะยะห่ า งกั น ไม่ เ กิ น 6 วั น จึ ง จะถื อ ว่ า มี ค วามเหมาะสมและเป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก้าหนด
(พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541; พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551)
2.5 แนวคิดเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั ความอยูด่ ีมีสขุ ทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล
ความอยู่ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิจ (Economic Well-Being) เป็นเรื่องที่ มีความส้ า คั ญ
โดยการที่บุคคลจะมี ความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ ได้นั้น จะต้องมีอาชีพ มีงานท้า และมีรายได้
เพื่อให้มีเงินและทรั พย์สิน อื่นที่ เพี ยงพอจะเป็นหลักประกันในอนาคต (ส้านักงานโครงการพัฒนาแห่ ง
สหประชาชาติ ประจ้าประเทศไทย, 2552) และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศร ษฐกิ จ
และสังคมที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น ในอนาคต เช่น ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราเงินเฟ้อ ที่จะ มี ก าร
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เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยตัวชี้วัดความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจนั้น มีงานวิจัย
หลายเรื่องที่ศึก ษาเกี่ย วกั บสภาวะความอยู่ ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจระดับ บุค คล ซึ่งได้มีการก้ า หนด
ตั ว ชี้ วั ด ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ในลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น สามารถจ้ า แนกได้ เ ป็ น 4 ด้ า น
มีรายละเอียดดังนี้
1) ความอยู่ดีมีสุข ด้านรายได้ สามารถวัดได้จากการที่บุ คคลมีรายได้ ทั้ งรายได้
หลักและรายได้เสริมที่มาจากแหล่งต่า งๆ และรายได้จากการท้างาน หรือบ้านาญที่มาจากตนเองและ
คู่สมรส ซึ่งบุคคลต้อ งมีระดับ ของรายได้ ที่เ พี ยงพอต่อ ความต้ อ งการและ มีค วามพึ งพอใจกั บ สถานะ
ทางการเงิ น หรื อ เศรษฐกิ จ ของตนในปั จ จุ บั น (Blinder, Kristol, & Cohen, 1980; Burkhauser,
Giles, Lillard, & Schwarze, 2005; Hermalin, 1997; Lewin & Stier, 2003; OECD, 2013;
Rudkin, 1993; C. Williams, 2010; Zhang et al., 2011; นภาพร ชโยวรรณ และจอห์ น โนเดล,
2539) โดยที่บุคคลจะต้องมีรายได้ มากกว่า ค่าใช้จ่า ยจึงจะสามารถมี เงิน เหลื อเพื่ อเก็บออมได้ แต่โดย
ส่วนใหญ่หลักๆ แล้วบุคคลจะเสีย ค่าใช้จ่ายไปกั บการด้ารงชี วิต ประจ้าวั นค่ อนข้างเป็น สัด ส่ว นที่ มาก
ซึ่งประเภทของค่าใช้จ่ายในการด้า รงชีวิ ตประจ้า วันสามารถจ้าแนกได้ เป็ น 3 ประเภทหลักๆ ได้แ ก่
1) ค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพื่อการด้ารงชีพ โดยที่บุคคลจะต้องได้รับประทานอาหารที่ตรงตามมาตรฐาน
ทางโภชนาการ และการที่บุคคลมีเพศ อายุ และขนาดของครอบครัวที่แตกต่างกันก็จะท้าให้ระดับ ของ
ค่าใช้จ่ายในด้านอาหารมีความแตกต่างกันตามไปด้ว ย 2) ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยในกรณีที่ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยอาจจะต้ องเสีย ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ไปกั บการเช่า โดยสามารถวัดได้ จ าก
3 องค์ประกอบ คือ การเป็นผู้เช่า การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยโดยไม่ ต้อ งจ้านอง และการเป็นเจ้าของ
ที่อยู่อาศัยแต่ มีการจ้า นอง และ 3) ค่าใช้จ่ายด้านการเดิน ทาง โดยอาจจะวัดจากค่า ใช้จ่ ายใน การ
เดินทางโดยรถสาธารณะ และค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางโดยใช้รถยนต์ ส่วนบุ ค คล จ้านวนระยะทาง
(ไมล์) ที่ใช้ไปในรอบปี (Mutchler, Yao-Chi Shih, Bruce, & Gottlieb, 2014 )
2) ความอยู่ดีมีสุ ข ด้านการท้ างาน สามารถวัดได้จากการที่บุ ค คลมี งานท้ า ตรง
ตามความต้อ งการ และสามารถเข้าถึ งตลาดแรงงานได้ (Fenge, 2012; OECD, 2013) รวมทั้งการ
มีชั่ วโมงการท้ า งานต่ อสั ปดาห์ มีจ้ านวนสั ปดาห์ ของการท้ างานต่อ ปี และมีชั่ วโมงการท้า งานบ้ า น
ที่เหมาะสม (Blinder et al., 1980)
3) ความอยู่ ดี มีสุ ข ด้ า นทรัพย์ สิน และเงิ น ออม สามารถวั ด ได้จ ากการที่บุ คคล
มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น ของตนเอง มี เ งิ น ออมส้ าหรั บการด้ า รงชี วิต ที่ เ พี ย งพอ และมี ท รัพย์ สิ น อื่น ๆ เช่น
บั ญ ชี เ งิ น ฝาก เงิ น ออม หุ้ น เป็ น ต้ น และหากมี ห นี้สิ น ปริ มาณของหนี้สิ นต้ อ งไม่ เ กิ นก้ าลั ง ของตน
(Fenge, 2012; Hermalin, 1997; Mutchler et al., 2014 ; OECD, 2013; นภาพร ชโยวรรณ และ
จอห์น โนเดล, 2539)
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4) ความอยู่ ดี มีสุ ข ด้ า นการด้ า รงชี พ สามารถวั ด ได้ จ ากการที่ บุค คลมี สิ่ ง ของ
ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตที่เ พียงพอ และมีสิ่งอ้านวยความสะดวกตามสมควรตามศัก ยภาพของแต่ ล ะ
บุคคล ตลอดจนมีเ วลาว่า งเพื่อ การพั ก ผ่อ นหย่อ นใจ โดยองค์ประกอบของความอยู่ ดี มีสุ ข ด้า น การ
ด้ารงชีพ สามารถจ้าแนกได้เป็น 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การมีลักษณะและสภาพของบ้านที่อยู่ อ าศั ย
ที่ มีค วามมั่ น คงและปลอดภั ย 2) การมี บ้ านและที่อ ยู่ อาศัย ที่ มีส้ว มและไฟฟ้ าใช้ 3) สถานที่ ตั้ งของ
ห้องน้้าหรือห้องอาบน้้า และห้องส้วม ต้องมีความสะดวกและปลอดภั ยในการเข้าถึ ง 4) การมีสิ่งของ
เครื่องใช้และสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันในครัวเรือน เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องซักผ้า ตู้เย็น
โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ พั ด ลม เป็ น ต้ น 5) การมี สิ่ ง อ้ า นวยความสะดวกในการเดิ น ทาง เช่ น รถยนต์
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เป็นต้น 6) การมีทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย การมีทักษะ มีการศึก ษา
และมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี 7) การมี แ หล่ งน้้ าดื่ มและน้้ า ใช้ ที่มีคุ ณภาพ สะอาด และปลอดภัย และ
8) การมีเวลาว่างเพื่อ การพัก ผ่อน (Blinder et al., 1980; Fenge, 2012; Hermalin, 1997; OECD,
2013; นภาพร ชโยวรรณ และจอห์น โนเดล, 2539)
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ตัวชี้วั ด
ความอยู่ดีมีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิ จระดั บบุ ค คลนั้น มาจากหลายองค์ ประกอบขึ้น อยู่ กับ บริบ ทที่ ศึ ก ษา
โดยผู้วิจัยสามารถสรุปและจ้าแนกองค์ประกอบและตัวชี้วัดของความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ระดั บ
บุคคลจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ออกเป็น 4 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงองค์ประกอบและตัวชี้วัดของความอยู่ดี มีสุขทางด้ านเศรษฐกิจจากการศึ กษาวิจัยที่ ผ่านมา
องค์ประกอบ/ค้าอธิบายตัวชี้วัด
ผู้วิจัย
ด้านรายได้
ด้านการท้างาน ด้านทรัพย์สิน ด้านการด้ารงชีพ
และเงินออม
1. Mutchler
1) การมีที่อยู่
1) การดูแล
et al. (2014)
อาศัยเป็นของ สุขภาพที่ดี
ตนเอง
2) การมีอาหารที่
2) มีเงินออม
เพียงพอ
ส้าหรับการ
3) มีการเดินทาง
ด้ารงชีพที่
ที่สะดวก
เพียงพอ
4) การมีสิ่งของที่
จ้าเป็นต่อการ
ด้ารงชีวิตที่
เพียงพอ เช่น
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ผู้วิจัย

2. OECD
(2013)
3. Fenge
(2012)

4. Zhang, S.,
Anderson, S.
G., & Zhan,
M. (2011)

ด้านรายได้

ระดับรายได้
-

1) รายได้ส่วน
บุคคล
2) อัตราส่วน
รายได้ต่อความ
ต้องการ
5. Burkhauser 1) อัตราการ
et al. (2005) ทดแทนของ

องค์ประกอบ/ค้าอธิบายตัวชี้วัด
ด้านการท้างาน ด้านทรัพย์สิน
และเงินออม

ด้านการด้ารงชีพ

การมีงานท้า

เสื้อผ้า
เครื่องนุ่งห่ม
มีการพักผ่อน
หย่อนใจ เป็นต้น
การมีที่อยู่อาศัย
-

1) การเข้าถึง
ตลาดแรงงาน
2) การมีงานท้า

- การมีที่อยู่
อาศัยเป็นของ
ตนเอง

-

-

1) ความสัมพันธ์
ในครัวเรือน
รวมทั้งการบริโภค
ที่ใช้ร่วมกัน
2) การมีทุน
มนุษย์ ซึ่ง
ประกอบด้วย
การมีทักษะ มี
การศึกษา และมี
สุขภาพดี ตนเอง
3) การมีทุนทาง
สังคมและ
ทรัพยากรทาง
สังคม
-

-

-

-
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ผู้วิจัย

ด้านรายได้

องค์ประกอบ/ค้าอธิบายตัวชี้วัด
ด้านการท้างาน ด้านทรัพย์สิน
และเงินออม

ด้านการด้ารงชีพ

รายได้รวม
(Total Income
Replacement
Rate)
2) อัตราการ
ทดแทนรายได้
จากระบบ
ประกันสังคม
(Social Security
Replacement
Rate)
3) รายได้ของ
ครัวเรือน
(Household
Income)
6. Ofstedal et 1) รายได้จาก
การท้างาน
al. (2004)
บ้านาญ/กองทุน
2) รายได้จากการ
ลงทุน
3) รายได้จากบุตร
หรือญาติ
7. Lewin &
1) รายได้หลัก
Stier (2003) เช่น รายได้จาก
การท้างาน
รายได้จากเงิน
บ้านาญ เป็นต้น

-

-

-

1) ความยากจน
2) อั ต ราส่ ว นการ
พึ่งพิง
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ผู้วิจัย

ด้านรายได้

องค์ประกอบ/ค้าอธิบายตัวชี้วัด
ด้านการท้างาน ด้านทรัพย์สิน
และเงินออม

ด้านการด้ารงชีพ

2) รายได้เสริม
ทั้งจากตนเองและ
คู่สมรส
8. นภาพร
1) รายได้ของ
1) การมี
1) ลั ก ษณะ ของ
ชโยวรรณ และ ผู้สูงอายุ
ทรัพย์สินต่างๆ ตัวบ้านที่อยู่อาศัย
จอห์น โนเดล 2) รายได้ของคู่
ได้แก่ บ้าน
2) สภาพของที่อ ยู่
(2539)
สมรส
ที่ดิน บัญชีเงิน อาศัย
3) รายได้ทั้งหมด
ฝาก เงินออม
3) บ้านและที่อยู่
ในรอบปีที่ผ่านมา
หรือหุ้น
อาศัย มีส้วมและ
4) แหล่งส้าคัญ
2) การมีหนี้สิน ไฟฟ้าหรือไม่ และ
ของรายได้
และปริมาณหนี้ ส้วมอยู่ที่ไหน
5) ความพึงพอใจ
4) การมีสิ่งของ
กับสภาพทางการ
เครื่องใช้ต่างๆ ใน
เงินหรือเศรษฐกิจ
ครัวเรือน
ในปัจจุบัน
9. Blinder et 1) ระดับรายได้ 1) ชั่วโมงการ
1) การมีเวลาว่าง
al. (1980)
ท้างานต่อ
2) การพักผ่อน
สัปดาห์
2) จ้านวน
สัปดาห์ของการ
ท้างานต่อปี
3) ชั่วโมงการ
ท้างานบ้าน
ที่มา: จัดท้าโดยผู้วิจัย โดยรวบรวมข้อมูลและสรุปจาก Mutchler et al. (2014), OECD (2013),
Fenge (2012), Zhang, S., Anderson, S. G., & Zhan, M. (2011), Burkhauser et al.
(2005), Ofstedal et al. (2004), Lewin & Stier (2003), นภาพร ชโยวรรณ และจอห์น
โนเดล (2539) และ Blinder et al. (1980)
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จากแนวคิดเรื่อ งความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จที่ ก ล่าวมาข้า งต้น จึงสรุปได้ ว่ า
ลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบที่ส้ าคั ญ ของความอยู่ดี มีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิ จ ระดั บ บุค คลนั้น หมายถึง
การที่บุคคลมีรายได้ที่ เพีย งพอในขั้น ต่้า และมีความมั่นคงในการท้างาน ตลอดจนมีชีวิตความเป็ น อยู่
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการครองชี พ ซึ่งสามารถจ้า แนกความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิ จออกเป็ น
4 ด้าน ดังนี้
1. ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านรายได้ หมายถึง การมี รายได้เ พี ย งพอต่ อ ความจ้าเป็น
พืน้ ฐานของตนเองและครอบครั ว ไม่มีหนี้สินที่เป็นภาระเกินก้าลั งของตนเอง และมีความพึงพอใจต่ อ
รายได้ของตนเอง และต้องมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน
2. ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านการท้ า งาน หมายถึ ง การประกอบอาชีพ และการได้
ท้างานเต็มเวลาที่มั่นคง มีความแน่นอน และชัดเจนในเรื่ องระยะเวลาการท้า งาน มีหลักประกันการ
ท้างานและเป็นการท้างานที่ได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสม การได้รับผลประโยชน์หรือสวัสดิการสั ง คม
ด้านต่างๆ จากการท้างาน เช่น ระบบประกันสังคม ระบบกองทุนสะสมต่างๆ ระบบบ้าเหน็จ บ้านาญ
เป็นต้น เพื่อเป็นหลักประกันในยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย
3. ความอยู่ดีมีสุขทางด้า นทรั พย์สิน และเงินออม หมายถึง การมีทรัพย์สิน ซึ่งได้แ ก่
อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน เป็นต้น และสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ เรือยนต์ เป็น
ต้ น การมี เ งิ น ออมที่ พ อเพี ย งต่ อ การด้ า ร งชี พ หรื อ ทรั พย์ สิ น อื่ น เช่ น กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต
ประกันสังคม บัญชีเงินฝาก เงินออมหรือหุ้น เป็นต้น โดยการออมนั้น ต้องเป็นไปในสัดส่วนที่ เหมาะสม
ตามรายได้ และรายจ่าย เพื่อให้สามารถน้าออกมาใช้ในยามฉุกเฉินหรือกรณีจ้าเป็นเร่งด่วนได้
4. ความอยู่ดีมีสุข ทางด้านการด้า รงชี พ หมายถึง การมีที่อยู่อาศัย ที่ มีความมั่ น คง
ปลอดภั ย มี ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ จ้ า เป็ นและเพี ย งพอต่ อ การด้ า รงชี วิ ต มี ก ารดู แ ลด้ านสุ ขภาพอนามัย
มีแหล่งน้้าดื่มน้้าใช้ที่สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการด้าเนินชีวิตและการเดินทาง เช่น
รถยนต์/ปิกอัพ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ เป็นต้น ตลอดจนการมีสิ่งของเครื่องใช้ต่า งๆ ในครัวเรือ น
เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น โทรศัพท์ มือ ถื อ เครื่องซักผ้ า เครื่องปรับ อากาศ เตาไมโคร เวฟ
เครื่องท้าน้้าอุ่น เป็นต้น
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่า วมาข้างต้น ผู้วิจัยได้น้าแนวคิดและทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ในการจัดท้าดัชนีชี้วัด ความอยู่ ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ (Economic well-being) ที่ใช้
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ โดยผู้ วิ จั ย ได้ จ้ าแนกองค์ ป ระกอบของความอยู่ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ ออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านรายได้ 2) ด้านการท้างาน 3) ด้านทรัพย์สิน
และเงินออม และ 4) ด้านการด้ารงชีพ มี จ้านวน 15 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แสดงองค์ประกอบและตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ และอ้างอิงแหล่งที่มา
ของตัวชี้วัด
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
อ้างอิงแหล่งที่มาของตัวชี้วัด
1) ดัชนีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านรายได้
มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1) ระดับของรายได้
- Rudkin (1993)
- Hermalin (1997)
- Blinder et al. (1980)
- Hermalin, Ofstedal &
Mehta, (2002)
- Lewin & Stier (2003)
- Burkhauser et al.
(2005)
- Zhang, S., Anderson, S.
G., & Zhan, M. (2011)
- OECD (2013)
- นภาพร ชโยวรรณ และ
จอห์น โนเดล (2539)
1.2) ความเพียงพอของรายได้

Hermalin, Ofstedal &
Mehta, (2002)

1.3) ความพึงพอใจในภาวะการเงิน

- นภาพร ชโยวรรณ และ
จอห์น โนเดล (2539)

2) ดัชนีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างาน
มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
2.1) การมีงานท้า

2.2) การท้างานตรงตามความต้องการ

- Fenge (2012)
- Ofstedal et al. (2004)
- OECD (2013)
- Fenge (2012)
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

อ้างอิงแหล่งที่มาของตัวชี้วัด
- Ofstedal et al. (2004)

2.3) ประเภทงาน
2.4) จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์
Blinder et al. (1980)
3) ดั ช นี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ านทรั พย์ สิน และเงิน
ออม
มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
3.1) ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/การออม/เงิน/ทอง/ที่ดิน - Hermalin (1997)
- Hermalin, Ofstedal &
Mehta, (2002)
- OECD (2013)
- Mutcher et al. (2014)
- นภาพร ชโยวรรณ และ
จอห์น โนเดล (2539)
3.2) การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
4) ดัชนีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชีพ
มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
4.1) การมีที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะมั่นคง

4.2) การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งในสถานที่สะดวก
และปลอดภัย

- Mutcher et al. (2014)
- Fenge (2012)

- Quashie (2015)
- Vogel & Korinek (2012)
- Zimmer (2008)
- Rudkin (1993)
- นภาพร ชโยวรรณ และ
จอห์น โนเดล (2539)
- Quashie (2015)
- Vogel & Korinek (2012)
- Zimmer (2008)
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

อ้างอิงแหล่งที่มาของตัวชี้วัด
- Rudkin (1993)
- นภาพร ชโยวรรณ และ
จอห์น โนเดล (2539)

4.3) การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด

- Rudkin (1993)

4.4) การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด

- Rudkin (1993)

4.5) การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในครัวเรือน

- Quashie (2015)
- Vogel & Korinek (2012)
- Zimmer (2008)
- Rudkin (1993)
- Hermalin (1997)
- Mutcher et al. (2014)
- นภาพร ชโยวรรณ และ
จอห์น โนเดล (2539)

4.6) การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดินทาง

- Quashie (2015)
- Vogel & Korinek (2012)
- Zimmer (2008)
- Rudkin (1993)
- Mutcher et al. (2014)

ที่มา: จัดท้าโดยผู้วิจัย
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2.6 ความแตกต่างของงานวิจยั ในครัง้ นีก้ บั งานวิจยั ทีผ่ ่านมา
งานวิจัยในประเด็ นเกี่ ยวกับ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิจ ของผู้สู ง อายุใ นประเทศไทย
ที่ผ่านมา พบว่ายังมีจ้านวนไม่มากนั ก ส่วนใหญ่จะเป็นการศึ ก ษาวิจั ยในประเด็ นเกี่ย วกั บควา มอยู่ ดี
มีสุขในเชิงอารมณ์ความรู้สึก สุขภาพจิต ความสุขของผู้สูงอายุ ในส่วนประเด็นความอยู่ดีมี สุขด้านวั ต ถุ
ของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะเน้นการน้าเสนอผลการวิจัยในเชิ งพรรณนา ยังไม่มีการวิเคราะห์ปัจจั ย หลั ก
ที่มีอิทธิพลต่อ ความอยู่ ดี มีสุข ของผู้ สู งอายุ ในด้านต่า งๆ มากนัก ดังนั้น การศึกษาวิจัย ในครั้ ง นี้ จึ ง มี
ความแตกต่างจากงานวิจั ยในอดี ต เนื่องจากจะมุ่งเน้นไปที่ การสร้า งดั ชนี เพื่ อบ่ งชี้ ถึงระดับของความ
อยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุ ใ น 4 มิ ติ ที่ ส้ า คั ญ ได้ แ ก่ ด้ า นรายได้ ด้ า นการท้ า งาน
ด้านทรัพย์สินและเงินออม และด้านการด้ารงชีพ ซึ่งการสร้างดัชนีชี้วัดจะท้าให้การวิ เ คราะห์ มีค วาม
ชั ด เจนมากยิ่ งขึ้ น เนื่ อ งจากความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิ จมาจากหลายองค์ป ระกอบ ซึ่ ง แต่ละ
องค์ประกอบก็มีหลายตัวชี้วัด โดยงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะมีการให้น้าหนักในแต่ละตัวชี้วั ดของแต่ ล ะ
องค์ประกอบตามล้าดับความส้าคัญ และศึกษาถึงปัจจัยก้าหนดที่ส้าคัญ ที่มีอิท ธิพลต่อ ความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในประเทศไทย
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2.7 กรอบแนวคิดของการวิจยั
ปัจจัย ด้านเพศและสถานภาพสมรส
1. เพศ 2. สถานภาพสมรส
ปัจจัย ด้านความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาช กิ
ต่างรุน่ ในครอบครัว
- ด้านหน้าที่
3. การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่
อยู่ในครัวเรือน 4. การได้รับการเกื้อหนุนด้าน
การเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน 5. การได้รับ
การเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน 6. การได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้า
และสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน 7. การ
ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ใน
ครัวเรือน 8. การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับ
บุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
- ด้านความสัมพันธ ์
9. การเยี่ยมเยียนกับบุตร 10. การติดต่อกับบุตร
- ด้านโครงสร้าง
11. ความใกล้-ไกลของที่อยู่อาศัยระหว่าง
ผู้สูงอายุกับบุตร
ปัจจัย ด้านประชากร
12. อายุ 13. จ้านวนบุตร
ปัจจัย ด้านเศรษฐกิจและสังคม
14. ระดับการศึกษา 15. รูปแบบครัวเรือน
ปัจจัย ด้านพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศ ยั
16. เขตที่อยู่อาศัย 17. ภูมิภาคที่อยู่อาศัย
ปัจจัย ด้านสุขภาพ
18. สถานะทางสุขภาพ

ที่มา: จัดท้าโดยผู้วิจัย

ความอยู่ดีมีสุขทางด้าน
เศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุไ ทย
1. ความอยู่ดีมีสุข
ด้านรายได้
2. ความอยู่ดีมีสุขด้านการ
ท้างาน
3. ความอยู่ดีมีสุข
ด้านทรัพย์สิน และเงินออม
4. ความอยู่ดีมีสุข
ด้านการด้ารงชีพ
ดัชนีความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ
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2.8 งานวิจ ัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ย วกับ งานวิ จัย ที่ผ่า นมาและที่ เกี่ ยวข้ องกั บงาน วิ จั ย
ในครั้ ง นี้ โดยแบ่ ง งานวิ จัย ที่ เ กี่ ยวข้ อ งและน่ าสนใจกั บการศึ ก ษาในครั้ง นี้ ออกเป็ น 2 ส่ ว น ได้ แก่
1) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ และ 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ มีรายละเอียดดังนี้
2.8.1 งานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ งกับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ
ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จเป็ นประเด็ น ที่มีค วามส้ าคั ญ ที่ต้ อ งพิ จารณาอย่าง
เร่งด่วนในยุคแห่งสังคมสูง วัยของประเทศไทย การที่ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้นนั้น ต้องมีความอยู่
ดีมีสุขและสามารถเพิ่ มพูน ฐานะทางเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นได้ ด้วย แต่หากประชากรไทยมีการบริโภคและ
รายได้ในระดับที่ใกล้เ คียงกัน ก็จะท้าให้มีเงินออมน้ อยซึ่ งไม่ เป็นผลดี และส่ งผลต่อ ความไม่ มั่น คงทาง
เศรษฐกิจของบุ คคลในอนาคต ซึ่งมาตรการหนึ่งที่จะอ้านวยให้ ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ สูง อายุ ดี ขึ้ น
คือ การออมตั้งแต่ก่ อนวัย เกษีย ณ (เกื้อ วงศ์บุญสิน และพัชราวลัย วงศ์บุญสิน , 2558) สถานะทาง
เศรษฐกิ จ เป็ น มิ ติ ที่ ส้ า คั ญ ต่ อ ความอยู่ ดี มีสุ ข ของผู้ สู ง อายุ โดยความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิจ
มีบทบาทที่โดดเด่นทั้งในด้านทฤษฎีและนโยบาย ซึ่งในทางทฤษฎีนั้นความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศร ษฐกิ จ
จะเกี่ยวข้องกับสวัสดิการของผู้สู งอายุ (Chan et al., 2001) ซึ่งความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิ จ ของ
ผู้สูงอายุมาจากหลายปัจจัย แต่พื้นฐานส้าคัญที่จะท้าให้เกิดความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจได้นั้น คือ
การท้างานที่ได้รับค่า ตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนที่จะท้าให้เ กิด ความมั่น คงทางเศรษฐกิจได้นั้ นจะต้ อ ง
ครอบคลุมความจ้าเป็น ขั้น พื้นฐาน โดยข้อมูลจากรายงานการวิเ คราะห์สถานการณ์ค วามยากจนและ
ความเหลื่อมล้้าในประเทศไทยปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนของประชากรที่ยากจนลดลงจาก
ร้ อ ยละ 65.17 ในปี พ.ศ. 2531 เหลื อ เพี ย งร้ อ ยละ 8.6 ในปี พ.ศ. 2559 แต่ ใ นพื้ น ที่ ช นบทยั ง มี
ประชากรที่ยากจนอยู่เป็นจ้า นวนมาก โดยเฉพาะครัวเรือนภาคเกษตร ซึ่งพบว่า ความยากจนยั ง คง
ปรากฏชัดเจนอยู่ ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ภาคเหนือ และภาคใต้ สาเหตุส่วนหนึ่ง เนื่ องมา จาก
ประชากรมี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่้ า ดั ง นั้ น อาชี พส่ ว นใหญ่ที่ ป ระชากรในภาคเหล่ านี้ ท้ าจึ งอยู่ ใ นภาค
การเกษตรและเป็นแรงงานนอกระบบ ท้าให้ประชากรจ้านวนมากยังคงเผชิญกับปัญหาความไม่ มั่น คง
ทางด้านรายได้และการมี งานท้า โดยความเหลื่อ มล้้าที่ ปรากฏชั ด เจนในสั งคมไทย ได้แก่ การศึกษา
รายได้ การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุ ข สวัสดิการสังคม และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งแนวทางที่ส้าคัญในการเสริ มสร้า งความมั่น คงทางด้า นเศรษฐกิจและลดความเหลื่ อ มล้้ า
ในสังคม คือ การสร้างโอกาสในการเข้าถึ งอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง การส่งเสริมการออมส่วนบุ ค คล
และการออมภาคครัวเรือน การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม และการสร้างโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียม
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มีงานวิจัยที่ศึก ษาเกี่ ยวกั บความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ ระดั บบุ ค คลอยู่ห ลายเรื่ อ ง
ที่ น่ า สนใจ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาในแต่ ล ะเรื่ อ งได้ ชี้ ใ ห้เ ห็ น ถึ ง ปั จจั ย ที่ ส่ง ผลต่ อ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้าน
เศรษฐกิจในประเด็นที่แตกต่างกันไป ดังนี้
1) ความแตกต่ า งทางเพศย่ อ มมี ผ ลต่ อ ความอยู่ดี มีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิ จของผู้สูงอายุ
เนื่องจากเพศที่ต่า งกัน ท้าให้ ลัก ษณะการใช้ชีวิ ต ทักษะส่วนบุคคล สภาพทางกายภาพที่อาจจะส่ ง ผล
ต่อข้อจ้ากัดในการท้ากิจกรรมต่างๆ ทั้งในเรื่องของการท้างาน ค่าตอบแทนจากการท้างาน ค่าใช้จ่าย
ในชี วิ ต ประจ้ าวั น สุ ข ภาพอนามั ย รวมทั้ ง สุ ข ภาพจิ ต แตกต่ างกั นตามไปด้ว ย ดั ง เช่ น งานวิ จัยของ
Rudkin (1993) ได้ศึกษาเรื่อ ง ความแตกต่า งระหว่า งเพศกั บความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิ จ ของ
ผู้สูงอายุชวา ประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้ข้อมูลการส้ารวจผู้สูงอายุ ปี 1986 เพื่ออธิบายความแตกต่ า ง
ระหว่างเพศ ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบในเชิ งเศรษฐกิจ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ผู้หญิงสูงอายุมีความ
อยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดั บที่ ต่้า กว่า ผู้ชายสู ง อายุ นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้หญิงสูงอายุ จ ะมี
ทรั พยากร รายได้ จากการท้า งาน และรายได้ จากการส่ ง เงิน กลับ น้อ ยกว่าผู้ ช ายสูง อายุ โดยความ
แตกต่างทางเพศในครัวเรือนท้าให้รายได้รวมจากทุกแหล่งของบุ คคลมีค วามซั บซ้อนมากขึ้นและส่ ง ผล
ต่อระดับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุหลักมาจากความแตกต่ า งใน
เรื่องของโครงสร้างครัวเรือน และในระดับทักษะของแต่ละบุคคล เช่น ความรู้ทางภาษา ทักษะในการ
ท้างาน เป็นต้น และการศึกษาของ Chan et al. (2001) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สูง อายุในประเทศสิ งคโปร์แ ละประเทศไต้ห วัน ซึ่งได้ข้อค้น พบที่ น้ า ไปสู่
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายจากการวิจัยว่า ในอนาคตความแตกต่างทางเพศในเรื่องของมาตรฐานการ
ครองชีพในช่วงวัย เกษีย ณอาจจะลดน้ อยลง เนื่องจากผู้หญิงสู งอายุข องสิง คโปร์จะเข้า มามีส่ ว นร่ ว ม
ในการท้างานเชิงเศรษฐกิจ มากขึ้น เพราะมีความคาดหวัง ที่จะมี มาตรฐานการครองชี พในช่วงวั ย ชรา
ที่สูงขึ้น จึงท้าให้ความแตกต่างทางเพศลดลง
2) ความแตกต่างในด้านสภาพเศรษฐกิจและสัง คมของแต่ละบุ คคลก็ ส่งผลต่อความอยู่ ดี มี
สุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จเช่ นกั น ดั ง เช่ น งานวิจั ยของ Chan et al. (2001) ที่ พบว่ า สถานภาพสมรส
สถานะทางสุขภาพ สถานภาพการท้างาน และรูปแบบการอยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับความเพี ย งพอ
ของรายได้อย่า งมีนัย ส้า คัญ ซึ่งการยกระดับ การศึ กษาของผู้สู ง อายุจะท้า ให้ ความแตกต่า งทางด้ า น
รายได้ลดลงในอนาคต นอกจากนี้ ยังพบว่า การเป็นหม้ายมีความเกี่ย วข้อ งกั บความยากล้าบากทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ส้าหรับ ผู้ห ญิง สูง อายุ ซึ่งข้อเสนอแนะที่ไ ด้จ ากการวิจัย ชี้ ให้ เห็ นว่ า การ
เตรียมความพร้ อ มเพื่ อรองรั บการเปลี่ยนแปลงในชีวิ ต เป็น สิ่ง ที่ มีค วามส้า คัญ เพราะเมื่อก้าวเข้ า สู่ วั ย
เกษี ย ณแล้ ว จะมี ข้ อ จ้ า กั ด ด้ า นต่ า งๆ ตามมา เช่ น สุ ข ภาพไม่ ดี ท้ า งานได้ น้ อ ยลง รายได้ ล ดลง
ไม่เพียงพอต่อการด้ารงชีพ เป็นต้น ดังนั้น ในช่วงวัยท้างานจึงควรมี การประเมิน ความต้อ งการรายได้
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เพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณให้ เพี ยงพอ และท้าการเก็บออมทรัพย์สินในรูปแบบต่างๆ เพื่อความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจเมื่อเข้าสู่วัยชรา
3) การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเก็บออมเงินและสะสมทรั พย์สินเพื่อความมั่ น คง
ในยามสูงวัย และเพื่อใช้ในกรณีฉุ ก เฉิ นหากเกิ ดภาวะความยากล้า บากขึ้ นในช่ วงบั้น ปลายของชี วิ ต
ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ดั ง เช่ น งานวิ จั ย ของชลธิชา
อัศวนิรันดร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย โดยใช้ข้อมูลจากโครงการส้ารวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 ของส้านักงานสถิติแห่ง ชาติ ซึ่งท้าการส้ารวจประชากร
ที่มีอายุตั้งแต่ 50-59 ปี จ้านวนตัวอย่างทั้งหมด 25,575 ราย ผลการศึกษาพบว่า ประชากรตัวอย่ า ง
ส่วนใหญ่มีระดับการออมเพื่อความมั่น คงยามสูงวั ย อยู่ที่มูลค่าต่้ากว่า 100,000 บาท ส่วนใหญ่เริ่มต้ น
การออมเพื่อความมั่น คงยามสูง วัย ตั้ง แต่ อายุ 40-49 ปี ซึ่งถือว่าเริ่มต้น การออมเงินในช่ว งที่ อายุ มาก
แล้วจึงอาจจะส่งผลต่อมูลค่าการสะสมเงินออม และอาจจะไม่เพียงพอต่อความมั่นคงยามสูง วัย
นอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ความมั่ นคงทางด้านเศรษฐกิจระดับ บุค คลแล้ว ยังมีงานวิจั ย
เกี่ยวกับความมั่ นคงทางด้า นเศรษฐกิจของครั วเรื อนที่ น่าสนใจ เช่น งานวิจัยของดิเรก ปัทมสิริวั ฒ น์
และ สุวิมล เฮงพัฒนา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การออม ความมั่งคั่ง และบ้านาญผู้สูงอายุของครัวเรื อ น
ไทย เพื่อศึกษาถึ ง พฤติ กรรมการออมของครัว เรื อนไทย การสะสมทรัพย์สิน ความมั่งคั่ ง และการมี
หลักประกัน โดยท้าการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับมหภาคและระดับจุลภาค มีรายละเอียดดังนี้
1) กา ร ศึ ก ษา ร ะ ดั บ มหภาค ใช้ ข้ อมู ล จ า กบั ญ ชี ป ระชาชา ติ ข องส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ ภายใต้ ข้ อ สั นนิ ษ ฐานที่ ว่ า การออมจะติ ดลบ
ในช่วงแรกที่รายได้น้อย จากนั้นจะเพิ่มขึ้ นตามรายได้ เมื่อมีรายได้เกินกว่าระดับหนึ่งแล้วการออมจะมี
ค่าเป็นบวก โดยสัดส่วนของการออมต่ อรายได้ ก็จะเพิ่ มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้เ ช่นกั น โดยผล
การศึ ก ษาพบว่ า ในช่ ว งปี พ.ศ. 2533 – 2553 อั ต ราการออมของครั ว เรื อ นไทยมี แ นวโน้ มลดลง
จากเดิมอัตราการออมต่ อรายได้ประชาชาติ แปรผันอยู่ในช่วงร้อยละ 17-18 ซึ่งอัตราส่วนเดีย วกั น นี้
ได้ลดลงเหลือเพียง ร้อยละ 11-12 ในระยะหลัง เนื่องมาจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น กระแสโลกาภิวัต น์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย มากขึ้ น ท้ า ให้ รู ป แบบการบริ โ ภคของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น ประชาชนมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้าและบริการ
ในรูปแบบผ่อนสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น
2) การศึ ก ษาระดั บจุ ลภาค ใช้ ข้ อ มู ล จากการส้ ารวจครัว เรือ น ของส้ านั ก งานสถิติ
แห่ ง ชาติ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่ ง เป็ น การสุ่ มตั ว อย่ า งขนาดใหญ่ จ้ า นวน 43 ,844 ตั ว อย่ า งครั ว เรื อน
เพื่อศึกษาพฤติก รรมการออมและการถือ ครองทรั พย์สิ นของครั วเรือ น ผลการศึกษาพบว่า รายได้
การออม และทรัพย์สินของครั ว เรื อนในเขตเมื องจะสู ง กว่า ครั ว เรื อนในเขตชนบทอย่า งมีนัย ส้ า คั ญ
โดยพบว่า ครัวเรือนในเขตชนบทส่ว นใหญ่ถึงร้ อยละ 74 ประกอบอาชีพที่ไม่เป็น ทางการ (informal
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work) ส่วนครัวเรือนในเขตเมือ ง จะประกอบอาชีพพนัก งานและลู กจ้า งของภาครั ฐหรือ เอกชน ซึ่ ง มี
เงินเดือนประจ้าเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ครัวเรือนที่อยู่ในเขตเมืองส่วนใหญ่จึงได้รับหลั กประกันทางสั ง คม
ในรูปแบบของการเป็นสมาชิกกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ หรือกองทุน ประกันสังคม นอกจากนี้
ยังพบว่า แบบแผนรายได้ (pattern of income) มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากเงินเดื อ น
หรือค่าจ้างในกลุ่มของผู้ที่มีเงินเดื อนประจ้า สามารถคาดการณ์ได้ค่อนข้างแน่นอนและมีความผั น ผวน
น้อย ในขณะที่ผู้ที่อาศั ยอยู่ใ นเขตชนบทและประกอบอาชี พอิ สระนั้ น ส่วนใหญ่จะมีรายได้จ ากภาค
การเกษตรซึ่งจะมีความผันผวนที่สูง กว่า นอกจากนี้ ยังพบว่า ร้อยละ 26 ของครัวเรือนไทยมีรายจ่ า ย
สู ง กว่ า ร า ยได้ ซึ่ ง อา จ จ ะ ส่ ง ผลให้ ปร ะ ส บปั ญห า กา ร อ อ มที่ ติ ดล บ และ กา ร อ อ ม ที่
ไม่เพียงพอ โดยในกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ต่้า เช่น แรงงานในภาคการเกษตร แรงงานทั่วไป แรงงานในโรงงาน
เป็นต้น ซึ่งอาจจะเกิดปัญ หาการออมที่ไ ม่ เ พีย งพอในสั ด ส่วนที่สู งขึ้ น และข้อเสนอแนะจากการ วิ จั ย
ชี้ให้เห็นว่าควรมีการขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชากรไทยทุ กคน
จากการศึกษาเรื่อ งความอยู่ ดีมีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ ที่ผ่า นมา พบว่า มีการศึก ษาทั้ ง
ระดับบุคคล และระดับครัวเรือน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความส้าคัญและมุ่ง ศึก ษาถึ ง ความ
อยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับ บุค คล คือ ผู้สูงอายุไทย ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่ มีแนวโน้ มจะ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู งอายุทั้ งในด้า นของ
รายได้ การท้างาน การมีทรัพย์สิ นและเงิน ออม และการด้ารงชีพ จึงเป็นสิ่งส้า คัญ เพราะจะท้ า ให้
ผู้สูงอายุมีหลักประกันทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เพื่ อรองรั บกับสถานการณ์ฉุ กเฉิน และความเสี่ย ง
ในด้ า นต่ า งๆ ที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต นอกจากนี้ ความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิ จยั งส่ ง ผลให้
ผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจในช่วงบั้นปลายของชีวิต
2.8.2 ปัจ จัย ที่เกี่ย วข้อ งกับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ผู้วิจัยสรุป
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ดังนี้
1) ปัจ จัย ด้านความแตกต่างระหว่างเพศ และสถานภาพสมรส
เพศ การมีเพศที่แตกต่างกันส่งผลให้ มุมมองในการใช้ชีวิ ตแตกต่างกัน ตามไปด้ ว ย
ทั้งในเรื่องของการท้า งาน การเก็บออมทรั พย์สิ น การสมรส ความสัมพัน ธ์ ในครอบครั ว การมีบุ ต ร
การเกื้อหนุน รวมไปถึงเรื่องสุ ขภาพและการเจ็บ ป่วย (Yount, 2009) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สู งอายุ จ ะ
พบว่ า ความแตกต่ า งระหว่ า งเพศส่ ง ผลต่ อ การใช้ ชี วิ ต ในช่ ว งบั้ น ปลายของชี วิ ต ที่ แ ตกต่ า งกั น
ค่อนข้างมากในประเด็น ทางด้านเศรษฐกิจและด้านสุขภาพ (Conklin et al., 2015; Sousa, 2009)
โดยมีงานวิจัยหลายเรื่ อ งที่ พบว่า สตรีสูงอายุที่เป็นหม้า ย เนื่องจากคู่สมรสเสียชี วิต ไปแล้ว ส่วนใหญ่
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มักจะไม่แต่งงานใหม่ จึงท้าหน้าที่เป็นหัวหน้า ครอบครัวแทน หรือบางส่วนก็อาศัย อยู่กั บบุ ตร หลาน
ในครัวเรือน ซึ่งจะแตกต่างจากผู้ ชายสูง อายุที่ เ มื่ อคู่ ส มรสชี วิต ไปแล้ว ก็ มั ก จะแต่ง งานใหม่ (United
Nations, 2 0 0 4 ; United Nations Centre for Human Settlements, 2 0 0 4 ; Yount, 2 0 0 9 )
ซึ่งความแตกต่างระหว่างเพศ จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้สู งอายุ โดยเฉพาะผู้หญิงสูงอายุ ข อง
ไทยจะมีข้อเสียเปรียบในหลายด้านเมื่อเทียบกับ ผู้สูง อายุชาย เช่น มีระดับการศึกษาที่ต่้ากว่า มีรายได้
ที่ต่้ากว่า มีการหย่าร้า งที่ สู งกว่า มีอายุยืนยาวกว่าแต่ อายุที่ ยืน ยาวก็ มาพร้ อ มกับ การเจ็ บป่ ว ยและ
สุ ข ภาพไม่ ดี เป็ น ต้ น (Sobieszczyk et al., 2003) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ยของ Ofstedal et al.
(2004) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งการเกื้อ หนุน ทางเศรษฐกิ จและความอยู่ ดี มีสุข ของผู้ สูง อายุใ นเอเชี ย ที่ พบว่า
ผู้สูงอายุเพศชายมีร ายได้ ในระดับ ที่สู งกว่าผู้ สูง อายุ เ พศหญิ ง แต่ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่ ไ ม่ไ ด้แ ต่ง งานจะ
ได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ เมื่ อเปรียบเที ยบกั บผู้สู งอายุเ พศชายที่ ไ ม่ไ ด้แต่ งงาน สาเหตุมาจากการที่
ผู้สูงอายุหญิงที่ ไ ม่ ได้ แ ต่ง งานส่ วนใหญ่อ าศั ย อยู่ ในครั วเรือ นแบบหลายรุ่ นจึ งได้รั บ การเกื้ อ หนุ น จาก
ครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อ ม ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าเพศที่แ ตกต่ า งกั น
ของผู้สูงอายุน่าจะมีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ
สถานภาพสมรส ในส่วนของสถานภาพสมรสนั้ นก็ เป็น ปัจจัยหนึ่ งที่ มีความส้ า คั ญ
เพราะหากผู้สูงอายุ มีค วามไม่ มั่น คงในชีวิ ตสมรสแล้ วจะส่ งผลต่ อสถานะทางเศรษฐกิ จ และน้ามาซึ่ ง
ความยากล้าบากในช่วงบั้นปลายของชี วิต โดยสตรีสูงอายุจะมีความยากล้าบากมากกว่าเมื่อ เที ย บกั บ
ผู้สูงอายุชาย (Kivett, 1997) เนื่องจากสถานภาพสมรสเป็นปัจจัยบ่ งชี้ที่ส้า คัญในเรื่อ งของรายได้ ส่ ว น
บุคคล (Ofstedal et al., 2004) การตายของคู่สมรสในกลุ่มผู้สูงอายุท้าให้สูญเสียแหล่งรายได้ที่ จ ะมา
จากคู่สมรส (Wang, 2011) อีกทั้งการที่ผู้สู งอายุ ได้ สูญ เสี ย คู่ส มรสหรือ ญาติพี่น้อ งไปจะท้า ให้ ค วาม
มั่นคงทางด้านครอบครั วสะดุ ดลง (Scott, 1998) สอดคล้องกับงานวิจัย ของ Wang (2011) ที่พบว่ า
การหย่าร้าง และการเป็นหม้ายเนื่องจากคู่สมรสเสียชีวิ ตในผู้ สูงอายุจะท้าให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้ โดยส่ ง ผลต่ อ การลดลงของรายได้ อ ย่ างมี นัย ส้ าคั ญ ส่ ว นผู้สู ง อายุ ที่ไ ม่ แ ต่ ง งานก็ พบว่ ามีข้อ
ได้เปรียบในเรื่อ งของความคงที่ ข องระดั บรายได้ นอกจากนี้ จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ
(2552) พบว่า คู่สมรสสามารถเป็นแหล่ง หลัก ของการเกื้ อหนุ นด้านวัต ถุ สังคม และจิตใจ และเป็น ผู้
ช่วยเหลือดูแลยามเจ็บป่วย ดังนั้น การที่ผู้สูงอายุมีคู่สมรสที่อยู่ด้วยกันจึงเป็นข้ อได้ เปรียบกว่าผู้สู ง อายุ
ที่ ห ย่ า ร้ า ง หรื อเป็ นโสด ซึ่ ง สถานภาพการสมรสระหว่ างผู้ สูง อายุ ที่อ ยู่ ในเมื อ งกั บ ชนบทจะมี ความ
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อ งกั บการศึ ก ษาของ Ofstedal et al. (2004) ที่ได้ศึกษาเกี่ย วกั บ เรื่ องความ
แตกต่ า งระหว่ างเพศในเรื่อ งการเกื้ อ หนุ นทางด้ านเศรษฐกิ จ และความอยู่ดี มีสุ ขของผู้ สู งอายุใน 8
ประเทศของเอเชีย ได้แก่ ประเทศบังคลาเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์
และไต้หวัน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่สมรสจะมีโอกาสที่จะมีรายได้ในระดับสู งกว่า ผู้สูง อายุ ที่
ไม่ได้สมรส เช่นเดียวกับ ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์ (2540) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการท้างานเชิง เศรษฐกิ จ
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ของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน ซึ่งก็พบว่า ผู้สูงอายุที่มีคู่สมรส มีอัตราการ
ท้างานในเชิงเศรษฐกิจสูง กว่าผู้สู งอายุที่ มีส ถานภาพอื่นๆ นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ
โสด และหย่าร้าง มีแนวโน้มที่จ ะพึ่งพาตนเองอยู่ในระดับสูง (ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์, 2540) และการศึกษา
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุของประชากรไทย ของสุภาภรณ์ ค้าเรืองฤทธิ์ (2556) พบว่า
ส้าหรับผู้สูงอายุไทย ผู้ที่เป็นโสดจะมีแนวโน้มที่จะเตรียมความพร้อ มในด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้าน
ที่อยู่อาศัย ด้านจิตใจ และด้านผู้ดูแล น้อยกว่าผู้ที่ก้าลังสมรส (สุภาภรณ์ ค้าเรืองฤทธิ์, 2557) แต่ทั้งนี้
Zissimopoulos et al. (2013) พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงสูงอายุที่ไม่เ คยสมรสจะมี ค วาม
มั่งคั่งมากกว่า ผู้ห ญิง สู ง อายุ ที่ เ คยสมรส หรือหย่าร้าง ดังนั้น สถานภาพสมรสของผู้สู ง อายุ จึงเป็ น
ลักษณะส้าคัญที่มีผลต่อ สวัส ดิภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ สูง อายุในด้านต่างๆ และเป็นปัจจัยส้า คั ญ
ที่จะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สูงอายุ
2) ปัจ จัย ทางด้านความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุน่ ในครอบครัว
2.1) ความเป็นปึกแผ่นด้านหน้าที่ (functional solidarity)
ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ างสมาชิ ก ต่ างรุ่ นในครอบครั ว ด้ านหน้ าที่ เป็ น การ
ช่วยเหลือเกื้อกู ลกัน ทั้ง ทางด้านการเงิน ด้านสิ่งของ การช่วยเหลือดูแลปรนนิ บัติ และการช่วยเหลื อ
ทางอารมณ์ และจิต ใจตามหน้ าที่ ที่ พึงกระท้า เช่น บุตรเกื้อหนุน ช่ วยเหลื อบิ ด ามารดา บิดามารดา
เกื้อหนุนช่วยเหลือบุตร เป็นต้น โดยการเกื้อหนุนทางการเงินจากบุตรกับผู้สูงอายุ เป็นการแลกเปลี่ย น
ทางเศรษฐกิ จ ที่ไ ม่ เ ป็ นทางการ แต่ มีค วามส้ าคั ญ อย่างยิ่ งต่ อ ความอยู่ดี มีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิ จของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนหนึ่งของหลักประกันด้านรายได้ส้าหรับบุคคลจะมาจากการเกื้ อหนุนภายในครอบครั ว
(สุ ท ธิ ชั ย จิ ต ะพั น ธ์ กุ ล และคณะ , 2545) โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง บุ ต รจะเป็ นแหล่ ง การเกื้ อ หนุ นทาง
เศรษฐกิจที่ส้าคัญของบิดามารดา และจากการศึกษา เรื่อง การสูงอายุทางประชากรและการอยู่ดีมีสุ ข
ของผู้สูงอายุไทย ก็พบว่า แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 82.7) มาจากบุตร (จอห์น โนเดล
และนภาพร ชโยวรรณ, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับการศึก ษาของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ (2537)
ที่พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รั บการเกื้ อหนุ นทางด้านการเงิ นจากบุ คคลในครอบครั ว (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร
และคณะ, 2537) นอกจากนี้ จากการส้ ารวจประชากรสู ง อายุใ นประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 พบว่ า
ผู้สูงอายุที่มีบุตรมีชี วิต อยู่ เท่านั้ นจึงจะสามารถได้รับ เงิ นจากบุตร โดยการเกื้อหนุนเป็น ไปในสองทาง
คื อ การเกื้ อ หนุ น จากบุ ต รที่ อ าศั ย อยู่ ใ นบ้ า นเดี ย วกั น กั บ การเกื้ อ หนุ น จากบุ ต รที่ อ าศั ย อยู่ที่อื่น
แต่ผู้สูงอายุจะได้รับ การเกื้ อหนุน ทางการเงินจากบุ ตรที่ อยู่ ที่อื่น เป็ นส่ วนใหญ่ นอกจากการเกื้ อ หนุ น
ทางด้านการเงินแล้ว ผู้สูงอายุยังได้รับการเกื้อหนุนด้านอื่นๆ ด้วย เช่น อาหาร เสื้อผ้า หรือสิ่งของอื่น ๆ
(ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) เช่นเดียวกับการศึกษาของช้านาญ แตงทอง (2543) ซึ่งพบว่า การที่
ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ นด้ า นสิ่ ง ของและบริ ก ารสู ง ก็ จะมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จสูง
ตามไปด้วย (ช้านาญ แตงทอง, 2543) ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงพิจารณาความเป็นปึ ก แผ่ น
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ระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวด้านหน้าที่ (functional solidarity) ในประเด็นเรื่องการเกื้อ หนุ น
ด้านการเงิน การเกื้อหนุนด้านอาหาร และการเกื้อหนุนด้านสิ่งของระหว่างผู้สูงอายุกับ บุตร เนื่องจาก
มีความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะมีความสัมพันธ์กับความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
2.2) ความเป็นปึกแผ่นด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว (associational
solidarity)
การติ ด ต่ อ เยี่ ย มเยี ย นระหว่ างผู้ สู ง อายุ กั บ บุต รท้ าให้ เ กิ ด ความสั มพั น ธ์ อันดี
ในครอบครัวของผู้สูงอายุและมีค วามส้า คัญต่ อความรู้สึก รวมทั้งเป็นแหล่งที่มาของการสนับ สนุ น ด้ า น
ต่างๆ และความใกล้ชิดของผู้สูงอายุกับบุตรเป็นสิ่ งส้าคัญ มากที่สุ ด เนื่องจากบุตรจะให้ความช่วยเหลื อ
และสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจได้ ดีที่ สุด โดยสัมพัน ธภาพ
ในครอบครั ว จะมี อิ ท ธิ พลต่ อ ความสุ ข ของผู้สู ง อายุ (Scott, 1998; ธนาเสฏฐ์ มองทรั พย์ , 2555)
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Hermalin, Ofstedal, and Lee (1992) และ Bian et al. (1998)
ที่พบว่า ผู้สูงอายุของประเทศไต้หวัน จะได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินและสิ่งอ้านวยความสะดวกจาก
บุ ต รชายมากกว่ า บุต รสาว เนื่ อ งจากมี ก ารติ ด ต่ อ กั บ บุ ต รชายมากกว่ าบุ ต รสาว และผู้ สูง อายุของ
ประเทศจี น พบว่ า ความใกล้ ชิ ด กั บ บุ ต รที่ อ ยู่ ที่ อื่ น มี ผ ลต่ อ การ ได้ รั บ การเกื้ อ หนุ น จา ก บุ ต ร
อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ โดยผู้ สู ง อายุที่ มีก ารติ ด ต่ อ กั บ บุต รชายบ่อ ยครั้ง มากกว่ าบุ ต รสาวก็ จ ะได้ รับการ
เกื้ อ หนุ น จากบุ ต รชายมากกว่ าบุ ต รสาว (Bian et al., 1998) ทั้ ง นี้ ส่ ว นหนึ่ ง มาจากค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมในสังคมของประเทศจีน และที่ ไต้ หวัน มี ความใกล้ เคี ยงกันในเรื่ องของการนิ ยมลูก ชายและ
เชื่ อ ว่ า ลู ก ชายสามารถเลี้ ย งดู ส นั บสนุ น ครอบครั ว ในด้ า นการเงิ นได้ ดี ก ว่ า เพราะมี โ อกาสในทาง
เศรษฐกิจ มากกว่า ลู กสาว (H. Yang, 1996) นอกจากนี้ การศึกษาของ Silverstein et al. (2006)
ที่พบว่า ครอบครัวแบบดั้ง เดิมในสัง คมชนบทจะมี ความโดดเด่นในเรื่ อ งการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกั น
ในครอบครัว (Silverstein et al., 2006) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความสั มพันธ์ ที่แน่ นแฟ้นในครอบครั ว
เนื่องจากความสัมพันธ์ ที่ใ กล้ชิ ดกัน ในครอบครั วจะน้ามาซึ่ง การช่ วยเหลือ เกื้ อกู ลกัน (Farber, 1966)
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงพิจารณาความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิ กต่างรุ่น ในครอบครั ว ด้ า น
ความสั มพั น ธ์ ใ นครอบครั ว (associational solidarity) ในประเด็ น เรื่ อ งการเยี่ ย มเยี ย นระหว่าง
ผู้สูงอายุกับบุตร และการติดต่อระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร เนื่องจากมีความเห็นว่าประเด็นดังกล่าวน่า จะ
มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
2.3) ความเป็นปึกแผ่นด้านโครงสร้าง (structural solidarity)
ความใกล้ ชิ ด ทางภู มิศ าสตร์ หรื อ ความใกล้ / ไกลของระยะทางที่ อ ยู่ อ าศัย
ระหว่างผู้สูงอายุ กับ บุ ตร เป็นอีกหนึ่ งปั จจัย ส้า คั ญที่ มีผ ลต่ อ การเกื้ อหนุน ช่ว ยเหลื อผู้ สู งอายุ และมี
ผลกระทบในเชิงบวกต่อการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างผู้สูง อายุกับบุ ตร อีกทั้ง การที่ผู้สูงอายุได้อ ยู่
อาศัยในบ้านเดี ยวกัน หรื ออาศัย อยู่ใ กล้ เ คีย งกั บบุ ตรจะท้า ให้ เ กิด ความสั มพัน ธ์ อัน ดีต่ อ กัน และช่ว ย
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เสริมสร้างความแข่งแกร่งในสั มพั นธภาพระหว่า งสมาชิก ในครอบครัว เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สู ง อายุ
ได้ รั บ การช่ ว ยเหลือ ดู แ ลจากบุต ร (Bian et al., 1998; Lawton, Silverstein, & Bengtson, 1994;
Michielin & Mulder, 2008; Mulder & Kalmijn, 2006; P. P. H. Rossi, 1990; Szydlik, 2008)
ดังเช่น การศึกษาของ Quashie & Zimmer (2013) พบว่า ความใกล้ชิดของที่อยู่ อาศัย ของผู้สู ง อายุ
กับบุตรมีผลต่อการช่ว ยเหลื อเกื้อ หนุน ทางด้านการเงิน ด้านหน้าที่ และด้านสิ่งของอย่า งมี นัย ส้ า คั ญ
โดยพบว่ า ผู้ สู ง อายุ ใ นแถบแคริบ เบี ยนจะได้ รั บ การเกื้อ หนุ นทางการเงิ น จากบุต รที่ อ าศั ย อยู่ร่วม
ครัวเรือนเดีย วกั นมากกว่า บุ ตรที่ อยู่ ที่ อื่น (Quashie & Zimmer, 2013) ซึ่งสอดคล้องกับ การ ศึ ก ษา
ของ Quashie (2016) ที่ พบว่ า ความใกล้ ชิ ด ทา งภู มิ ศ า สตร์ ข องที่ อ ยู่ อ าศั ย ระหว่ า งผู้ สู ง อา ยุ
ละตินอเมริกาและแคริบ เบียนกับ บุต รมี ความสั มพั นธ์ กับการได้รับ การเกื้ อหนุน ทางการเงิ นจากบุ ต ร
อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ โดยพบว่ า ผู้ สู ง อายุที่ อ าศั ยอยู่ ใ กล้ กั บ บุ ต รที่ สุ ด มี ค วามน่ าจะเป็ นที่ จ ะได้ รับการ
เกื้อหนุนทางการเงินจากบุ ตรที่สู งกว่าผู้สู ง อายุที่ อาศัย อยู่ไ กลจากบุตร เมื่อระยะทางของที่อ ยู่ อ า ศั ย
เพิ่มขึ้นการเกื้ อหนุน ทางการเงินจะลดลง (Quashie, 2016) และการศึกษาของ Lee & Kin (2005)
ยั ง พบว่ า ความใกล้ ชิ ด ทางภู มิศ าสตร์ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความต้ อ งการและการให้ การเกื้ อ หนุนทาง
การเงินระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร (W. K.-m. Lee & Hong-Kin, 2005) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ (2552) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กั บบุ ตรหลานจะมี ส ถานะ
ทางเศรษฐกิจดีกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น
3) ปัจ จัย ทางด้านประชากร
อายุ เป็นลักษณะทางประชากรที่ส้าคัญ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุทั้ งทางร่า งกาย จิตใจ และสังคม เนื่องจากอายุที่แ ตกต่างกัน จะน้า มา ซึ่ ง
ความแตกต่างด้านรายได้ การออม และการบริโภค ตลอดจนภาระทางการเงิ นและค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินชีวิตก็แตกต่างกัน ตามอายุ เช่ นกัน เพราะอายุที่ เพิ่ มสูง ขึ้น เป็ นสาเหตุ หนึ่ง ของการเลิ กท้ า งาน
ในเชิ ง เศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุ Bloom et al. (2010) กล่ า วว่ า ผู้ สู ง อายุ จ ะมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจน้ อยกว่ าวั ยแรงงาน เพราะอายุที่เ พิ่ มมากขึ้ นจะท้า ให้ มีค่า ใช้จ่ายในการดูแ ลสุ ขภา พของ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น หรืออาจจะตกอยู่ในสภาวะความ
ยากจน ซึ่ ง จะมี ผลต่ อ ชีวิ ต ความเป็ น อยู่ ของผู้ สูง อายุ ด้ วย (Bloom et al., 2010) ซึ่ ง สอดคล้ องกับ
การศึกษาของสุ ภจั ก ษ์ แสงประจักษ์สกุ ล (2557) พบว่า ผู้สูงอายุที่อายุน้ อยกว่าจะมี วุ ฒิวั ยสู ง กว่ า
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า กล่าวคือ อายุมีความสัมพันธ์ กับลั กษณะการด้าเนิ นชีวิ ต เมื่อผู้สูงอายุมีอ ายุ
เพิ่มขึ้นระดับการพึ่งพาก็จะสู งขึ้น ตามไปด้ วย เนื่องจากมีข้อจ้ากัดทางด้านร่างกาย การเจ็บป่วย และ
การท้ากิจกรรมต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ ก็ท้าได้น้อยลง ท้าให้โอกาสที่จะมีรายได้เพื่อสร้างความมั่ น คง
ให้ กั บ ชี วิ ต ลดลง ส่ ง ผลต่ อ ควา มอยู่ ดี มี สุ ข ทา งด้ า น เศรษฐกิ จ ที่ อ า จจ ะลดลงตามไปด้ ว ย
(สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล, 2557) นอกจากนี้ การศึกษาของชลธิชา อัศวนิรันดร (2552) ก็ยังพบว่ า
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ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า มีแ นวโน้ มที่จะมีระดับ การออมเพื่อ ความมั่น คงยามสู ง วัยสู งกว่าผู้ ที่ มีอายุ มากกว่ า
และการศึกษาของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา (2557) เรื่อง การออม ความมั่งคั่ง และ
บ้านาญผู้สูงอายุของครัวเรือนไทย ก็พบว่า โอกาสในการออมจะลดลงตามอายุของหัว หน้า ครัว เรื อ น
อย่างมีนัยส้าคัญ เพราะรายได้จะผันแปรตามอายุ โดยรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่ วงเข้าสู่วัยกลา งคน
หลังจากนั้นรายได้ครัวเรือนมีแนวโน้มที่จะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา
, 2557)
จ านวนบุตร เป็นอีกหนึ่งปัจจัย หลั กที่ มีความส้า คัญ ต่อ ความอยู่ดี มีสุข ทางด้ า น
เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ มีงานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่า บุตรเป็นแหล่งรายได้หลักของผู้สู งอายุ และบุตร
ยั ง เป็ น แหล่ ง หลั ก ของการเกื้ อ หนุน ด้ านวัต ถุ แ ละการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อด้ า นต่ า งๆ แก่ บิ ด ามารดา
ซึ่งปัจจุบันโครงสร้างครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงและผู้สูง อายุนิยมมี บุ ต ร
น้อยลง จากการส้ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550 พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีแหล่ ง
รายได้หลักมาจากบุ ตร และบุตรยังมีส่ วนเกื้อ หนุ น ทางด้า นเศรษฐกิจ แต่ต้องเป็ นผู้ สู ง อายุ ที่ มีบุ ต ร
มีชีวิตอยู่เท่านั้นจึงจะสามารถได้รับ การเกื้ อหนุน ทางด้านเศรษฐกิจจากบุ ตร และผู้สูงอายุที่ไ ม่ มี บุ ต ร
ก็ ต้ อ งพึ่ ง พาผู้ อื่ น ในการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นต่ า งๆ (จอห์ น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ, 2552)
ดั ง เช่ น การศึ ก ษาของ Quashie (2015) พบว่ า จ้ า นวนบุ ต รมี ผ ลต่ อ การเกื้อ หนุ นทางด้ า นการเงิน
อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ โดยผู้ สู ง อายุ ที่ มีบุ ต รจ้ านวนมากกว่ า จะได้ รั บการเกื้ อ หนุน ทางการเงิ นมากกว่า
ผู้ สู ง อายุ ที่ มีบุ ต รจ้ า นวนน้อ ยกว่ า (Quashie, 2015) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Sun (2002)
ที่พบว่า ในบริบทของประเทศจีน จ้านวนบุตรมีผลทางบวกกั บการเกื้อ หนุน ด้านการเงินกั บผู้ สู ง อายุ
โดยพบว่าถ้าจ้านวนบุตรเพิ่ มจาก 2 คน เป็น 5 คนขึ้นไป การเกื้อหนุนทางการเงินจะเพิ่มเป็น 2 เท่า
และ Chang et al. (2010) พบว่า การที่ผู้สูงอายุไม่มีบุตรจะส่งผลต่ อสภาพจิ ตใจ และยังเป็นการลด
โอกาสที่จะได้รับความดู แลและเกื้ อหนุ นจากบุต ร แต่ทั้งนี้ การมีบุตรเป็นจ้านวนมากก็อาจจะส่ ง ผล
กระทบทางลบต่อความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สูง อายุไ ด้เช่น กัน ดังข้อค้นพบจากการศึ ก ษา
ของ Wang (2011) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีลูกหลายคนจะมีรายได้ต่้ากว่าผู้สูง อายุที่ มีลูกจ้านวนน้ อ ยกว่ า
และการศึกษาของ Lee et al. (1994) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีจ้านวนบุตรมากกว่าจะได้รับการเกื้ อ หนุ น
น้อยกว่าผู้สูงอายุที่ มีจ้านวนบุต รน้อ ยกว่า รวมทั้งงานวิจัยของ ชลธิชา อัศวนิรันดร (2552) ที่พบว่ า
ผู้ที่มีจ้านวนบุ ตรหลานหรื อ มีผู้ พึ่ง พิ ง อยู่ ในครั ว เรื อนจ้านวนมากกว่า จะมีระดับการออมเพื่ อ ความ
มั่ น คงยามสู ง วั ย ที่ ต่้ า กว่ า ผู้ ที่ มีจ้ า นวนบุ ต รหลานหรื อ มี ผู้ พึ่ง พิ ง อยู่ ใ นครั ว เรื อ นจ้ า นวนน้ อ ยกว่ า
อาจเนื่องมาจากการที่บุ ตรหลานในครัว เรื อนเป็นผู้ ที่ไ ม่ มีเ งิน หรือตกอยู่ในสภาวะยากล้าบาก ดังนั้น
จึงเป็นภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายแก่ ครอบครัว ท้าให้ความสามารถในการออมลดน้อ ยลงไปด้วย (ชลธิชา
อัศวนิรันดร, 2552)
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4) ปัจ จัย ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ระดับการศึก ษา การศึกษาเป็นตัวสะท้อนถึ งระดับ รายได้ และความมั่นคงทางการ
เงินของผู้สูง อายุ นภาพร ชโยวรรณ และจอห์น โนเดล (2552) กล่าวว่า เนื่องจากระดับ การ ศึ ก ษา
มีอิทธิพลต่อโอกาสในการท้างาน และสถานะภาพทางการเงิน เพราะผู้สูงอายุที่ มีการศึกษาจะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสื่อต่างๆ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิ มพ์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนเทคโนโลยีที่ ทั น สมั ย
ท้าให้สามารถเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้าถึงโอกาสทางเศร ษฐกิ จ
ได้ มากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Crandall & Putman (1980) ได้ ก ล่ า วว่ า สถานภาพทางการเงิ นของ
ผู้สูงอายุมีความสัมพัน ธ์โดยตรงกั บระดับ การศึก ษา โดยผู้สูงอายุที่มีระดับ การศึ กษาสูงก็ จะได้ ท้ า งาน
ในระดับที่สูงซึ่งส่งผลต่อรายได้ และผลประโยชน์ที่จะได้รับด้านอื่นๆ ตามไปด้วย เช่น ความมั่นคงทาง
สังคม บ้าเหน็จ และบ้านาญที่จะได้รับจากภาครั ฐและภาคเอกชน การสะสมทรัพย์สินและความมั่ ง คั่ ง
เป็นต้น (Crandall & Putman, 1980) และสอดคล้อ งกับ Wang (2011) ที่พบว่า ระดับการศึ ก ษา
ของผู้สูงอายุที่สูงขึ้น ช่ว ยท้าให้ผู้ สูง อายุ มีรายได้ และผลประโยชน์ เ พิ่มขึ้ น อย่างมีนั ยส้า คัญ นอกจากนี้
การศึกษาของชลธิชา อัศวนิรันดร (2552) ยังพบว่า ระดับการศึกษาเป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายการ
ผั น แปรของระดั บ การออมเพื่ อ ความมั่ น คงยามสู ง วั ย ได้ ดี โดยผู้ ที่ มีก ารศึ ก ษาสู ง ก็ จ ะมี ก ารออม
เพื่ อ ความมั่ น คงยามสู ง วั ยในระดั บที่ สู งกว่ าผู้ ที่มีก ารศึ กษาต่้ า ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากการศึ ก ษามี ส่ วนช่วย
ในการเข้าถึงข้อ มูล โอกาสในการท้างาน และการวางแผนทางการเงิ นส้า หรับ อนาคต ในการศึก ษา
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็น ว่า ระดับการศึกษาของผู้สู ง อายุน่ าจะมี ความสั มพัน ธ์ กับ ความอยู่ ดี มี สุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล เนื่องจากการศึกษาจะท้าให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานมากขึ้ น
ส่งผลต่อการมีงานท้าและรายได้ และน้ามาซึ่งการเก็บออมและสะสมทรัพย์สินเพื่อ ใช้ในช่วงบั้น ปลาย
ของชีวิต หรือแม้กระทั้งเก็บสะสมทรัพย์สินไว้เป็นมรดกให้กับลูก หลานในอนาคต
รูปแบบครัวเรือ น เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับฐานะทางเศรษฐกิจและมีผล
ต่อความอยู่ดีมีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ ของผู้สู งอายุ (Chen & Chen, 2012; Rudkin, 1993) เนื่องจาก
ลักษณะการอยู่อาศัยร่วมกันของสมาชิกในครัวเรือนจะมีความเกี่ยวข้ องกับ ค่าใช้จ่ายและการช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกันในกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ รูปแบบครัวเรือนอาจจะมีความคล้ายคลึง หรือแตกต่างกันตามบริ บ ท
ของแต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Chan et al. (2001) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กา ร
เปลี่ยนแปลงความอยู่ ดีมีสุข ทางด้ านเศรษฐกิจของผู้ สูง อายุ ในประเทศสิง คโปร์ และประเทศไต้ หวั น
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับ ความเพียงพอของรายได้อย่า งมีนัยส้าคั ญ และ
Rudkin (1993) ก็พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวขยาย (extended-family) จะมีความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับที่สูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครั วเดี่ยว (nuclear-family) แบบ 2
รุ่น และอาศัยอยู่คนเดียว หรืออาศัยอยู่กับคู่สมรส ซึ่งสอดคล้อง Shirahase (2002) ที่พบว่า ความอยู่
ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุ ขึ้ น อยู่ กั บ รู ป แบบการอยู่ อ าศั ย โดยผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่
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ในครัวเรือนแบบ 3 รุ่น จะมีความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิจ มากกว่า ผู้ สูง อายุที่ อาศั ยอยู่ค น เดี ย ว
(Shirahase, 2002b) นอกจากนี้ Chen และ Chen (2012) ยังพบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานะทางสั ง คม
และเศรษฐกิจที่สูง และมีทรั พยากรของครอบครัว มาก จะมีต้องการใช้ชีวิต อย่า งอิส ระ และอยู่อาศั ย
ร่ ว มกั บ บุ ต รของตน ทั้ ง นี้ Silverstein et al. (2006) พบว่ า รู ป แบบครั วเรื อนแบบดั้ งเดิ มในสั งคม
ในชนบทจะมีความโดดเด่น ในเรื่อ งการช่ วยเหลือ ซึ่ งกั นและกัน ในครอบครัว รวมทั้งมีการช่ วยเหลื อ
และพึ่งพากันข้ามรุ่น อีก ด้ว ย ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่ารู ปแบบครัว เรื อ นของ
ผู้สูงอายุน่าจะมีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล
5) ปัจ จัย ทางด้านพืน้ ที่อยูอ่ าศัย
เขตที่อ ยู่อ าศัย เป็นปัจจัยที่มีความส้า คัญ เพราะความแตกต่า งของเขตที่อ ยู่ อ า ศั ย
จะส่ ง ผลต่ อ โอกาสในการมี ส่ ว นร่ วมในก้า ลัง แรงงาน รายได้ และค่ า ใช้ จ่า ยในการด้ าเนิ นชี วิต ของ
ผู้สูงอายุ จากรายงานการส้ารวจการท้างานของผู้สู ง อายุใ นประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของส้านัก งาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ ในเขตชนบทส่ วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
ท้างานอย่างต่อเนื่อ งไม่ มีการเกษี ย ณ แต่ผู้สูงอายุที่อ าศั ยอยู่ในเขตเมือ งส่วนใหญ่จะประกอบอา ชี พ
ค้าขายและบริการ ดังนั้น การอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ต่างกันย่ อมส่ง ผลต่ อการประกอบอาชี พ การท้างาน
รายได้ และค่ าตอบแทนที่ แ ตกต่ างกั น และส่ งผลต่ อความอยู่ ดีมีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จตามมาด้ วย
การศึกษาของชลธิชา อัศวนิรันดร (2552) พบว่า เขตที่อยู่อาศั ย มีค วามสั มพัน ธ์กั บระดั บ การ ออม
เพื่อความมั่นคงยามสูงวัย เนื่องจากเขตที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันจะน้ามาซึ่งรายได้และค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินชีวิตประจ้าวันที่แตกต่างกัน ด้วย กล่าวคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมื อ งมี โอกาสในการที่จะท้ า งาน
และมีรายได้ที่สูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท และแม้ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองถึงจะมีรายได้มากกว่ า
แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางสัง คม
เป็นต้น ที่อาจจะสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้ก็อาจจะมีผลต่อระดับ การออม
เพื่อความมั่น คงยามสูง วัย ด้วยเช่ นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ การศึ ก ษาของสุภาภรณ์ ค้าเรืองฤทธิ์ (2557)
ก็พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจะมีโอกาสในการเตรีย มความพร้อ มเพื่อวัยสู งอายุทางด้านการเงิ น
มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือ งจะมีโอกาสในการ
เข้าถึงการท้างานที่มีรายได้สูงง่ายกว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ ในเขตชนบท ซึ่งอาจจะท้าให้มีเงินเหลือเก็บออมได้
มากกว่า จึงมีแนวโน้มที่จะเตรีย มความพร้อ มด้านการเงิ นได้ มากกว่า ผู้ที่ อาศั ยอยู่ ในเขตชนบท และ
การศึ ก ษาของสุ ภ จัก ษ์ แสงประจัก ษ์ ส กุ ล (2557) ที่ พบว่ า เขตที่ อ ยู่ อ าศั ย มี อิ ท ธิพลต่ อ วุ ฒิ วั ยของ
ผู้สูงอายุไทยเช่นกัน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า เขตที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุน่าจะ
มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับบุค คล
ภูมิภ าคทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่น่าจะมีความสัมพันธ์กั บความอยู่ ดี มี
สุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุ เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นแต่ ล ะภาคของประเทศจะมี
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สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีการด้าเนินชีวิตที่แตกต่า งกัน รวมไปถึงโอกาสใน การเข้า ถึงแหล่ ง งาน
แหล่ ง รายได้ และมาตรฐานการครองชี พก็ แ ตกต่ า งกัน ด้ ว ย จากข้ อ มู ลการส้ ารวจการท้ า งานของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 พบว่า มีผู้สูงอายุที่ยังท้างานอยู่ คิดเป็นร้อยละ 38.2 ซึ่งส่ว น
ใหญ่ จ ะท้ า งานนอกระบบ โดยเป็ น ผู้ สู ง อายุที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตภาคตะวัน ออก เฉี ยงเหนื อ มากที่สุด
ถึงร้อยละ 37.2 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือ ร้อยละ 22.4 เป็นผู้สูงอายุที่อ าศั ย
อยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 22.1 เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ร้อยละ 12.8 และเป็นผู้สูงอายุที่อาศั ย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 5.5 และหากเปรียบเทียบรายได้ของผู้สู งอายุใ นแต่ละภาคแล้ว พบว่า
ผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ ในเขตภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ จะมีรายได้น้อยและรายได้ ไม่ เ พีย งพอมากกว่ า
ภาคอื่ น ๆ ในขณะที่ ผู้ สู ง อายุที่ อ าศั ย อยู่ใ นภาคใต้ จ ะมี ร ายได้ มากและรายได้เ กิ น เพี ย งพอมากกว่า
ภาคอื่นๆ จากข้อมูลดังกล่าวสะท้ อนให้ เ ห็นว่ า ภูมิภาคที่อยู่อาศั ยที่แ ตกต่ างกัน ส่ง ผลต่ อรายได้ แ ละ
ความเพียงพอของรายได้ที่แ ตกต่า งกัน ด้วย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ ระดั บ
บุคคลที่แตกต่า งกั นด้ วย และจากการศึกษาของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา (2557)
เรื่อง การออม ความมั่นคั่ง และบ้านาญผู้สูงอายุข องครัว เรือ นไทย พบว่า ความแตกต่างในมิ ติ ด้ า น
ภูมิภาค เป็นอีกข้อสันนิษฐานที่ท ดสอบแล้วว่า ภูมิภาคที่แตกต่างกั นมี การออม และความมั่น คงที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ โดยพบว่า ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้ของครัวเรื อ น
ที่ต่้ากว่าภาคอื่นๆ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็น ว่า ภูมิภาคที่อยู่อาศัยของผู้สู ง อายุ
น่าจะมีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับบุค คล
6) ปัจ จัย ทางด้านสุขภาพ
สถานะทางสุ ขภาพ ปั จ จั ย ทางด้ านสุ ข ภาพและความเจ็ บ ป่ ว ยมี ผ ลต่ อ การท้า
กิจกรรมและเป็นข้อจ้ากัดในการท้ากิจ กรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก และมีผลต่อการมี ส่ ว น
ร่วมในก้าลังแรงงาน และการท้างานในเชิ งทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้ สูง อายุ จ ะ
ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อครอบครัว ที่ต้ องมีภาระในการ ดู แ ล
ทั้งในเรื่องของเวลา และค่าใช้จ่าย น้ามาซึ่งความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ การศึกษาของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
และ สุ วิ มล เฮงพั ฒ นา (2557) พบว่ า จุ ด ประสงค์ ข องพฤติ ก รรมการออมเงิ น ของครัว เรื อ นไทย
ส่ ว นใหญ่ ก็ เ พื่ อ เตรี ย มการส้ าหรั บ เป็ นค่ าใช้ จ่า ยในการดู แ ลสุ ข ภาพในวั ยชรา ดั ง นั้ น หากผู้สู งอายุ
มีสุขภาพดี และไม่มีโรคภัยไข้ เจ็บ ที่จะส่ งผลกระทบต่อ ค่าใช้จ่ายในการรั ก ษาพยาบาลหรือ ค่า ใช้ จ่ า ย
ในการดูแลสุขภาพ จึงท้าให้ไม่กระทบกับรายได้และค่าใช้จ่ายในการด้ารงชี วิต ซึ่งจะท้าให้มีเงินเหลื อ
เก็บเพื่อความมั่นคงในยามสูง วัย นอกจากนี้ ช้านาญ แตงทอง (2543) ก็พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสุข ภาพดี
ก็จะมีฐานะทางเศรษฐกิจ ในระดับ ที่ ดี ตามไปด้ว ย เนื่องจากภาวะสุข ภาพจะมี ผลต่ อ การมี ส่ว นร่ ว ม
ในก้ า ลั ง แรงงาน และยัง เกี่ ยวข้ อ งกับ ค่ า ใช้ จ่า ยในการดู แ ลสุข ภาพและบริ ก ารทางการแพทย์ด้วย
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เพราะวัยสูงอายุมักจะประสบปั ญหาการเจ็บ ป่วยด้ วยโรคเรื้อ รัง ต่างๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความเห็ น ว่ า
สถานะทางสุขภาพน่าจะมีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูง อายุด้วยเช่น กัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธ ีวิจ ัย
บทนี้ เ ป็ น การน้ า เสนอระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย โดยผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง การน้ า เสนอเป็ น 3 ส่ ว น
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นการอธิบายถึงวิธีการศึกษา ที่มาของข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้
ในการศึกษาครั้งนี้ การจัดการข้อมูล และวิธีการถ่วงน้้าหนัก ข้อ มูล ส่วนที่ 2 เป็นการอธิบายถึ ง การ
นิยามและวัดตัวแปร ส่วนที่ 3 เป็นการอธิบายถึงสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิธ ีก ารศึกษา
3.1.1 แหล่งข้อ มูลที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ประชากร และกลุ่มตัว อย่าง
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้ชุดข้ อ มูล โครงการส้ารวจประชากรสู ง อายุ
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็น
การส้ารวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อ มูลลั กษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุ น
และลักษณะการอยู่อาศัย รายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีดังนี้
(1) ประชากร
ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
(2) กลุ่มตัว อย่าง
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการการส้ารวจประชากรสู ง อายุ
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งกลุ่มตัวอย่า งของโครงการ คือ ประชากรไทยผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
จ้านวน 83,880 คน ดังนั้น จึงก้าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปที่ตอบแบบสอบถามด้วยตนเองในโครงการดัง กล่าวนี้
การสุ่มตัวอย่างของโครงการส้ารวจประชากรสู งอายุใ นประเทศไทย ปี พ.ศ.
2557 มีขั้นตอนในการเลือกตัว อย่างที่ค รอบคลุ มทั่วทุ กภาคของประเทศ โดยใช้วิธีการเลือกตัว อย่ า ง
แบบสองขั้นตอน (Stratified Two-stage Sampling) มีรายละเอียดดังนี้
การเลื อ กตั ว อย่ างขั้น ที่ 1 เลื อ กพื้ น ที่ ตั วอย่ างในกรุง เทพมหานครและทุก
จังหวัดเป็นสตราตัม รวมทั้งสิ้น 76 สตราตัม และท้าการแบ่งแต่ละสตราตัมออกเป็น 2 สตราตัมย่อ ย
ตามเขตปกครอง คื อ ในเขตเทศบาล เรี ย กว่ าชุ มรุมอาคาร และนอกเขตเทศบาลเรีย กว่าหมู่บ้าน
ได้ชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง จ้านวน 5,970 ชุมรุมอาคาร/หมู่บ้าน
การเลือกตัวอย่างขั้นที่ 2 เลือกครัวเรือนส่วนบุคคลในพื้นที่ตัวอย่างทั้งใน เขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยในแต่ละชุ มรุ มอาคารจะเลื อ กครั ว เรื อนส่ว นบุ ค คล จ้านวน 15
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ครัวเรือน และในแต่ละหมู่บ้านจะเลือก ครัวเรือนส่วนบุคคล จ้านวน 12 ครัวเรือน ได้จ้านวนครัวเรือน
ส่วนบุคคลตัวอย่างทั่วประเทศ จ้านวน 83,880 ตัวอย่าง เป็นผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จ้านวน 26,793 คน
3.1.2 การจัดการข้อ มูล และวิธกี ารถ่วงน้าหนักข้อมูล
ขั้ น ตอนที่ 1 ผู้ วิ จั ย จะท้ า การคั ด เลื อ กข้ อ มู ล จากโครงการส้ ารวจประชากรสู งอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยจะคั ด เลื อ กเอาเฉพาะผู้ ที่ มีอ ายุ ตั้ ง แต่ 60 ปี ขึ้ น ไป ที่ เ ป็ น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามด้ ว ยตนเองและตอบครบทุ กข้ อ ค้ า ถามที่ ผู้ วิ จัย ต้ อ งการใช้เ ป็ น ตั ว แปรในการศึ กษา
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยจะท้า normalized weight เพื่อให้ค่าคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของ
กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมา มีความถูกต้องและเชื่อมั่นได้ว่าทุกๆ ตัวอย่างมีโอกาสได้รับการคัดเลือกจาก
ประชากรเท่าๆ กัน โดยใช้สูตร (Thomas & Heck, 2001) ดังนี้
Wn = (Wi * n) / N
โดย Wn หมายถึง ค่า normalized weight
Wi
หมายถึง ค่าถ่วงน้้าหนักในแต่ละค่าสังเกต
n
หมายถึง จ้านวนตัวอย่างที่ได้คัดเลือกไว้
N
หมายถึง จ้านวนประชากรสูงอายุจริงของประเทศไทย
ในการศึกษาครั้งนี้
n = จ้านวนตัวอย่างที่ได้คัดเลือกไว้ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จากโครงการ
ส้ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีจ้านวน 26,793 คน
N = จ้านวนประชากรสูงอายุจริงของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีจ้านวน
ทั้งสิ้น 9,110,754 คน
ดั ง นั้ น ค่ า ถ่ ว งน้้ า หนั ก ใหม่ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาของแต่ ล ะตั ว อย่ า ง ( normalized
weight) มีค่าเท่ากับ
ค่าถ่วงน้้าหนักใหม่ (normalized weight) = (Wi * 26,793) / 9,110,754
3.2 การนิย ามตัวแปรและการวัดตัวแปร
การนิยาม การวัดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 ตัว แปรตาม
ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้ คือ ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู ง อายุ
หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นรายได้ ด้านการท้างาน ด้านทรัพย์สินและเงิ น ออม
และด้านการด้ารงชีพ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้อ งการขั้น พื้ นฐาน และความต้องการอื่ น ๆ
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ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตได้ ซึ่งองค์ประกอบที่ใช้ในค้านวณดั ชนีชี้วั ดความอยู่ ดีมีสุขทางเศรษฐกิ จ ของ
ผู้สูงอายุ มี 4 ด้าน 15 ตัวชี้วัด รายละเอียดมีดังนี้
1) ดัชนีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านรายได้ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1) ระดับของรายได้
1.2) ความเพียงพอของรายได้
1.3) ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
2) ดัชนีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างาน มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
2.1) การมีงานท้า
2.2) การท้างานตรงตามความต้องการ
2.3) ประเภทงาน
2.4) จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์
3) ดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออม มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
3.1) ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/ที่ดิน
3.2) การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
4) ดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพ มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
4.1) การมีที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะมั่นคง
4.2) การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งในสถานที่สะดวกและปลอดภัย
4.3) การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
4.4) การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
4.5) การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในครัวเรือน
4.6) การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดินทาง
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แผนภาพที่ 5 แสดงองค์ประกอบและดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรสเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย
การท้างานตรงตามความ
ต้องการ

ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน
/เงินออม/ทอง/ที่ดิน

ทรัพ ย์สนิ
และ
เงิน ออม

ความเพียงพอของรายได้
ระดับของรายได้

การมีงานท้า

การท างาน

ความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ
ของผู้สูง อายุ

ประเภทงาน

จ้านวนชั่วโมงการท้างาน
ต่อสัปดาห์

รายได้

ความพึงพอใจในภาวะการเงิน

การดารงชีพ

การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด

การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในครัวเรือน

การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด

การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการ
เดินทาง

การมีที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะมั่นคง

ที่มา: จัดท้าโดยผู้วิจัย

การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งในสถานที่
สะดวกและปลอดภัย
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3.2.1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการค้านวณดัชนีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
องค์ ป ระกอบของความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น คื อ
1) ความอยู่ดีมีสุข ทางด้า นรายได้ 2) ความอยู่ดีมีสุ ขทางด้านการท้า งาน 3) ความอยู่ดีมีสุข ทางด้ า น
ทรัพย์สินและเงินออม และ 4) ความอยู่ดีมีสุขทางด้านการด้ารงชีพ รายละเอียดมีดังนี้
ตารางที่ 8 แสดงองค์ประกอบและรายละเอียดของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูง อายุ
องค์ประกอบ
ดัชนีชี้วัด
1) ความอยู่ดีมีสุขทางด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้ (แบบสอบถามข้อ F24)
1.2 ความเพียงพอของรายได้ (แบบสอบถามข้อ F25)
1.3 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน (แบบสอบถามข้ อ
F26)
2) ความอยู่ดีมีสุขทางด้านการท้างาน
2.1 การมีงานท้า
(แบบสอบถามข้อ F6)
2.2 การท้างานตรงตามความต้องการ
(แบบสอบถามข้อ F11)
2.3 ประเภทงาน
(แบบสอบถามข้อ F7)
2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์
(แบบสอบถามข้อ F9, F10)
3) ความอยู่ดีมีสุขทางด้านทรัพย์สิน
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/ที่ดิน
และเงินออม
(แบบสอบถามข้อ F27)
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
(แบบสอบถามข้อ F28)
4) ความอยู่ดีมีสุขทางด้านการด้ารงชีพ 4.1 การมีบ้านที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะมั่นคง
(แบบสอบถามข้อ H1)
4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งในสถานที่สะดวกและ
ปลอดภัย (แบบสอบถามข้อ H4)
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
(แบบสอบถามข้อ H6A)
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
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(แบบสอบถามข้อ H6B)
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในครัวเรือน
(แบบสอบถามข้อ H7-H14)
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดินทาง
(แบบสอบถามข้อ H15-H16)
โดยวิธีการวัดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อค้าถามมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงรายละเอียดของตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนข้อค้าถามในแต่ละดัชนีย่อย
องค์ประกอบ
รายละเอียดของ
มาตรวัด
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
1. ความอยู่ดีมี 1.1 ระดับของรายได้ แบบจัดอันดับ
คะแนน
สุขทางด้าน
(แบบสอบถามข้อ
0 = ไม่มีรายได้
1 = มาตรวัดระดับ 0
รายได้
F24)
1 = ต่้ากว่า 40,000
และ 1
บาท
2 = มาตรวัดระดับ 2
2 = 40,000–69,999 3 = มาตรวัดระดับ 3
บาท
4 = มาตรวัดระดับ 4
3 = 70,000-99,999
5 = มาตรวัดระดับ 5
บาท
4 = 100,000-299,999
บาท
5 = 300,000 บาทขึ้น
ไป
1.2 ความเพียงพอ
แบบจัดอันดับ
คะแนน
ของรายได้
1 = ไม่เพียงพอ
1 = มาตรวัดระดับ 1
(แบบสอบถามข้อ
2 = เพียงพอเป็น
2 = มาตรวัดระดับ 2
F25)
บางครั้ง
3 = มาตรวัดระดับ 3
3 = เพียงพอ/เกิน
เพียงพอ
1.3 ความพึงพอใจใน แบบจัดอันดับ
คะแนน
ภาวะการเงิน
1 = ไม่พอใจ
1 = มาตรวัดระดับ 1
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องค์ประกอบ

2) ความอยู่ดีมี
สุขทางด้านการ
ท้างาน

1

รายละเอียดของ
ตัวชี้วัด
(แบบสอบถามข้อ
F26)

มาตรวัด
2 = พอใจ
3 = พอใจมาก

2.1 การมีงานท้า
แบบจัดกลุ่ม
(แบบสอบถามข้อ F6) 1 = ไม่ท้า
2 = ท้า
2.2 การท้างานตรง แบบจัดกลุ่ม
ตามความต้องการ
1 = ต้องการท้างานและ
(แบบสอบถามข้อ
ได้ท้า
F11)
2 = ไม่ต้องการท้างาน
และไม่ได้ท้า
3 = ต้องการท้างาน แต่
ไม่ได้ท้า
4 = ไม่ต้องการท้างาน
แต่ได้ท้า
2.3 ประเภทงาน
แบบจัดอันดับ
(แบบสอบถามข้อ F7) 1 = เป็นงานประเภทที่
ไม่มีทักษะ1
2 = เป็นงานประเภทที่มี
ทักษะ2

เกณฑ์การให้คะแนน
2 = มาตรวัดระดับ 2
3 = มาตรวัดระดับ 3
คะแนน
1 = มาตรวัดระดับ 1
2 = มาตรวัดระดับ 2
คะแนน
1 = มาตรวัดระดับ 3
และ 4
2 = มาตรวัดระดับ 1
และ 2

คะแนน
1 = มาตรวัดระดับ 1
2 = มาตรวัดระดับ 2
(อ้างอิงตามกลุ่มอาชีพ
มาตรฐานสากล ตามที่

งานประเภทที่ไม่มีทั กษะ หมายถึง พนักงานบริการ และพนักงานขายในร้ านค้ าและตลาด, ผู้ปฏิบัติการเครื่องจัก รโรงงา นและ
เครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ (ผู้ปฏิบัติการเครื่อ งจัก รโรงงานซึ่งติ ด ตั้งประจ้าที่ และผู้ปฏิ บัติ การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง,
ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ, ผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนยานยนต์ และผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานที่เคลื่อนที่
ได้), และผู้ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ (งานประเภทการขายและให้บริการ, ผู้ใช้แรงงานด้านการเกษตร การประมงและผู้ใช้แรงงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, ผู้ใช้แรงงานในด้านการท้าเหมือง การก่อสร้าง การผลิต และการขนส่ง)
2 งานประเภทที่มีทักษะ หมายถึง ทหาร (กองก้าลังทหารติด อาวุ ธต่ างๆ (สามเหล่าทัพ), กองก้าลังทหารติด อาวุธ ต่า งๆ), ผู้บัญญั ติ
กฎหมาย, ข้าราชการระดับอาวุโส, ผู้จัดการบริษัท และผู้จัดการทั่วไป, ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านต่ างๆ (ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้าน ฟิ สิ กส์
คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เ กี่ยวกับ สิ่งมีชี วิตและสุขภาพ, ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน,
ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้า นอื่น ๆ), ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และผู้ประกอบวิชาชีพ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง, เสมียน, ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือใน ด้ า น
การเกษตร ป่าไม้ และการประมง (ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและการประมงในเชิง เศรษฐกิ จการตลาด, ผู้ปฏิบัติงานด้า น
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3. ความอยู่ดีมี
สุขทางด้าน
ทรัพย์สิน
และเงินออม

รายละเอียดของ
ตัวชี้วัด

มาตรวัด

2.4 จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์
(แบบสอบถามข้อ F9,
F10)

แบบจัดอันดับ
1 = ต่้ากว่า 35 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
2 = 35-48 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
3 = มากกว่า 48 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

3.1 ระดับของมูลค่า
ทรัพย์สิน/เงินออม/
ทอง/ที่ดิน
(แบบสอบถามข้อ
F27)

แบบจัดอันดับ
0 = ไม่มี
1 = รวมมูลค่าทรัพย์สิน
ต่้ากว่า 50,000 บาท
2 = รวมมูลค่าทรัพย์สิน
50,000-99,999 บาท
3 = รวมมูลค่าทรัพย์สิน
100,000-399,999 บาท
4 = รวมมูลค่าทรัพย์สิน
400,000-699,999 บาท
5 = รวมมูลค่าทรัพย์สิน
700,000-999,999 บาท
6 = รวมมูลค่าทรัพย์สิน
1,000,000 บาทขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
จัดกลุ่ม)
คะแนน
1 = มาตรวัดระดับ 1
2 = มาตรวัดระดับ 3
3 = มาตรวัดระดับ 2
(อ้างอิงจาก
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
และ 2551)
คะแนน
1 = มาตรวัดระดับ 0
2 = มาตรวัดระดับ 1
3 = มาตรวัดระดับ 2
4 = มาตรวัดระดับ 3
5 = มาตรวัดระดับ 4
6 = มาตรวัดระดับ 5
7 = มาตรวัดระดับ 6

การเกษตรและการประมงในเชิงเศรษฐกิจ แบบยัง ชีพ ), ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝี มือ และธุร กิจ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง
(ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านการถลุง สกัด และการก่อสร้าง, ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านโลหะ เครื่องจักร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
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4) ความอยู่ดีมี
สุขทางด้านการ
ด้ารงชีพ

รายละเอียดของ
ตัวชี้วัด
3.2 การที่ผู้สูงอายุ
หรือคู่สมรสเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย
(แบบสอบถามข้อ
F28)
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่
มีลักษณะมั่นคง
(แบบสอบถามข้อ H1,
H2)

มาตรวัด
แบบจัดอันดับ
0 = ไม่เป็นเจ้าของ
1 = เป็นเจ้าของ

แบบจัดกลุ่ม
1 = ลักษณะของที่อยู่
อาศัยไม่มั่นคง
2 = ลักษณะของที่อยู่
อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/
แบบจัดกลุ่ม
ห้องส้วมที่ตั้งใน
1 = นอกตัวบ้าน ห่าง
สถานที่สะดวกและ
จากตัวบ้าน
ปลอดภัย
2 = นอกตัวบ้าน ติดกับ
(แบบสอบถามข้อ H4) ตัวบ้าน
3 = ในบ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่ม แบบจัดกลุ่ม
ที่สะอาด
1 = มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่
(แบบสอบถามข้อ
สะอาด3
H6A)
2 = มีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด4
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ แบบจัดกลุ่ม
ที่สะอาด
1 = มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่
สะอาด5

เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
0 = มาตรวัดระดับ 0
1 = มาตรวัดระดับ 1

คะแนน
1 = มาตรวัดระดับ 1
2 = มาตรวัดระดับ 2

คะแนน
1 = มาตรวัดระดับ 1
2 = มาตรวัดระดับ 2
3 = มาตรวัดระดับ 3

คะแนน
1 = มาตรวัดระดับ 1
2 = มาตรวัดระดับ 2

คะแนน
1 = มาตรวัดระดับ 1
2 = มาตรวัดระดับ 2

แหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด หมายถึง ไม่ผ่านการบ้าบัด (น้้าประปา, น้้าบาดาล/น้้าบ่อ, น้้าจากแม่น้า/ล้าธาร/น้้าตก/ภูเขา และน้้าฝน)
4 แหล่งน้้าดื่มที่สะอาด หมายถึง ผ่านการบ้าบัด (น้้าดื่มบรรจุขวด/ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ และน้้าประปาผ่านการบ้าบัด ต้ม/กรอง)
5 แหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด หมายถึง น้้าบาดาล/น้้าบ่อ และน้้าจากแม่น้า/ล้าธาร/น้้าตก/ภูเขา
3
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6 แหล่งน้้าใช้ที่สะอาด

รายละเอียดของ
ตัวชี้วัด
(แบบสอบถามข้อ
H6B)
4.5 การมีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกใน
ครัวเรือน ได้แก่
1) โทรทัศน์, 2)
เครื่องเล่น
VCD/DVD, 3)
โทรศัพท์มือถือ, 4)
เครื่องคอมพิวเตอร์,
5) ตู้เย็น/ตู้แช่, 6)
ไมโครเวฟ/เตาอบ, 7)
เครื่องซักผ้า และ 8)
เครื่องปรับอากาศ
(แบบสอบถามข้อ
H7-H14)
4.6 การมีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกในการ
เดินทาง ได้แก่ 1)
รถยนต์ส่วนบุคคล/รถ
ปิกอัพ/รถตู้ และ 2)
รถจักรยานยนต์
(แบบสอบถามข้อ
H15-H16)

มาตรวัด
2 = มีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด6
แบบช่วง
0 = ไม่มี
1 = มี 1 อย่าง
2 = มี 2 อย่าง
3 = มี 3 อย่าง
4 = มี 4 อย่าง
5 = มี 5 อย่าง
6 = มี 6 อย่าง
7 = มี 7 อย่าง
8 = มีทั้ง 8 อย่าง

แบบจัดอันดับ
0 = ไม่มี
1 = มีรถจักรยานยนต์
2 = มีทั้งรถยนต์ส่วน
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
(หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วม
ด้วย)

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนผันแปรตั้งแต่ 08 คะแนน

คะแนน
0 = มาตรวัดระดับ 0
1 = มาตรวัดระดับ 1
2 = มาตรวัดระดับ 2

หมายถึง น้้าประปา, น้้าฝน, น้้าดื่มบรรจุขวด/ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ และน้้าประปาผ่านการบ้าบัดต้ม/กรอง
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3.2.1.2 วิธีการค้านวณดัชนีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจั ยที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บความอยู่ ดี มีสุข ทางด้าน
เศรษฐกิจของผู้สู งอายุ พบว่า มีองค์ประกอบที่จะสามารถวัด ความความอยู่ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิ จ
ของผู้สูงอายุได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านรายได้ 2) องค์ประกอบด้านการท้างาน 3)
องค์ ป ระกอบด้ า นทรั พย์ สิ น และเงิ น ออม และ 4) องค์ ป ระกอบด้ า นการด้ า รงชี พ ซึ่ ง ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบมีตัวชี้วัดต่างๆ ดังแสดงตามแผนภาพที่ 6
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แผนภาพที่ 6 แสดงตัวชี้วัดของแต่ละองค์ประกอบความอยู่ ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ
Y11 = ระดับของรายได้

องค์ประกอบที่ 1 (F1)
ด้านรายได้

Y12 = ความเพียงพอของ
รายได้
Y13 = ความพึงพอใจใน
ภาวะการเงิน
Y21 = การมีงานท้า

องค์ประกอบที่ 2 (F2)
ด้านการท้างาน

Y22 = การท้างานตรง
ตามความต้องการ
Y23 = ประเภทงาน
Y24 =จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์

ความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ

Y31 = ระดับของมูลค่า

องค์ประกอบที่ 3 (F3)
ด้านทรัพย์สิน
และเงินออม

ทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/ที่ดิน

Y32 = การที่ผู้สูงอายุหรือคู่
สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

Y41 = การมีบ้านที่อยู่อาศัยที่มี
ลักษณะมั่นคง

Y42 = การมีห้องน้้า/ห้องส้วม
ที่ตั้งในสถานที่สะดวกและ
ปลอดภัย

องค์ประกอบที่ 4 (F4)
ด้านการด้ารงชีพ

Y43 = การมีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด

Y44 = การมีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
Y45 = การมีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกในครัวเรือน

ที่มา: จัดท้าโดยผู้วิจัย

Y46 = การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
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การสร้างดัชนีเพื่ อประเมิน ความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิจ ของผู้ สู งอายุ ผู้วิจัยได้
วางแนวทางการวิเคราะห์ไว้ 2 ระดับ คือ (1) การวิเคราะห์แยกความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ แต่ ล ะ
ด้าน โดยผู้วิจัยจะสร้างดัชนีย่อยขึ้นมาทั้ งหมด 4 ดัชนี และ (2) การวิเคราะห์ความอยู่ดีมี สุขทา งด้ า น
เศรษฐกิจรวม โดยการรวมดัชนีย่อยทั้ง 4 ดัชนีเข้าด้วยกัน มีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ผู้วิจัยค้านวณหาคะแนนความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิ จรายด้าน 4
ด้าน โดยให้น้าหนักแต่ละข้อค้าถามในแต่ละด้านเท่ากัน
ขั้ น ต อ นที่ 2 ผู้ วิ จั ย ใช้ เ ทคนิ คกา รวิ เ ครา ะห์ อ งค์ ป ร ะกอบหลั ก ( Principal
component analysis) เนื่องจากเป็นเทคนิ ค ที่ใ ห้ค วามส้ าคั ญกั บการถ่ วงน้้ าหนั กของแต่ละตั ว แปร
ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาแล้วว่าเทคนิค ดังกล่าวมี ความเหมาะสมที่จะใช้ในการค้านวณหาค่าดัชนี ความอยู่ ดี มี
สุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิจ โดยท้ าการถ่ ว งน้้าหนั ก ในแต่ ล ะด้ าน เพื่ อ ค้ า นวณหาค่ าดั ช นีค วามอยู่ดี มีสุข
ทา งด้ า น เศร ษฐกิ จ ภา พร วม (Vyas & Kumaranayake, 2 0 0 6; กั ล ยา วา ณิ ช ย์ บั ญ ชา, 2552)
โดยสามารถแสดงวิ ธี ก ารสร้ า งคะแนนของตั ว แปรขององค์ ป ระกอบ ( component variables)
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ในรูปสมการได้ดังนี้
F = W1Y1 + W2 Y2 +…+ WnYn
โดยที่ F
หมายถึง คะแนนรวมขององค์ประกอบ
Y
หมายถึง คะแนนตัวชี้วัดขององค์ประกอบ
W
หมายถึง น้้าหนักตัวชี้วัดขององค์ประกอบ
โดยการค้ า นวณคะแนนของดั ช นีค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางด้า นเศรษฐกิ จ (Economic
Well-Being Index) รวมทั้ง 4 ด้าน ในขั้นตอนนี้ ผลลัพธ์ของค่าดัชนีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศร ษฐกิ จ
จะมีค่าแปรผันตั้งแต่ 0.0000 ถึง 1.0000 ดังสูตรต่อไปนี้
=∑

คะแนนรวมของแต่ละองค์ประกอบ x ค่าถ่วงน้้าหนักของแต่ละองค์ประกอบ
ค่าถ่วงน้้าหนักรวม

สามารถแสดงวิธีการค้านวณในรูปสมการ รายละเอียดตามตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 แสดงวิธีการค้านวณดัชนีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมทั้ ง 4 ด้าน
ความอยู่ดีมีสุข
ค่าน้้าหนักรวมของ
ค่าคะแนนรวมของ
สูตรในการ
ทางด้านเศรษฐกิจ องค์ประกอบแต่ละด้าน องค์ประกอบแต่ละด้าน
ค้านวณ
1. ด้านรายได้
WTF1
FS1
WTF1*FS1
2. ด้านการท้างาน
WTF2
FS2
WTF2 *FS2
3. ด้านทรัพย์สิน
WTF3
FS3
WTF3 *FS3
และเงินออม
4. ด้านการด้ารงชีพ
WTF4
FS4
WTF4 *FS4
รวม
WTF1-F4
ผลรวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน = (WTF1*FS1)+
(WTF2 *FS2)+(WTF3 *FS3) +(WTF4 *FS4)
ดัชนีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ =[(WTF1*FS1)+(WTF2 *FS2)+(WTF3 *FS3) +
(WTF4 *FS4)] / WTF1-F4
โดยที่ WTF1-F4 หมายถึง ค่าถ่วงน้้าหนักรวม
ที่มา: จัดท้าโดยผู้วิจัย
ขั้ น ตอนที่ 3 ประยุ ก ต์ใ ช้ เ กณฑ์ ใ นการแบ่ ง ระดั บ ดั ชนี ก ารพั ฒ นามนุ ษ ย์ ( Human
Development Index: HDI) ของโคร งกา ร พั ฒ น า แ ห่ ง สหปร ะ ชา ชา ติ (United Nations
Development Programme, 2016) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้วัดระดับ คุ ณภาพชีวิ ต มาใช้เป็นเกณฑ์ใ นการ
แบ่ ง ระดั บ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จของผู้สู ง อายุ โดยน้ า ค่ าดั ช นี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้าน
เศรษฐกิจ และดัชนีองค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจมาเทีย บกับเกณฑ์ดั งกล่าว ดังนี้
ตารางที่ 11 แสดงเกณฑ์การแบ่งระดับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ
ค่าคะแนนดัชนี
ระดับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ
ต่้ากว่า 0.550
ระดับต่้า
0.550 - 0.699
ระดับปานกลาง
0.700 – 0.799
ระดับสูง
0.800 ขึ้นไป
ระดับสูงมาก
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3.2.2 ตัว แปรอิสระ
ในการศึ ก ษาวิ จัย ครั้ง นี้ ตั ว แปรอิ สระ ประกอบด้ วย ปั จ จัย ทางด้ านความแตกต่าง
ระหว่ า งเพศ สถานภาพสมรส และความเป็น ปึ ก แผ่ น ระหว่ า งสมาชิ ก ต่ างรุ่น ในครอบครัว ปั จจัย
ทางด้ า นประชากร ปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จและสั ง คม ปั จ จั ย ทางด้ านพื้ น ที่อ ยู่ อ าศั ย และปัจจัย
ทางด้านสุขภาพ รายละเอียดมีดังนี้
3.2.2.1 ปัจ จัย ด้านความแตกต่างระหว่างเพศ และสถานภาพสมรส มี 2 ตัวแปร
คือ เพศ และสถานภาพสมรส รายละเอีย ดมีดังนี้
ตารางที่ 12 ปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างเพศ และสถานภาพสมรส ความหมาย/กลุ่มรายการ/
มาตรวัด และข้อค้าถาม
ปัจ จัย ด้านความ
ความหมาย/กลุ่มรายการ/มาตรวัด
ข้อ ค าถาม
แตกต่างระหว่างเพศ
และสถานภาพสมรส
เพศ
หมายถึง เพศก้าเนิดของผู้สูงอายุ โดยตัว แบบสอบถามข้อ A4
แปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดกลุ่ม (nominal
scale) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
- เพศชาย
- เพศหญิง
สถานภาพสมรส
หมายถึง ประเภทของสถานภาพสมรสของ แบบสอบถามข้อ A9
ผู้สูงอายุ โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัด
กลุ่ม (nominal scale) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่
- โสด
- สมรส (คู่สมรสอยู่ในครัวเรือนและไม่
อยู่ในครัวเรือน)
- หม้าย
- หย่า/แยกกันอยู่
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3.2.2.2 ปัจ จัย ด้านความเป็น ปึก แผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุน่ ในครอบครัว ปัจจัย
ทางด้ า นประชากร ปั จ จัย ทางด้า นเศรษฐกิจ และสังคม ปั จ จัย ด้า นพื้น ที่อ ยู่อ าศัย และปัจ จัย
ทางด้านสุขภาพ รายละเอีย ดมีดังนี้
1) ปัจจัยด้านความเป็ นปึ กแผ่นระหว่า งสมาชิ ก ต่างรุ่นในครอบครั ว ได้แ ก่
การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุ ตรที่ อยู่ในครัว เรื อน การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงิ น จาก
บุตรที่อยู่นอกครัวเรือน การได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุ ตรที่ อยู่น อกครัว เรือน การได้รับการ
เกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่น อกครัว เรือน การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับ บุ ต รที่
อยู่ในครัวเรือน การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน การเยี่ยมเยียนกับบุตรที่ อ ยู่
นอกครั ว เรื อ น การติ ด ต่ อ กั บ บุ ต รที่ อ ยู่ นอกครั ว เรือ น และความใกล้ -ไกลของที่ อ ยู่ อ าศั ย ระหว่าง
ผู้สูงอายุกับบุตร โดยมีรายละเอียดของตัวแปร มาตรวัด และเครื่องมือวัด ดังนี้
ตารางที่ 13 ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ความหมาย/กลุ่ม
รายการ/มาตรวัด และข้อค้าถาม
ปัจ จัย
ความหมาย/กลุ่มรายการ/มาตรวัด
ข้อ ค าถาม
ด้านหน้าที่
1) การได้ร บั การ
หมายถึง ผู้สูงอายุได้รับเงินจากบุตรที่
แบบสอบถามข้อ
เกื้อ หนุนด้านการเงิน อาศัยอยู่ด้วยกัน
F46
จากบุตรทีอ่ ยูใ่ น
โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดอันดับ
ครัวเรือ น
(ordinal scale) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
- ไม่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่
ในครัวเรือน
- ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี
- ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี
- ได้รับ 10,000-29,999 บาทต่อปี
- ได้รับ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี
2) การได้ร บั การ
หมายถึง ผู้สูงอายุได้รับเงินจากบุตรที่
แบบสอบถาม
เกื้อ หนุนด้านการเงิน อาศัยอยู่ที่อื่น
ข้อ F47
จากบุตรทีอ่ ยูน่ อก
โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดอันดับ
ครัวเรือ น
(ordinal scale) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
- ไม่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน
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- ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี
- ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี
- ได้รับ 10,000-29,999 บาทต่อปี
- ได้รับ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี
3) การได้ร บั การ
หมายถึง ผู้สูงอายุได้รับอาหารจากบุตรที่
เกื้อ หนุนด้านอาหาร อาศัยอยู่ที่อื่น
จากบุตรทีอ่ ยูน่ อก
โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดอันดับ
ครัวเรือ น
(ordinal scale) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
- ไม่ได้รับอาหารจากบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน
- ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน
- ได้รับทุกสัปดาห์
- ได้รับทุกเดือน
- ได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4) การได้ร บั การ
หมายถึง ผู้สูงอายุได้รับเสื้อผ้าและของใช้
เกื้อ หนุนด้านเสือ้ ผ้า จากบุตรที่อาศัยอยู่ที่อื่น
และสิ่งของจากบุตรที่ โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดอันดับ
อยู่น อกครัวเรือน
(ordinal scale) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
- ไม่ได้รับเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตร
ที่อยู่นอกครัวเรือน
- ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน/ทุกสัปดาห์
- ได้รับทุกเดือน
- ได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) การให้การเกือ้ หนุน หมายถึง ผู้สูงอายุให้เงินกับบุตรที่อาศัยอยู่
ด้านการเงินกับบุตรที่ ด้วยกัน
อยู่ใ นครัวเรือน
โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดอันดับ
(ordinal scale) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
- ไม่ได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
- ได้ให้ 1,000-9,999 บาทต่อปี
- ให้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี

แบบสอบถามข้อ
F50

แบบสอบถามข้อ
F51

แบบสอบถามข้อ
F48
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6) การให้การเกือ้ หนุน หมายถึง ผู้สูงอายุให้เงินกับบุตรที่อยู่ที่อื่น
ด้านการเงินกับบุตรที่ โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดอันดับ
อยู่น อกครัวเรือน
(ordinal scale) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
- ไม่ได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน
- ได้ให้ 1,000-9,999 บาทต่อปี
- ได้ให้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี
ด้านความสัมพันธ์
1) การเยีย่ มเยียนกับ หมายถึง ผู้สูงอายุมีการเยี่ยมเยียนไปมาหา
บุตรที่อยูน่ อก
สู่กับบุตรที่อยู่ที่อื่น
ครัวเรือ น
โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดอันดับ
(ordinal scale) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
- ไม่เคยเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน
- เยี่ยมเยียนทุกวัน/เกือบทุกวัน
- เยี่ยมเยียนทุกสัปดาห์
- เยี่ยมเยียนทุกเดือน
- เยี่ยมเยียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) การติดต่อกับบุตรที่ หมายถึง ผู้สูงอายุมีการติดต่อพูดคุยทาง
อยู่น อกครัวเรือน
โทรศัพท์หรือผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
กับบุตรที่อยู่ที่อื่น
โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดอันดับ
(ordinal scale) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
- ไม่เคยติดต่อกับบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน
- ติดต่อทุกวัน/เกือบทุกวัน
- ติดต่อทุกสัปดาห์
- ติดต่อทุกเดือน
- ติดต่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แบบสอบถามข้อ
F49

แบบสอบถามข้อ
F52

แบบสอบถามข้อ
F53 และ F54
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ด้านโครงสร้าง
ความใกล้-ไกลของ
ที่อ ยู่อ าศัยระหว่าง
ผู้สูงอายุก ับบุตร

หมายถึง ความใกล้/ไกลของระยะทางที่ อ ยู่ แบบสอบถามข้ อ
อาศัยระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร
F5
โดยตั ว แปรนี้ มีมาตร วั ด แบบจั ด อั น ดั บ
(ordinal scale) แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่
- บุตรอยู่ต่างประเทศ
- บุตรอยู่คนละจังหวัด
- บุตรอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
- บุ ต รอยู่ ใ นหมู่ บ้ า น/ในเขตเทศบาล
เดียวกัน
- บุตรอยู่บ้านติดกัน/ใกล้กัน
- บุตรอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
- ไม่มีบุตร

2) ปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ อายุ และจ้านวนบุตร โดยมีรายละเอียดของตั ว แปร
มาตรวัด และเครื่องมือวัด ดังนี้
ตารางที่ 14 ปัจจัยด้านประชากร ความหมาย/กลุ่มรายการ/มาตรวัด และข้อค้าถาม
ปัจ จัย ด้านประชากร ความหมาย/กลุ่มรายการ/มาตรวัด
ข้อ ค าถาม
อายุ
หมายถึง อายุเต็มปีบริบูรณ์ โดยนับถึ ง วั น แบบสอบถามข้อ
คล้ายวันเกิดครั้งสุดท้ายก่อนการสัมภาษณ์ A5
ตัวแปรนี้มีมาตรวั ดแบบอั ตราส่ว น (ratio
scale)
จ านวนบุตร
หมายถึง จ้านวนบุตรของผู้สูงอายุที่ยังมี
แบบสอบถามข้อ
ชีวิตอยู่ ทั้งบุตรที่ผู้สูงอายุให้ก้าเนิด และ F1-F2
บุตรบุญธรรม โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบ
อัตราส่วน (ratio scale)
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3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ระดับการศึกษา และรูปแบบครัวเรือน โดยมี
รายละเอียดของตัวแปร มาตรวัด และเครื่องมือวัด ดังนี้
ตารางที่ 15 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ความหมาย/กลุ่มรายการ/มาตรวัด และข้อค้าถาม
ปัจ จัย ด้านเศรษฐกิจ ความหมาย/กลุ่มรายการ/มาตรวัด
ข้อ ค าถาม
และสังคม
ระดับการศึกษา
หมายถึง การศึกษาในขั้นสูงสุดของผู้ให้
แบบสอบถามข้อ
สัมภาษณ์ โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบ
RE_A7
อันดับ (ordinal scale) แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่
- จบการศึกษาต่้ากว่าระดับ
ประถมศึกษา
- จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น-อนุปริญญา
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า
หมายถึง ลักษณะของการอยู่อาศัยของ
รูปแบบครัวเรือ น
แบบสอบถามข้อ
ผู้สูงอายุกับสมาชิกในครัวเรือน โดยตัว
F32-F40
แปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดกลุ่ม (nominal
scale) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
- ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว
- ครัวเรือน 1 รุ่น
- ครัวเรือน 2 รุ่น
- ครัวเรือน 3 รุ่น และมากกว่า
- ครัวเรือนข้ามรุ่น
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4) ปั จ จั ย ด้ า นพื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ได้ แ ก่ เขตที่ อ ยู่ อ าศั ย และภู มิภ าคที่ อ ยู่ อ าศั ย โดยมี
รายละเอียดของตัวแปร มาตรวัด และเครื่องมือวัด ดังนี้
ตารางที่ 16 ปัจจัยด้านพื้นที่อยู่อาศัย ความหมาย/กลุ่มรายการ/มาตรวัด และข้อค้าถาม
ปัจ จัย ด้านพื้น ที่
ความหมาย/กลุ่มรายการ/มาตรวัด
ข้อ ค าถาม
อยู่อ าศัย
หมายถึง เขตการปกครองที่ผู้สูงอายุอาศัย แบบสอบถาม
เขตที่อ ยู่อาศัย
อยู่ โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดกลุ่ม
ข้อ 4
(nominal scale) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
- เขตเมือง
- เขตชนบท
ภูมิภ าคทีอ่ ยูอ่ าศัย
หมายถึง ภูมิภาคที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ โดย แบบสอบถาม
ตัวแปรนี้มีมาตรวัดแบบจัดกลุ่ม
ข้อ 1
(nominal scale) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้
5) ปัจจัยด้านสุขภาพ ได้แก่ สถานะทางสุขภาพ โดยมีรายละเอียดของตัวแปร มาตร
วัด และเครื่องมือวัด ดังนี้
ตารางที่ 17 ปัจจัยด้านสุขภาพ ความหมาย/กลุ่มรายการ/มาตรวัด และข้อค้าถาม
ปัจ จัย ด้านสุขภาพ
ความหมาย/กลุ่มรายการ/มาตรวัด
ข้อ ค าถาม
สถานะทางสุขภาพ
หมายถึง การที่ผู้สูงอายุประเมินสุขภาพ
แบบสอบถามข้อ
ร่างกายของตนเองว่ามีสภาพของร่างกาย F55
เป็นอย่างไร โดยตัวแปรนี้มีมาตรวัดมาตร
วัดแบบอันดับ (ordinal scale) แบ่งเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่
- ดี
- ปานกลาง
- ไม่ดี
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3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อ มูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 การ วิเคราะห์ลัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ม ตั ว อย่า ง สถานการณ์ค วามอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์ความเหลื่อ มล้าทางเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่น
ระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครัว ของผู้สูงอายุไ ทย
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังนี้
1) กรณีที่ข้อมูลเป็นลักษณะเชิ งกลุ่ ม ได้อธิบายลักษณะตัวแปรของกลุ่ มตั วอย่า งโดย
ใช้การแจกแจงความถี่ และอัตราร้อยละ
2) กรณีที่ข้อมูลเป็ นลั กษณะเชิ งตั วเลข ได้อธิบายลักษณะตัว แปรของกลุ่ มตั ว อย่ า ง
โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าต่้าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่ว นที่ 2 การวิเคราะห์เปรีย บเทียบ และหาความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างเพศ
สถานภาพสมรส ความเป็น ปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุน่ ในครอบครัว และปัจจัยอืน่ ๆ กับความ
อยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไ ทย
1) ผู้ วิ จั ย ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ต่้ า สุด
ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายเปรียบเที ยบความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จ ของ
ผู้สูงอายุเพศชายกับผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน
2) ผู้ วิ จั ย ท้ า การวิ เ คราะห์ ปั จจัย ด้ านความแตกต่ างระหว่ างเพศ สถานภาพสมรส
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว และปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิ จของผู้ สู งอายุ โดยใช้การวิ เ คราะห์ถ ดถอยโลจิ ส ติค แบบเรี ยงล้า ดั บ (ordered
logistic regression เพื่อศึกษาว่าเมื่อ ควบคุ มอิ ทธิ พลของตัว แปรอิ สระอื่นแล้ว ตัวแปรอิสระที่ผู้วิ จั ย
สนใจศึกษามีอิทธิพลต่อความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ไทย อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05 หรือไม่ ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น ไปในทิศทางใด และแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปร ตาม
มากน้อยเพียงใด

บทที่ 4
ผลการศึกษ าลักษ ณะทั่วไป แ ละสถานการณ์ค วามอยู่ด ีม ีส ุขทางด้านเศรษ ฐกิจ
ของผู้ส ูงอายุไ ทย
ในบทนี้ เป็ น การน้ า เสนอลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ่ มตั ว อย่า ง โดยแบ่ ง การน้ าเสนอออกเป็น
4 ส่วน รายละเอียดมีดังนี้
1) การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
2) การวิเคราะห์ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว
3) การวิเคราะห์สถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย
4) การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ค วามเหลื่ อ มล้้ า ของความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของ
ผู้สูงอายุไทย จ้าแนกรายภาค
4.1 การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางที่ 18 รายละเอียดมีดังนี้
เพศ ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้อยละ 54.11 และเป็นผู้สูง อายุ
เพศชาย ร้อยละ 45.89
สถานภาพสมรส ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สมรส (ทั้งคู่สมรสอยู่ในครัวเรือนและ
ไม่อยู่ในครัวเรือน) ร้อยละ 65.98 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพหม้าย ร้อยละ 27.51 ในส่วน
ของผู้สูงอายุที่เป็นโสด และหย่า/แยกกันอยู่ มีเพียงเล็กน้อยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อยู่ที่ร้อยละ 3.86
และ 2.66 ตามล้าดับ
อายุ ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็น ผู้ สูง อายุ วัย ต้ น มีอายุ 60 – 69 ปี ร้อยละ
61.22 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุวัยกลาง มีอายุ 70 – 79 ปี ร้อยละ 29.46 และผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุ
ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มีเพียงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 9.32
จ านวนบุตร ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 24.53 มีบุตร 2 คน รองลงมา คือ
มี บุ ต ร 3 คน และ 4 คน ร้ อ ยละ 23.08 และ 14.91 ตามล้ า ดั บ ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ มีบุ ต ร พบว่ า
มี เ พี ย งร้ อ ยละ 7.06 โดยผู้ สู ง อายุ ที่ มีบุ ต รนั้ น (บุ ต รที่ ให้ ก้ าเนิ ด เอง บุ ต รเลี้ ย ง และบุ ต รบุญ ธรรม)
มีจ้านวนมากที่สุดถึง 19 คน และมีจ้านวนบุตรเฉลี่ยเท่ากับ 3 คน
ร ะดั บ การศึก ษา ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ต่้ า กว่ า
ประถมศึกษา มากถึงร้อยละ 63.61 รองลงมา คือ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น-อนุปริญญา และปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 22.34, 9.18 และ 4.87 ตามล้าดับ
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รู ปแบบครัว เรือ น ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 30.17 อาศั ย อยู่ ใน
ครัวเรือนแบบ 3 รุ่นและมากกว่า รองลงมา คือ อาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบ 1 รุ่น ครัวเรือนแบบ 2 รุ่น
และครัวเรือนแบบข้ามรุ่น ร้อยละ 25.13, 23.25 และ 11.59 ตามล้าดับ ส่วนครัวเรือนที่อยู่คนเดี ย วมี
น้อยที่สุด เพียงร้อยละ 9.86
เขตที่อ ยู่อ าศัย ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มากกว่า ครึ่ งอาศั ยอยู่ใ นเขตชน บท
ร้อยละ 59.65 และที่เหลือ ร้อยละ 40.35 อาศัยอยู่ในเขตเมือง
ภู มิ ภ าค ที่ อ ยู่ อ าศั ย ผลกา ร ศึ ก ษา พบว่ า ผู้ สู ง อา ยุ ส่ ว น ใหญ่ อ า ศั ยอยู่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ร้อยละ 33.82 รองลงมา คือ อาศัยอยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และ
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 26.03, 20.77, 11.34 และ 8.03 ตามล้าดับ
สถานะทางสุขภาพ ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ส่ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 48.83 มี สุ ข ภาพดี
รองลงมา คือ มีสุขภาพปานกลาง และมีสุขภาพไม่ดี ร้อยละ 38.61 และ 12.56 ตามล้าดับ
ตารางที่ 18 จ้านวนและร้อยละของผู้สูงอายุไทย (ตัวอย่างจ้านวน 26,793 คน)
คุณ ลัก ษณะข้อ มูล
จ านวน
ร้อ ยละ
เพศ
-หญิง
14,498
54.11
- ชาย
12,295
45.89
สถานภาพสมรส
- โสด
1,034
3.86
- สมรส (ทั้งคู่สมรสอยู่ในครัวเรือนและไม่อยู่ในครัวเรือน)
17,677
65.98
- หม้าย
7,369
27.51
- หย่า/แยกกันอยู่
713
2.66
อายุ
- อายุ 60 – 69 ปี (ผู้สูงอายุวัยต้น)
16,402
61.22
- อายุ 70 – 79 ปี (ผู้สูงอายุวัยกลาง)
7,893
29.46
- อายุ 80 ปีขั้นไป (ผู้สูงอายุวัยปลาย)
2,498
9.32
อายุเฉลี่ย = 69 ปี
อายุต่าสุด = 60 ปี
อายุสูงสุด = 101 ปี
ค่าส่วนเบี่ยงเบน = 7.1373 ปี
จ านวนบุตร
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คุณ ลัก ษณะข้อ มูล
- ไม่มี
- มี 1 คน
- มี 2 คน
- มี 3 คน
- มี 4 คน
- มี 5 คน
- มี 6 คน
- มี 7 คน
- มี 8 คน
- มี 9 คน
- มี 10 คนขึ้นไป
จ่านวนบุตรเฉลี่ย = 3 คน
ต่่าสุด = 0 คน
สูงสุด = 19 คน
ค่าส่วนเบี่ยงเบน (S.D.) = 1.9608
ระดับการศึกษา
- จบการศึกษาระดับต่้ากว่าประถมศึกษา
- จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -อนุปริญญา
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รูปแบบครัวเรือ น
- ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว
- ครัวเรือน 1 รุ่น
- ครัวเรือน 2 รุ่น
- ครัวเรือน 3 รุ่นและมากกว่า
- ครัวเรือนข้ามรุ่น
เขตที่อ ยู่อาศัย
- เขตชนบท
- เขตเมือง

จ านวน
1,891
2,673
6,572
6,183
3,994
2,447
1,410
793
458
209
163

ร้อ ยละ
7.06
9.98
24.53
23.08
14.91
9.13
5.26
2.96
1.71
0.78
0.60

17,043
5,986
2,460
1,304

63.61
22.34
9.18
4.87

2,643
6,733
6,228
8,083
3,106

9.86
25.13
23.25
30.17
11.59

15,982
10,811

59.65
40.35
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คุณ ลัก ษณะข้อ มูล
ภูมิภ าคทีอ่ ยูอ่ าศัย
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้
สถานะทางสุขภาพ
- สุขภาพไม่ดี
- สุขภาพปานกลาง
- สุขภาพดี

จ านวน

ร้อ ยละ

2,153
6,975
5,564
9,062
3,039

8.03
26.03
20.77
33.82
11.34

3,366
10,344
13,083

12.56
38.61
48.83

4.2 ลัก ษณะทัว่ ไปของความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุน่ ในครอบครัวของผู้สูงอายุไทย
4.2.1 ด้านหน้าที่
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พิ จ ารณาความเป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ างสมาชิ ก ต่ า งรุ่น ในครอบครั ว ของ
ผู้ สู ง อายุ ไ ทย ด้ า นหน้ า ที่ ในประเด็ น เรื่ อ ง การเกื้ อ หนุ น ช่ ว ยเหลื อ กั น ระหว่ า งผู้ สู ง อายุ กั บ บุ ต ร
ในสองทิศทาง คือ การให้การเกื้อหนุ น และการได้รับการเกื้ อหนุ น ซึ่งผลการศึกษาในส่ วนของการ
ได้รับการเกื้อหนุนนั้น พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อหนุ นทางด้านการเงิ นจากบุ ตรที่ อยู่น อกครัว เรื อ น
มากกว่าบุตรที่ อยู่ ใ นครัว เรือ น และส่วนใหญ่จ้า นวนเงิน ที่ไ ด้ รับ จากบุ ตรนอกครัว เรื อ น ก็มีจ้านวน
ทีส่ ูงกว่าได้รับจากบุตรในครัวเรือน ส่วนการเกื้อหนุนด้านอาหาร เสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อ ยู่ น อก
ครั ว เรื อ นนั้ น พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ผู้ สู งอายุจ ะได้ รับ อย่า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง โดยในส่ ว นของการให้การ
เกื้อหนุนนั้น ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไ ม่ ได้ ใ ห้เ งิ นกั บ บุ ตรที่อ ยู่ ในครั ว เรื อนและน อก
ครัวเรือน ส่วนในกรณีที่ผู้สูงอายุได้ให้เงินกับบุตร ก็เป็นเงินจ้านวนไม่มากนัก ประมาณ 1,000 - 9,999
บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 19 ดังนี้
การได้ร บั การเกื้อหนุนด้านการเงิน จากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.03 ไม่มีบุตรหรือ ไม่ มีบุ ตรในครั วเรือ นหรื อ มี บุต รแต่ไ ม่ ไ ด้รั บเงิน จากบุ ต รที่ อ ยู่
ในครัวเรือน รองลงมา คือ ได้รับเงินจากบุตรในครัวเรือน เป็นจ้านวนต่้ากว่ า 5,000 บาทต่อปี ร้อยละ
12.40 ได้รับเงินจากบุตรในครั วเรื อน จ้านวนตั้งแต่ 10,000-29,999 บาทต่อปี ร้อยละ 10.53 ได้รับ
เงินจากบุตรในครัวเรื อน จ้านวนตั้งแต่ 5,000-9,999 บาทต่อปี ร้อยละ 7.31 และได้รับเงินจากบุ ต ร
ในครัวเรือน จ้านวนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี ร้อยละ 6.72 ตามล้าดับ
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การได้ร บั การเกื้อ หนุน ด้า นการเงิ น จากบุ ตรที่อ ยู่น อกครัว เรือ น ผลการศึ ก ษา พบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไ ม่ มีบุ ตรหรื อไม่ มีบุ ตรนอกครั ว เรื อนหรื อ มีบุ ต รแต่ ไ ม่ไ ด้รั บ เงิ นจากบุ ตรที่ อ ยู่ น อก
ครัวเรือน ร้อยละ 31.84 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน เป็นจ้านวนเงิน
ตั้งแต่ 10,000-29,999 บาทต่อปี และได้รับเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี ในสัดส่วนที่ใกล้ เ คี ย ง
กัน คือ ร้อยละ 21.02 และร้อยละ 18.36 ส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน จ้านวน
กว่ า 5,000 บาทต่ อ ปี และ ได้ รั บ เงิ น 5,000-9,999 บาทต่ อ ปี ก็ มีสั ด ส่ ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น เช่ น กั น
คือ อยู่ที่ร้อยละ 16.06 และร้อยละ 12.72 ตามล้าดับ
การได้ร บั การเกือ้ หนุน ด้านอาหารจากบุตรทีอ่ ยูน่ อกครัวเรือ น ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ไม่มีบุตรหรือไม่ มีบุตรนอกครัวเรื อนหรือ มีบุ ตรแต่ไ ม่ไ ด้รับอาหารจากบุตรที่ อยู่นอกครัว เรื อ น
ร้อยละ 28.83 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่ได้รับอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ร้อยละ 19.78 ผู้สูงอายุที่ได้รับอาหารจากบุ ตรที่อ ยู่นอกครัว เรื อนทุก เดื อน ร้อยละ 18.76 และเป็ น
ผู้สูงอายุที่ได้รั บ อาหารจากบุต รที่ อยู่ น อกครั ว เรื อน ทุกวัน/เกือบทุ กวั น และทุกสัปดาห์ ในสัดส่ ว น
ที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 16.45 และ 16.17 ตามล้าดับ
การได้ร บั การเกื้อหนุน ด้านเสื้อ ผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อ ยูน่ อกครัว เรือ น ผลการศึกษา
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกินครึ่ง (ร้อยละ 56.23) ได้รับเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่ อยู่นอกครัว เรื อ น
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหรือไม่ มีบุตรนอกครั วเรือนหรือมี บุตรแต่ ไ ม่ ไ ด้
รับเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน ร้อยละ 28.21 และผู้สูงอายุที่ได้รับเสื้อผ้าและสิ่งของ
จากบุตรที่อยู่นอกครั วเรื อนทุก เดือน ร้อยละ 12.96 ส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับ เสื้ อผ้า และสิ่ งของจากบุ ต ร
ที่อยู่นอกครัวเรือน ทุกวัน/เกือบทุกวัน/ทุกสัปดาห์ พบว่ามีน้อยมาก เพียงร้อยละ 2.59
การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่ อยูใ่ นครัว เรือ น ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ ร้ อ ยละ 90.65 ไม่ มีบุ ต รหรื อ ไม่ มีบุ ต รในครั ว เรื อ นหรื อ มี บุ ต รแต่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ เ งิ น กั บ บุ ต ร ที่ อ ยู่
ในครัวเรือน รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่ให้เงิน กับ บุ ตรที่ อยู่ ในครัว เรื อน เป็นจ้านวนเงินตั้ง แต่ 1,000 9,999 บาทต่อปี ร้อยละ 5.26 และผู้สูงอายุที่ให้ เงิ นกั บบุ ตรที่อ ยู่ในครั ว เรื อน เป็นจ้านวนเงิน ตั้ ง แต่
10,000 บาทขึ้นไปต่อปี ร้อยละ 4.09
การให้ก ารเกื้อ หนุนด้านการเงิน กับบุตรที่อ ยูน่ อกครัว เรือ น ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.18 ไม่มีบุตรหรือไม่ มีบุ ตรนอกครัว เรื อนหรื อ มีบุ ตรแต่ ไ ม่ไ ด้ ให้ เงิ นกั บบุ ต รที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่ให้เงินกับบุตรที่อยู่ นอกครัวเรื อน เป็นจ้านวนเงินตั้งแต่ 1,000
- 9,999 บาทต่อปี ร้อยละ 5.12 และผู้สูงอายุที่ให้เงินกับ บุตรที่อยู่ ในครัว เรือน เป็นจ้านวนเงิน ตั้ ง แต่
10,000 บาทขึ้นไปต่อปี ร้อยละ 4.70
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4.2.2 ด้านความสัมพันธ์
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พิ จ ารณาความเป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ างสมาชิ ก ต่ า งรุ่น ในครอบครั ว ของ
ผู้สูงอายุไทย ด้านความสัมพันธ์ ในประเด็นเรื่อง การติดต่อและเยี่ยมเยียนกันระหว่างผู้สูงอายุกั บ บุ ต ร
ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการติ ดต่ อและเยี่ ย มเยี ยนกั บบุ ตรที่ อยู่ นอกครั วเรือนอยู่ เ ป็ น
ประจ้า มีเพียงส่วนน้อยที่ติ ด ต่อ กับ บุตรที่อ ยู่น อกครัว เรื อนอย่า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ง โดยมีรายละเอี ย ด
ดังนี้
การเยี่ย มเยีย นกับบุตร ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.65 มีการเยี่ ย ม
เยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัว เรือนทุก วันหรือ เกื อบทุ กวั น รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่มีการเยี่ย มเยี ย น กั บ
บุตรที่อยู่นอกครัว เรื อ นอย่างน้อ ยปี ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 23.13 ผู้สูงอายุที่ไม่ มีบุ ตรหรื อไม่ มีบุ ต รน อก
ครัวเรือนหรือมีบุตรแต่ไ ม่เ คยเยี่ย มเยียนกั บบุ ตรที่ อยู่น อก ร้อยละ 20.05 ผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยี ย น
กับบุตรที่อยู่นอกครั วเรื อนทุ ก เดื อน ร้อยละ 18.56 และผู้สูงอายุที่มีการเยี่ย มเยี ยนกั บบุ ตรที่ อ ยู่ น อก
ครัวเรือนทุกสัปดาห์ 14.61
การติดต่อกับบุตร ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.15 มีการติดต่อกับบุตร
ที่อยู่นอกครัวเรือนทุกสัปดาห์ รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตรหรือไม่ มีบุตรนอกครั วเรือนหรือ มี บุ ต ร
แต่ไม่เคยติ ดต่ อ กับ บุ ตรที่อ ยู่น อกครัว เรือ น ร้อยละ 28.37 ผู้สูงอายุที่มีก ารติด ต่ อ กับ บุ ตรที่อ ยู่ น อก
ครั ว เรื อ นทุ ก วั นหรือ เกื อบทุ กวั น ร้ อ ยละ 22.05 ผู้ สู ง อายุที่ มีก ารติ ด ต่ อ กับ บุ ต รที่ อ ยู่น อกครัว เรือน
ทุกเดือน ร้อยละ 18.54 และผู้สูงอายุที่มีการติ ดต่ อกั บบุ ตรที่ อยู่น อกครัว เรื อนอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง
มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย คือ ร้อยละ 1.89
4.2.3 ด้านโครงสร้าง
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พิ จ ารณาความเป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ างสมาชิ ก ต่ า งรุ่น ในครอบครั ว ของ
ผู้สูงอายุไทย ด้านโครงสร้าง ในประเด็นเรื่อง ความใกล้-ไกลของที่ อยู่ อาศั ยระหว่างผู้สูง อายุ กั บ บุ ต ร
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความใกล้-ไกลของที่อ ยูอ่ าศัยระหว่างผู้สูงอายุก ับบุตร ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีบุตรที่อ ยู่ใ กล้ที่ สุ ดอยู่ใ นครัว เรื อนเดีย วกัน ร้อยละ 51.26 รองลงมา คือ มีบุตรที่อยู่ใ กล้ ที่ สุ ด
อยู่คนละจังหวัด ร้อยละ 14.30 มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่บ้านติ ดกัน/ใกล้ กัน ร้อยละ 10.63 มีบุตรที่อ ยู่
ใกล้ที่สุดอยู่ในหมู่ บ้าน/ในเขตเทศบาลเดียวกัน ร้อยละ 8.47 ไม่มีบุตรและมีบุ ตรที่ อยู่ ใกล้ที่สุ ด อยู่ ใ น
จั ง หวั ด เดี ย วกั น ในสั ด ส่ ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ร้ อ ยละ 7.06 และ 7.91 และมี บุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อยู่
ต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 0.38

100
ตารางที่ 19 จ้านวนและร้อยละของความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว
ของผู้สูงอายุไทย (ตัวอย่างจ้านวน 26,793 คน)
ความเป็นปึกแผ่น ระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครัว
จ านวน
ด้านหน้าที่
- การได้รบั การเกือ้ หนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยูใ่ น
ครัวเรือ น
ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรในครัวเรือน/มีบุตรในครัว เรือนแต่
16,888
ไม่ได้รับเงินจากในครัวเรือน
ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี
3,323
ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี
1,958
ได้รับ 10,000-29,999 บาทต่อปี
2,822
ได้รับ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี
1,802
- การได้รบั การเกือ้ หนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยูน่ อก
ครัวเรือ น
ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครัวเรือน
8,532
แต่ไม่ได้รับเงินจากนอกครัวเรือน
ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี
4,303
ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี
3,407
ได้รับ 10,000-29,999 บาทต่อปี
5,631
ได้รับ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี
4,920
- การได้รบั การเกือ้ หนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยูน่ อก
ครัวเรือ น
ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครัวเรือน
7,724
แต่ไม่ได้รับอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน
4,409
ได้รับทุกสัปดาห์
4,332
ได้รับทุกเดือน
5,027
ได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5,301
- การได้รบั การเกือ้ หนุนด้านเสือ้ ผ้าและสิง่ ของจากบุตรที่
อยู่น อกครัวเรือน

ร้อ ยละ

63.03
12.40
7.31
10.53
6.72

31.84
16.06
12.72
21.02
18.36

28.83
16.45
16.17
18.76
19.78
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ความเป็นปึกแผ่น ระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครัว
ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครัวเรือน
แต่ไม่ได้รับเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน/ทุกสัปดาห์
ได้รับทุกเดือน
ได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การให้ก ารเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรทีอ่ ยูใ่ น
ครัวเรือ น
ไม่มีบุตร/ไมมีบุตรในครัวเรือน/มีบุตรในครัว เรือน
แต่ไม่ได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
1,000-9,999 บาทต่อปี
ให้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี
- การให้ก ารเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรทีอ่ ยูน่ อก
ครัวเรือ น
ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครัวเรือน
แต่ไม่ได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
1,000-9,999 บาทต่อปี
ให้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี
ด้านความสัมพันธ์
- การเยีย่ มเยียนกับบุตรที่อยูน่ อกครัวเรือ น
ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรแต่ ไม่ เคยเยี่ย ม
เยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
เยี่ยมทุกวัน/เกือบทุกวัน
เยี่ยมทุกสัปดาห์
เยี่ยมทุกเดือน
เยี่ยมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การติดต่อ กับบุตรทีอ่ ยู่นอกครัวเรือน
ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรแต่ ไม่ เคยติ ดต่อ
กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ติดต่อทุกวัน/เกือบทุกวัน

จ านวน
7,559

ร้อ ยละ
28.21

695
3,473
15,066

2.59
12.96
56.23

24,287

90.65

1,411
1,095

5.26
4.09

24,162

90.18

1,371
1,260

5.12
4.70

5,373

20.05

6,336
3,914
4,973
6,197

23.65
14.61
18.56
23.13

7,600

28.37

5,908

22.05
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ความเป็นปึกแผ่น ระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครัว
ติดต่อทุกสัปดาห์
ติดต่อทุกเดือน
ติดต่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้านโครงสร้าง
- ความใกล้-ไกลของทีอ่ ยูอ่ าศัยระหว่างผู้สูงอายุก ับบุตร
ไม่มีบุตร
บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่บ้านติดกัน/ใกล้กัน
บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ในหมู่บ้าน/ในเขตเทศบาล
เดียวกัน
บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่คนละจังหวัด
บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ต่างประเทศ

จ านวน
7,810
4,969
506

ร้อ ยละ
29.15
18.54
1.89

1,891
13,734
2,848
2,270

7.06
51.26
10.63
8.47

2,118
3,831
101

7.91
14.30
0.38

4.3 สถานการณ์ความอยูด่ ีมีสขุ ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สงู อายุไทย
4.3.1 ด้านรายได้
การศึกษาในครั้ งนี้ พิจารณาความอยู่ ดีมีสุข ทางเศรษฐกิ จทางด้านรายได้ จากระดั บ
ของรายได้ ต่อ ปี ความเพีย งพอของรายได้ รวมทั้งความพึ ง พอใจในภาวะทางการเงิน ของผู้ สู ง อายุ
ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่เกือบครึ่ง (ร้อยละ 43.71) มีรายได้ต่้ากว่า 40,000 บาท
ต่อปี (ถือว่าต่้ากว่าเส้นความยากจน) รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 40,000 – 69,999
บาท ร้อยละ 26.92 ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 100,000-299,999 บาท ร้อยละ 14.81 ผูส้ ูงอายุที่
มี ร ายได้ ต่ อ ปี ตั้ ง แต่ 70,000 - 99,999 บาท ร้ อ ยละ 10.11 และผู้ สู ง อายุ ที่ มีร ายได้ ต่ อ ปี ตั้ ง แต่
300,000 บาทขึ้นไปมีเป็นสัดส่วนที่น้อย เพียงร้อยละ 4.45
เมื่อพิจารณาในเรื่อ งของความเพียงพอของรายได้ ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุไ ทย
ส่วนใหญ่มากถึ งร้ อ ยละ 64.32 รายงานว่าตนเองมี รายได้ เ พีย งพอและเกิน เพี ยงพอ รองลงมา คือ
ผู้สูงอายุที่รายงานว่าตนเองมีร ายได้ เพี ยงพอเป็น บางครั้ ง ร้อยละ 21.55 และส่วนที่เหลืออี กร้ อ ยละ
14.13 คือ ผู้สูงอายุที่รายงานว่าตนเองมีรายได้ไม่เพียงพอ
ในส่วนของความพึง พอใจในภาวะการเงิน ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่
เกินกว่าครึ่ง คือ ร้อยละ 76.41 มีความพึงพอใจในภาวะการเงินของตนเอง รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่ไม่
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พึงพอใจในภาวะการเงินของตน ร้อยละ 19.84 และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3.76 คือ ผู้สูงอายุที่มีความ
พึงพอใจในภาวะการเงินของตนเองเป็นอย่างมาก
4.3.2 ด้านการทางาน
การศึกษาในครั้งนี้ พิจารณาความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ทางด้านการท้างาน จากการ
มีงานท้าของผู้สูงอายุ การท้างานตรงตามความต้ องการของผู้ สูง อายุ ประเภทงานที่ผู้สูงอายุท้า และ
จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่ อสัป ดาห์ข องผู้สู งอายุ โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุ ไทยส่วนใหญ่ เ กิ น
กว่าครึ่ง (ร้อยละ 57.93) ไม่ได้ท้างาน และอีกร้อยละ 42.07 เป็นผู้สูงอายุที่ยังคงท้า งานอยู่ และเมื่ อ
พิ จ ารณาในเรื่ อ งของการท้ างานตรงตามความต้อ งการ ก็ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ส่ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 56.65
ไม่ต้องการท้า งานและไม่ ไ ด้ท้า รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่ไม่ ต้อ งการท้างาน แต่ได้ท้า ร้อยละ 22.01
ผู้สูงอายุที่ต้อ งการท้างานและได้ท้า ร้อยละ 20.06 และมีเพียงส่ว นน้ อย เพียงร้อยละ 1.27 ที่เป็ น
ผู้สูงอายุที่ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
ส่วนประเภทงานที่ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ท้านั้น พบว่า ร้อยละ 69.77 เป็นงานประเภท
ที่ มีทั ก ษะ และส่ ว นที่ เ หลือ อี ก ร้ อ ยละ 30.23 เป็ น งานประเภทที่ ไ ม่ มีทั กษะ นอกจากนี้ ยั ง พบว่า
ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีชั่วโมงการท้างานต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 37.37 และร้อยละ 37.09 ตามล้าดับ ส่วนผู้สูงอายุที่มีชั่วโมงการ
ท้างานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้น พบว่ามีอยู่ร้อยละ 25.54
4.3.3 ด้านทรัพย์สินและเงินออม
การศึกษาในครั้ งนี้ พิจารณาความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ทางด้า นทรัพย์สิ นและเงิ น
ออมจากระดับของมูล ค่าทรั พย์ สิน/เงิน ออม/ทอง/ที่ดิ น ของผู้ สูง อายุ ที่มีอยู่ และการที่ผู้สูงอายุ ห รื อ คู่
สมรสเป็นเจ้าของที่ อยู่ อาศั ย โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.63 มีระดับ
ของมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ระหว่าง 100,000-399,999 บาท รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่ไม่มีทรัพย์สิน ร้อย
ละ 21.54 ผู้สูงอายุที่มีมูลค่าทรัพย์สิน ต่้ากว่า 50,000 บาท ร้อยละ 13.67 ผู้สูงอายุที่มีมูลค่าทรัพย์สิน
อยู่ระหว่าง 400,000-699,999 บาท ร้อยละ 12.84 ผู้สูงอายุที่มีมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ระหว่าง 50,000 99,999 บาท ร้อยละ 12.73 ผู้สูงอายุที่มีระดับของมูลค่าทรัพย์ สิน ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ร้อย
ละ 10.55 และเป็นผู้สูงอายุที่มีระดับของมูลค่าทรัพย์สิน อยู่ระหว่าง 700,000-999,999 บาท ร้อยละ
6.04
เมื่อพิจารณาในเรื่องของการเป็นเจ้าของที่อยู่ อาศัย ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุไทย
ส่วนใหญ่มากถึงร้อยละ 85.63 เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยหรือคู่ สมรสเป็ นเจ้าของที่ อยู่อาศัย ส่วนที่เหลื อ
อีกร้อยละ 14.37 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
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4.3.4 ด้านการดารงชีพ
การศึกษาในครั้งนี้ พิจารณาความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจทางด้านการด้ารงชี พจากการ
ที่ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งในสถานที่สะดวกและปลอดภัย การมีแหล่ง
น้้าดื่มน้้าใช้ที่สะอาด การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในครัวเรือน และการมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการ
เดินทาง โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุไทยเกือบทั้งหมด ร้อยละ 99.65 มีลักษณะของที่อยู่ อ าศั ย
มั่ น คง และมี ส่ ว นน้ อย เพี ย งร้ อ ยละ 0.35 มี ลั ก ษณะของที่ อยู่ อ าศั ย ไม่ มั่น คง นอกจากนี้ ยั ง พบว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.02 มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ในบ้าน รองลงมา คือ มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับตัวบ้าน ร้อยละ 14.65 และอีกร้อยละ 5.32 มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้ งอยู่ น อก
ตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
ในส่วนของการมีน้าดื่มน้้าใช้ที่สะอาด พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.73 มีแหล่ง
น้้าดื่มที่สะอาด และอีกร้อยละ 34.27 มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด ส่วนแหล่งน้้าใช้ ผลการศึกษา พบว่า
ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 86.89 มี แ หล่ ง น้้ าใช้ ที่ส ะอาด และอี ก ร้อ ยละ 13.11 มี แ หล่ ง น้้ า ใช้ ที่ไม่
สะอาด
เมื่อพิจารณาในส่วนของการมีสิ่ งอ้านวยความสะดวกในครัว เรื อนพบว่า ผู้สูงอายุไ ทย
ส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งอยู่ในครั วเรื อนที่ มีโทรทัศน์ มีเครื่องเล่น VCD/DVD มีโทรศัพท์มือถือ มีตู้เย็น/ตู้
แช่ และมีเครื่องซักผ้ า นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.01 อยู่ในครัวเรือนที่ มี ทั้ ง
รถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมีรถจักรยานยนต์ร่วมด้วย) รองลงมา คือ ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ครัวเรือนที่มีรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 41.72 และผู้สูงอายุที่อยู่ในครัว เรื อนที่ ไ ม่มีทั้ง รถจั กรยานยนต์
และรถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้ ร้อยละ 16.27 ตามล้าดับ
จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุไทยโดยส่วนใหญ่ มีรายได้ ต่้ า
กว่า 40,000 บาทต่อปี และรายงานว่าตนเองมีความเพียงพอของรายได้ และมีความพึงพอใจในภาวะ
ทางการเงิน ของตนเอง ผู้สูงอายุไทยโดยส่ วนใหญ่ ไ ม่ไ ด้ ท้า งานและไม่ ต้ อ งการท้า ส่วนในกลุ่ ม ของ
ผู้สูงอายุที่ยัง คงท้า งานอยู่ ส่วนใหญ่ได้ ท้า งานประเภทมีทั ก ษะ โดยมีชั่วโมงการท้า งานต่ อ สั ป ดา ห์
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมง ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีมูลค่าทรั พย์สิ นและเงินออมอยู่ระหว่าง 100,000-399,999
บาท และมากกว่าครึ่งเป็นเจ้าของที่ อยู่อาศัยหรื อคู่ สมรสเป็นเจ้า ของที่อ ยู่อาศัย นอกจากนี้ ยังพบว่ า
ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีที่อ ยู่อาศัยที่ มีลั กษณะมั่นคง มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ ตั้ง อยู่ในบ้าน มีแหล่งน้้า ดื่ ม
น้้าใช้ที่สะอาด มีสิ่งอ้านวยความสะดวกในครั วเรื อน โดยผู้สูงอายุไทยมากกว่าครึ่ งอยู่ ในครัวเรื อ น ที่ มี
โทรทัศน์ มีเครื่องเล่น VCD/DVD มีโทรศัพท์มือถือ มีตู้เย็น/ตู้แช่ และมีเครื่องซักผ้า และโดยส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุไทยอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีทั้งรถยนต์ส่วนบุ คคล/รถปิกอั พ/รถตู้ (หรืออาจมีรถจักรยานยนต์
ร่วมด้วย) เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเดิน ทางในการไปติ ดต่ อ ธุระต่า งๆ ตลอดจนอ้านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ รายละเอียดตามตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 จ้านวนและร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย
(ตัวอย่างจ้านวน 26,793 คน)
ความอยูด่ ีมีสขุ ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ลัก ษณะ
จ านวน ร้อ ยละ
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้ (ต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000 บาท
11,712 43.71
40,000–69,999 บาท
7,212 26.92
70,000-99,999 บาท
2,708 10.11
100,000-299,999 บาท
3,969 14.81
300,000 บาทขึ้นไป
1,192 4.45
1.2 ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
3,785 14.13
เพียงพอเป็นบางครั้ง
5,775 21.55
เพียงพอ/เกินเพียงพอ
17,233 64.32
1.3 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
5,315 19.84
พอใจ
20,472 76.41
พอใจมาก
1,006 3.76
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ท้า
15,381 57.93
ท้า
11,412 42.07
2.2 การท้างานตรงตามความต้องการ
ต้องการท้างานและได้ท้า
5,376 20.06
ไม่ต้องการท้างาน และไม่ได้ 15,179 56.65
ท้า
ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
341
1.27
ไม่ต้องการท้างาน แต่ได้ท้า
5,897 22.01
2.3 ประเภทงาน
ประเภทงานจะคิดเฉพาะคนที่ท่างานเท่านั้น
ไม่มีทักษะ
3,450 30.23
มีทักษะ
7,962 69.77
2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์
จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์จะคิดเฉพาะ
คนที่ท่างานเท่านั้น
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4,265 37.37
35-48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
4,233 37.09
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3. ด้านทรัพ ย์สิน และเงิน ออม
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงินออม/
ทอง/
ที่ดิน

3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรส
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
4. ด้านการดารงชีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งในสถานที่
สะดวกและปลอดภัย

4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
ครัวเรือน

ลัก ษณะ
มากกว่า 48 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

จ านวน ร้อ ยละ
2,914 25.54

ไม่มี

5,772

21.54

ต่้ากว่า 50,000 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000-399,999 บาท
400,000-699,999 บาท
700,000-999,999 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

3,661
3,410
6,063
3,441
1,618
2,828
3,850
22,943

13.67
12.73
22.63
12.84
6.04
10.55
14.37
85.63

ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมั่นคง
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่
นอกตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่
นอกตัวบ้าน ติดกับตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ใน
บ้าน
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
โดยแบ่งออกเป็น

94

0.35

26,699
1,427

99.65
5.32

3,926

14.65

21,440

80.02

9,182
17,611
3,512
23,281

34.27
65.73
13.11
86.89
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4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการ
เดินทาง

ลัก ษณะ
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถ
ปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

จ านวน ร้อ ยละ
26,436 98.67
16,145 60.26
24,866 92.81
6,703 25.02
25,418 94.87
6,732 25.12
19,352 72.23
6,610 24.67
4,359 16.27
11,178 41.72
11,256 42.01

4.4 สถานการณ์ความเหลื่อมล้าของความอยูด่ ีมีสขุ ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สงู อายุไทย จ าแนก
รายภาค
เมื่อพิจารณาความเหลื่อ มล้้า ตามคุณลัก ษณะของความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจระหว่ า ง
ภาคที่ ผู้ สู ง อายุ ไ ทยอาศั ย อยู่ พบว่ า กลุ่ มตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ อ า ศั ย อยู่ ใ น ภา ค
ตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ (ร้ อยละ 33.82) รองลงมา คื อ ผู้ สู ง อายุที่ อ าศั ยอยู่ ใน ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 26.03, 20.77, 11.34 และ 8.03 ตามล้าดับ โดยผู้สูงอายุในแต่
ละภาคมี ร ายได้ การท้ า งาน ทรั พย์ สิ น /เงิ น ออม และการด้ า รงชี พที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ างเห็ น ได้ชัด
โดยรายละเอียดตามตารางที่ 21 ดังนี้
ความอยูด่ ีมีสขุ ทางด้านรายได้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันทั้ง 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร
พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อปี ระหว่าง 100,000 - 299,999 บาท
ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ยอยู่ ในภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ และภาคใต้ ส่ ว นใหญ่
มีรายได้ต่อปีต่้ากว่า 40,000 บาท ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สู งอายุที่ อาศัย อยู่ใ นกรุ ง เทพมหา นคร
มีโอกาสได้ ท้า งานที่ ก่อ ให้ เ กิ ดรายได้ เพราะอยู่ในพื้น ที่ที่ มีค วามเจริ ญ สามารถเข้าถึง แหล่ งงาน ที่ มี
ค่ า ตอบแทนที่ สู ง กว่ าภาคอื่ น ๆ และส่ว นหนึ่ ง ก็ อาจเนื่ อ งมากจากผู้ สู ง อายุ ที่อ าศั ย อยู่ ในภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้อาจไม่ได้ท้างาน หรือส่วนหนึ่งได้ท้างานแต่เ ป็ น งาน
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ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ แต่ ทั้ ง นี้ ผู้ สู ง อายุ ส่ว นใหญ่ที่ อ าศั ย อยู่ใ นทั้ ง 4 ภาค รวมทั้ ง กรุ ง เทพมหานคร
ก็รายงานว่าตนเองมีรายได้เพียงพอ/เกินเพียงพอ และมีความพึงพอใจในภาวะทางการเงินของตน
ค วามอยู่ ดี มี สุ ข ทางด้ า นการท างาน เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั น ทั้ ง 4 ภาค และ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ทั้ง 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มากกว่ า ครึ่ ง
ไม่ได้ท้างาน และไม่ต้องการท้างาน โดยผู้สูงอายุที่ยังคงท้างานอยู่ส่วนใหญ่ไ ด้ท้า งานประเภทมี ทั ก ษะ
ยกเว้ น ผู้ สู ง อายุที่ อ าศั ยอยู่ ก รุง เทพมหานครที่ ส่ วนใหญ่ ท้ างานประเภทที่ ไม่ มีทั ก ษะ และส่ว นใหญ่
มีชั่วโมงการท้า งาน 35 - 48 ชั่วโมงต่อสัป ดาห์ ยกเว้นผู้สูงอายุ ที่อาศัย อยู่ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ
และภาคใต้ ที่ส่วนใหญ่มีชั่วโมงการท้างาน ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ความอยูด่ ีมีสุขทางด้านทรัพย์สนิ และเงินออม เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันทั้ง 4 ภาค และ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่มีมูลค่ า
ของทรั พ ย์ สิ น และเงิ น ออม อยู่ ร ะ หว่ า ง 100,000- 399,999 บา ท ส่ ว น ผู้ สู ง อา ยุ ที่ อ า ศั ย อยู่
กรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภาคกลาง และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภาคใต้ ส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์ สิ น
และเงินออม ในส่วนของการเป็น เจ้า ของที่ อยู่ อาศัย นั้น พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศั ย อยู่ ทั้ง 4 ภาค และ
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ค วามอยู่ดี มี สุข ทางด้ า นการด ารงชีพ เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บกั น ทั้ ง 4 ภาค และ
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศั ย อยู่ ทั้ง 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีลั ก ษณะ
ของที่อยู่อาศัยมั่นคงมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้ งอยู่ในบ้าน และมีแหล่งน้้าดื่ม น้้าใช้ที่สะอาดผ่านการบ้าบัด
มี สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ เ พื่ อ อ้ า นวยความสะดวกในครั ว เรื อ น โดยผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ภ าคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีรถยนต์ ส่วนบุค คล/รถปิก อั พ/รถตู้ หรืออาจมีรถจักรยานยนต์ ร่ว มด้ ว ย
ส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ และภาคใต้ ส่วนใหญ่มีรถจักรยานยนต์
เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเดินทาง
จากผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีร ายได้
ต่ อ ปี มากกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ใ นภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ และภาคใต้
โดยผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ ทั้ง 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ท้างานและไม่ ต้อ งการท้างาน ในส่วน
ของผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ใ นภาคกลาง ภาคเหนื อ และกรุง เทพมหานครที่ ยั งคงท้ างานอยู่ ส่ว นใหญ่
มี ชั่ ว โมงการ ท้ า งาน ต่ อ สั ป ดาห์ อ ยู่ ร ะ หว่ า ง 35 - 48 ชั่ ว โมง แต่ ผู้ สู ง อายุ ที่ อ า ศั ย อยู่ ใ น ภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ที่ยังคงท้างานอยู่ ส่วนใหญ่มีชั่วโมงการท้างานต่อสัป ดาห์ ต่้ากว่า 35
ชั่วโมง ด้านทรัพย์สินและเงินออม พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีมูลค่าของทรั พย์ สิน และเงิน ออมส่ วนบุ ค คลมากกว่ าผู้ สูง อายุที่ อาศัย อยู่ ในภาคกลาง ภาคใต้ และ
กรุงเทพมหานคร แต่ด้า นการด้ารงชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้ หรืออาจมีรถจักรยานยนต์ร่วมด้วย
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เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเดินทางมากกว่ าผู้ สู งอายุ ที่ อาศัยอยู่ในภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
และภาคใต้
ตารางที่ 21 จ้านวนและร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกรายภาค
(กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 26,793 คน)
ค วามอยูด่ มี สี ขุ ทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน
กรุงเทพมหานคร
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้ (ต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000 บาท7
(ต่้ากว่าเส้นความยากจน)
40,000 - 69,999 บาท
70,000 - 99,999 บาท
100,000 - 299,999 บาท
300,000 บาทขึ้นไป
รวม
1.2 ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
เพียงพอบางครั้ง
เพียงพอ/เกินเพียงพอ
รวม
1.3 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
7 เส้นความยากจนทั่วราชอาณาจักรไทยปี

ภาค
จานวน (ร้อยละ)
กลาง
เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้

592
(27.49)
453
(21.05)
210
(9.77)
634
(29.47)
263
(12.23)
2,153
(100.00)

2,356
(33.78)
1,984
(28.44)
803
(11.51)
1,418
(20.34)
413
(5.93)
6,975
(100.00)

2,714
(48.77)
1,488
(26.75)
568
(10.21)
641
(11.52)
153
(2.74)
5,564
(100.00)

4,955
(54.69)
2,423
(26.74)
738
(8.14)
712
(7.86)
233
(2.58)
9,062
(100.00)

1,095
(36.02)
864
(28.42)
388
(12.78)
563
(18.52)
130
(4.27)
3,039
(100.00)

293
(13.60)
364
(16.89)
1,496
(69.52)
2,153
(100.00)

648
(9.29)
1,370
(19.65)
4,957
(71.06)
6,975
(100.00)

724
(13.01)
1,242
(22.31)
3,598
(64.67)
5,564
(100.00)

1,826
(20.15)
2,247
(24.79)
4,989
(55.05)
9,062
(100.00)

293
(9.65)
553
(18.19)
2,193
(72.16)
3,039
(100.00)

386

991

946

2,582

410

พ.ศ. 2557 เท่ากับ 2,647 บาทต่อเดือน หรือ 31,764 บาทต่อปี
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พอใจ
พอใจมาก
รวม
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน

ภาค
จานวน (ร้อยละ)
กรุงเทพมหานคร กลาง
เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(17.94)
(14.21) (17.01)
(28.49)
1,633
5,602
4,473
6,270
(75.84)
(80.32) (80.38) (69.19)
134
382
145
210
(6.22)
(5.47)
(2.61)
(2.32)
2,153
6,975
5,564
9,062
(100.00)
(100.00) (100.00) (100.00)

ใต้
(13.49)
2,493
(82.04)
136
(4.47)
3,039
(100.00)

1,557
(72.31)
596
(27.69)
2,153
(100.00)

4,318
(61.91)
2,657
(38.09)
6,975
(100.00)

3,048
(54.79)
2,516
(45.21)
5,564
(100.00)

4,985
(55.01)
4,077
(44.99)
9,062
(100.00)

1,612
(53.05)
1,427
(46.95)
3,039
(100.00)

374
(17.37)
1,511
(70.17)
46
(2.14)
222
(10.32)
2,153
(100.00)

1,531
(21.95)
4,217
(60.46)
102
(1.46)
1,125
(16.13)
6,975
(100.00)

1,272
(22.86)
2,964
(53.28)
84
(1.51)
1,244
(22.35)
5,564
(100.00)

1,547
(17.07)
4,903
(54.10)
82
(0.90)
2,530
(27.92)
9,062
(100.00)

652
(21.44)
1,584
(52.12)
28
(0.93)
775
(25.51)
3,039
(100.00)

2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน
เป็นงานประเภทที่ไม่มีทักษะ
490
(81.15)

1,175
(43.69)

706
(27.71)

674
(16.33)

405
(28.04)

ท้างาน
รวม
2.2 การท้างานตรงตามความ
ต้องการ
ต้องการท้างานและได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่ได้ท้า
รวม
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เป็นงานประเภทที่มีทักษะ
รวม

ภาค
จานวน (ร้อยละ)
กรุงเทพมหานคร กลาง
เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
113
1,514
1,841
3,454
(18.85)
(56.31) (72.29) (83.67)
603
2,689
2,547
4,128
(100.00)
(100.00) (100.00) (100.00)

2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อ
สัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
30
767
(5.01)
(28.52)
35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
396
1,099
(65.67)
(40.86)
มากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
177
823
(29.31)
(30.62)
รวม
603
2,689
(100.00)
(100.00)
3. ด้านทรัพ ย์สิน และเงิน ออม
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงิน
ออม/ทอง/ที่ดิน
ไม่มี
576
1,683
(26.74)
(24.12)
ต่้ากว่า 50,000 บาท
192
908
(8.94)
(13.02)
50,000-99,999 บาท
292
982
(13.54)
(14.08)
100,000-399,999 บาท
319
1,282
(14.80)
(18.39)
400,000-699,999 บาท
177
802
(8.21)
(11.50)
700,000-999,999 บาท
80
412
(3.72)
(5.91)
1,000,000 บาทขึ้นไป
517
904

ใต้
1,040
(71.96)
1,445
(100.00)

808
(31.73)
1,017
(39.92)
722
(28.35)
2,547
(100.00)

1,721
(41.70)
1,404
(34.01)
1,003
(24.30)
4,128
(100.00)

938
(64.95)
318
(21.99)
189
(13.06)
1,445
(100.00)

954
(17.15)
715
(12.85)
717
(12.88)
1,366
(24.55)
897
(16.13)
383
(6.89)
531

1,932
(21.33)
1,284
(14.17)
969
(10.70)
2,481
(27.38)
1,226
(13.53)
561
(6.19)
607

627
(20.61)
561
(18.47)
450
(14.81)
614
(20.21)
338
(11.12)
181
(5.97)
268

112
ค วามอยูด่ มี สี ขุ ทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน

รวม
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรส
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
รวม
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมั่นคง
รวม
4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้ วมที่ ตั้ ง ใน
สถานที่สะดวกและปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอก
ตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอก
ตัวบ้าน ติดกับตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ใน
บ้าน
รวม
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด

ภาค
จานวน (ร้อยละ)
กรุงเทพมหานคร กลาง
เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(24.04)
(12.96)
(9.55)
(6.70)
2,153
6,975
5,564
9,062
(100.00)
(100.00) (100.00) (100.00)

ใต้
(8.80)
3,039
(100.00)

607
(28.18)
1,546
(71.82)
2,153
(100.00)

1,272
(18.23)
5,703
(81.77)
6,975
(100.00)

643
(11.56)
4,921
(88.44)
5,564
(100.00)

913
(10.07)
8,149
(89.93)
9,062
(100.00)

416
(13.68)
2,623
(86.32)
3,039
(100.00)

0
(0.00)
2,153
(100.00)
2,153
(100.00)

38
(0.54)
6,937
(99.46)
6,975
(100.00)

18
(0.33)
5,546
(99.67)
5,564
(100.00)

30
(0.32)
9,032
(99.68)
9,062
(100.00)

8
(0.28)
3,031
(99.72)
3,039
(100.00)

14
(0.66)
71
(3.28)
2,068
(96.06)
2,153
(100.00)

135
(1.93)
903
(12.94)
5,937
(85.13)
6,975
(100.00)

300
(5.39)
790
(14.21)
4,474
(80.41)
5,564
(100.00)

904
(9.97)
1,967
(21.71)
6,191
(68.32)
9,062
(100.00)

74
(2.45)
195
(6.42)
2,770
(91.13)
3,039
(100.00)

28

1,500

1,816

4,922

917
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มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
รวม
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
รวม
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
ครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ

ภาค
จานวน (ร้อยละ)
กรุงเทพมหานคร กลาง
เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(1.28)
(21.50) (32.64)
(54.31)
2,125
5,475
3,748
4,140
(98.72)
(78.50) (67.36) (45.69)
2,153
6,975
5,564
9,062
(100.00)
(100.00) (100.00) (100.00)

ใต้
(30.17)
2,122
(69.83)
3,039
(100.00)

1
(0.05)
2,152
(99.95)
2,153
(100.00)

868
(12.44)
6,107
(87.56)
6,975
(100.00)

796
(14.32)
4,768
(85.68)
5,564
(100.00)

1,013
(11.18)
8,049
(88.82)
9,062
(100.00)

834
(27.44)
2,205
(72.56)
3,039
(100.00)

2,135
(99.18)
1,665
(77.35)
2,063
(95.83)
1,209
(56.17)
2,056
(95.51)
1,370
(63.65)
1,798
(83.52)
1,491
(69.28)

6,905
(99.00)
4,644
(66.59)
6,504
(93.26)
1,998
(28.64)
6,663
(95.53)
2,285
(32.76)
5,313
(76.18)
2,497
(35.81)

5,499
(98.84)
3,347
(60.15)
5,157
(92.68)
1,222
(21.96)
5,349
(96.13)
1,147
(20.62)
4,373
(78.59)
1,100
(19.78)

8,892
(98.13)
4,779
(52.74)
8,329
(91.91)
1,601
(17.67)
8,463
(93.40)
1,304
(14.39)
5,578
(61.55)
941
(10.39)

3,004
(98.84)
1,710
(56.26)
2,812
(92.53)
673
(22.15)
2,887
(94.98)
625
(20.57)
2,291
(75.36)
579
(19.06)
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กรุงเทพมหานคร
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
การเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถ
ปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)
รวม

ภาค
จานวน (ร้อยละ)
กลาง
เหนือ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้

561
(26.08)
304
(14.14)
1,287
(59.78)

1,190
(17.06)
2,119
(30.38)
3,666
(52.56)

772
(13.89)
2,504
(45.00)
2,288
(41.12)

1,435
(15.84)
4,925
(54.35)
2,702
(29.81)

400
(13.16)
1,326
(43.62)
1,313
(43.22)

2,153
(100.00)

6,975
(100.00)

5,564
(100.00)

9,062
(100.00)

3,039
(100.00)

และเมื่อน้าคุ ณลั ก ษณะของความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้า นเศรษฐกิจ ด้านต่า งๆ มาค้านวณเป็ น ค่ า
ดัชนีรวมวัดระดับของความอยู่ ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อเปรียบเทียบความเหลื่อ มล้้าระหว่า งภาค
ที่ผู้สูงอายุไทยอาศัยอยู่ พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.16 38.36 45.12 และ 39.00 ตามล้าดับ) มีความอยู่ดี มีสุข ทา งด้ า น
เศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ (ร้อยละ
37.14) มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดั บสูง มาก และเมื่อแยกพิจารณาเป็น ราย
ด้าน พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีสัดส่วนของผู้ ที่มีความอยู่ดี มีสุ ขทา งด้ า น
เศรษฐกิจด้ านรายได้ และด้านการด้ารงชี พในระดั บ สูง มาก (ร้อยละ 36.50 และ 77.55) ด้านการ
ท้างานส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 82.98) ส่วนด้านทรัพย์สินและเงินออมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ต่้ า
(ร้อยละ 42.04) ส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
พบว่า ส่วนใหญ่มีสัดส่วนของผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ในระดับ ปานกลางมาก
ที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 44.06 49.74 45.81 และ 49.40 ตามล้ า ดั บ ) ด้ า นการท้ า งานพบว่ า อยู่ ใ นระดับสูง
(ร้ อ ยละ 74.33 69.41 73.78 และ 72.85 ตามล้ า ดั บ ) และด้ า นการด้ า รงชี พอยู่ ใ นระดั บ สู งมาก
(ร้อยละ 66.74 57.69 40.95 และ 59.92 ตามล้าดับ) แต่เมื่อพิจารณาด้านทรั พย์สิ นเงิน ออม พบว่า
ในแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ ส่วนใหญ่มีสัดส่วนของผู้ที่มีค วาม
อยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรั พย์สิน และเงินออมอยู่ใ นระดับ สูง มาก (ร้อยละ 31.17) ส่วนผู้สูงอายุ ที่
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อาศัยอยู่ภาคอื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่มีสัดส่วนของผู้ที่ มีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจด้านทรั พย์ สิ น
และเงินออมอยู่ในระดับต่้า (ภาคกลาง ร้อยละ 34.03 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 28.10 และ
ภาคใต้ร้อยละ 29.82 ตามล้าดับ) โดยรายละเอียดมีดังนี้ (ตามตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 จ้านวนและร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกรายภาค
(กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 26,793 คน)
ความอยู่ดีมีสุข
ภาค
ทางด้านเศรษฐกิจ
จ านวน (ร้อ ยละ)
4 ด้าน
กรุงเทพมหานคร
กลาง
เหนือ
ตะวันออก
ใต้
เฉียงเหนือ
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
489
1,406
1,572
3,456
590
(22.71)
(20.16)
(28.25)
(38.14)
(19.40)
ระดับปานกลาง
653
3,073
2,768
4,152
1,501
(30.33)
(44.06) (49.74) (45.81) (49.40)
ระดับสูง
225
786
490
612
334
(10.46)
(11.27)
(8.82)
(6.76)
(11.00)
ระดับสูงมาก
783
1,710
734
842
614
(36.50)
(24.51)
(13.19)
(9.29)
(20.20)
รวม
2,153
6,975
5,564
9,062
3,039
(100.00)
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
2. ด้านการท างาน
ระดับต่้า
46
102
84
82
28
(2.14)
(1.46)
(1.51)
(0.90)
(0.93)
ระดับปานกลาง
56
309
218
250
147
(2.57)
(4.43)
(3.92)
(2.76)
(4.85)
ระดับสูง
1,786
5,184
3,862
6,686
2,214
(82.98)
(74.33) (69.41) (73.78) (72.85)
ระดับสูงมาก
265
1,380
1,400
2,044
649
(12.31)
(19.79)
(25.16)
(22.56)
(21.36)
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ความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน

รวม
3. ด้านทรัพย์สนิ และ
เงิน ออม
ระดับต่้า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ระดับสูงมาก
รวม
4. ด้านการดารงชีพ
ระดับต่้า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ระดับสูงมาก
รวม

ภาค
จ านวน (ร้อ ยละ)
กรุงเทพมหานคร
กลาง

เหนือ
5,564
(100.00)

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
9,062
(100.00)

2,153
(100.00)

6,975
(100.00)

905
(42.04)
318
(14.77)
224
(10.42)
706
(32.77)
2,153
(100.00)
0
(0.00)
44
(2.06)
439
(20.38)
1,670
(77.55)
2,153
(100.00)

ใต้
3,039
(100.00)

2,373
(34.03)
1,529
(21.93)
1,127
(16.15)
1,946
(27.89)
6,975
(100.00)

1,388
(24.95)
1,202
(21.60)
1,240
(22.28)
1,734
(31.17)
5,564
(100.00)

2,546
(28.10)
1,974
(21.79)
2,291
(25.28)
2,251
(24.84)
9,062
(100.00)

906
(29.82)
845
(27.80)
550
(18.09)
738
(24.29)
3,039
(100.00)

97
(1.39)
737
(10.56)
1,486
(21.31)
4,655
(66.74)
6,975
(100.00)

110
(1.98)
796
(14.31)
1,448
(26.02)
3,210
(57.69)
5,564
(100.00)

378
(4.17)
2,055
(22.68)
2,918
(32.20)
3,711
(40.95)
9,062
(100.00)

66
2.17
494
16.24
658
21.67
1,821
(59.92)
3,039
(100.00)
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ความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน

ภาพรวม
ระดับต่้า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ระดับสูงมาก
รวม

ภาค
จ านวน (ร้อ ยละ)
กรุงเทพมหานคร

274
(12.75)
551
(25.58)
528
(24.53)
800
(37.14)
2,153
(100.00)

กลาง

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้

642
(9.21)
2,313
(33.16)
2,206
(31.62)
1,814
(26.01)
6,975
(100.00)

452
(8.13)
2,135
(38.36)
1,914
(34.41)
1,063
(19.11)
5,564
(100.00)

1,293
(14.26)
4,088
(45.12)
2,711
(29.92)
970
(10.70)
9,062
(100.00)

223
(7.36)
1,185
(39.00)
994
(32.69)
637
(20.95)
3,039
(100.00)

บทที่ 5
สถานการณ์ความเหลือ่ มล้าทางเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแ ผ่นระหว่าง
สมาชิกต่างรุน่ ในครอบครัวกับ ความอยู่ด ีม ีส ุขทางด้านเศรษ ฐกิจ ของผู้ส ูงอายุไ ทย
ในบทนี้ เป็นการน้าเสนอสถานการณ์ ค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จของผู้สู งอายุไ ทยจ้ า แนก
ตามปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิ ก ต่ า ง
รุ่นในครอบครัวของผู้สูงอายุไทย โดยแบ่งการน้าเสนอออกเป็น 4 ส่วน รายละเอียดมีดังนี้
1) การวิเคราะห์ลักษณะความอยู่ดีมีสุ ขทางเศรษฐกิจของผู้ สูงอายุ ไทยจ้าแนกตามปัจจั ย ด้ า น
ความแตกต่างระหว่างเพศ
2) การวิเคราะห์ลักษณะความอยู่ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจของผู้สู งอายุไ ทยจ้าแนกตามสถานภาพ
สมรส
3) การวิเคราะห์ลักษณะความอยู่ ดี มีสุขทางเศรษฐกิจ ของผู้สู งอายุไ ทยจ้าแนกตามความเป็ น
ปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวของผู้สูงอายุไทย
4) การวิเคราะห์ระดับ ความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ของผู้สู ง อายุ ไ ทยจ้า แนกตามเพศ และ
สถานภาพสมรส
5) การวิเคราะห์ความสั มพัน ธ์ระหว่า งระดับ ความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ของผู้สู งอายุ ไ ทย
กับปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่ น
ในครอบครัวของผู้สูงอายุไทย ด้วยตารางไขว้ 2 ตัวแปร (cross tabulation) และทดสอบความสัมพั น ธ์
ด้วยไคว์สแควร์ ( 2 )
5.1 ลัก ษณะความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไ ทยจ าแนกตามปัจ จัยด้านความแตกต่าง
ระหว่างเพศ
สถานการณ์ความแตกต่างระหว่างเพศในเรื่อ งความอยู่ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู ง อายุ
ไทย เมื่อพิจารณาตามคุ ณลั กษณะของตัว ชี้วั ด องค์ป ระกอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านการ
ท้างาน ด้านทรัพย์สินและเงินออม และด้านการด้ารงชีพ ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
ด้านรายได้ ส้ า หรั บ ผู้ สู ง อายุ ทั้ ง เพศหญิ ง กั บ เพศชายกลุ่ มที่ ร ายงานว่ า มี ร ายได้ต่อปี
ต่้ า กว่ า 40,000 บาท เป็ น กลุ่ มที่ มีสั ด ส่ ว นสู ง ที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 49.33 และ 37.09) โดยส่ ว นใหญ่ ทั้ ง
ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และเพศชายรายงานว่ าตนเองมี ค วามเพี ยงพอของรายได้ (ร้ อ ยละ 63.03 และ
65.79) และมีความพึงพอใจในภาวะทางการเงินของตน (ร้อยละ 75.51 และ 77.46)
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ด้านการท างาน ผู้สูงอายุเพศหญิง ส่วนใหญ่ไ ม่ไ ด้ท้า งาน (ร้อยละ 66.44) ส่วนผู้สูงอายุ
เพศชายกว่าครึ่งยังคงท้างานอยู่ (ร้อยละ 52.12) และเมื่อพิจารณาการท้างานที่ตรงตามความต้อ งการ
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ ต้อ งการท้า งาน และไม่ได้ท้า โดยพบว่าผู้สูงอายุ เพศหญิง ร้อยละ 65.17
และผู้สูงอายุเพศชาย ร้อยละ 46.60 ไม่ต้องการท้างานและไม่ได้ท้า และหากพิจารณาเฉพาะผู้สูงอายุ
ที่ยังคงท้างานอยู่ พบว่า งานที่ผู้สูงอายุเพศหญิง และเพศชายท้าส่ วนใหญ่ เป็น งานประเภทที่ มีทั ก ษะ
(ร้อยละ 64.18 และ 74.01) โดยผู้สูงอายุเพศหญิง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.31) มีชั่วโมงการท้างาน ต่ อ
สัปดาห์ต่้ากว่า 35 ชั่วโมง ส่วนผู้สูงอายุเพศชายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 38.79) มีชั่วโมงการท้างาน 35 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ด้านทรัพ ย์สิน และเงิน ออม
ผู้สูงอายุเพศหญิ ง ร้อยละ 23.49 ไม่มีทรัพย์ สิน และ เงิ น
ออม ส่วนผู้สูงอายุเพศชาย ร้อยละ 22.64 มีมูลค่าของทรัพย์สิน อยู่ระหว่าง 100,000-399,999 บาท
โดยพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ทั้ ง ผู้ สูง อายุเ พศหญิ ง (ร้ อ ยละ 82.31) และผู้ สู ง อายุ เ พศชาย (ร้ อ ยละ 89.55)
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ด้านการดารงชีพ ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิ งส่วนใหญ่มีลั กษณะของที่อยู่อ า ศั ย ที่
มั่นคง มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้ง อยู่ในบ้าน มีแหล่งน้้าดื่มน้้าใช้ที่สะอาด มีสิ่งของอ้านวยความสะดวกใน
ครัวเรือน โดยพบว่า ผู้สูงอายุเพศชายส่ว นใหญ่ (ร้อยละ 44.90) อยู่ในครัวเรือนที่ มีทั้ งรถยน ต์ ส่ ว น
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมีรถจักรยานยนต์ร่วมด้วย) ส่วนผู้สูงอายุเพศหญิ งส่วนใหญ่ (ร้อยละ
41.35) อยู่ในครัวเรือนที่มีรถจักรยานยนต์ รายละเอียดตามตารางที่ 23
ตารางที่ 23 จ้านวนและร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามเพศ
(ตัวอย่างจ้านวน 26,793 คน)
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ
เพศ
4 ด้าน
จ านวน (ร้อ ยละ)
หญิง
ชาย
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้ (ต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000 บาท
7,152 (49.33) 4,560 (37.09)
40,000 – 69,999 บาท
4,003 (27.61)
3,208 (26.10)
70,000 - 99,999 บาท
1,305 (9.00)
1,403 (11.41)
100,000 – 299,999 บาท
1,606 (11.08)
2,363 (19.22)
300,000 บาทขึ้นไป
432 (2.98)
761 (6.19)
รวม
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)
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ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน
1.2 ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
เพียงพอบางครั้ง
เพียงพอ/เกินเพียงพอ
รวม
1.3 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
รวม
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
ท้างาน
รวม
2.2 การท้างานตรงตามความต้องการ
ต้องการท้างานและได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่ได้ท้า
รวม
2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน
เป็นงานประเภทที่ไม่มีทักษะ
เป็นงานประเภทที่มีทักษะ
รวม
2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์

เพศ
จ านวน (ร้อ ยละ)
หญิง
ชาย
2,210 (15.25)
1,574 (12.81)
3,143 (21.68)
2,632 (21.41)
9,145 (63.08) 8,089 (65.79)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)
3,046 (21.01)
2,269 (18.45)
10,948 (75.51) 9,524 (77.46)
504 (3.48)
502 (4.09)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)

9,633 (66.44)
5,887 (47.88)
4,865 (33.56)
6,408 (52.12)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)
2,327 (16.05)
3,049 (24.80)
9,449 (65.17) 5,730 (46.60)
184 (1.27)
157 (1.28)
2,538 (17.51)
3,359 (27.32)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)

1,764 (35.82)
3,161 (64.18)
4,925 (100.00)

1,686 (25.99)
4,801 (74.01)
6,487 (100.00)
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4 ด้าน
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนน
เฉพาะคนที่ท่างาน
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รวม
3. ด้านทรัพ ย์สิน และเงิน ออม
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/ที่ดิน
ไม่มี
ต่้ากว่า 50,000 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000-399,999 บาท
400,000-699,999 บาท
700,000-999,999 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป
รวม
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรส
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
รวม
4. ด้านการดารงชีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมั่นคง
รวม

เพศ
จ านวน (ร้อ ยละ)
หญิง
ชาย

1,985 (40.31)
1,717 (34.85)
1,223 (24.83)
4,925 (100.00)

2,279 (35.14)
2,517 (38.79)
1,691 (26.07)
6,487 (100.00)

3,406 (23.49) 2,366 (19.24)
2,171 (14.98)
1,490 (12.12)
1,867 (12.88)
1,543 (12.55)
3,279 (22.62) 2,784 (22.64)
1,737 (11.98)
1,704 (13.86)
798 (5.50)
821 (6.67)
1,240 (8.56)
1,587 (12.91)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)

2,565 (17.69)
1,285 (10.45)
11,933 (82.31) 11,010 (89.55)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)

47 0.32)
47 (0.39)
14,451 (99.68) 12,248 (99.61)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)
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4 ด้าน
4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้ง ในสถานที่สะดวกและ
ปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ห่างจาก
ตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับตัว
บ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ในบ้าน
รวม
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
รวม
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
รวม
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดินทาง

เพศ
จ านวน (ร้อ ยละ)
หญิง
ชาย

770 (5.31)

657 (5.34)

2,102 (14.50)

1,824 (14.84)

11,626 (80.19) 9,814 (79.82)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)
4,886 (33.70)
4,296 (34.94)
9,612 (66.30) 7,999 (65.06)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)
1,806 (12.45)
1,707 (13.88)
12,692 (87.55) 10,589 (86.12)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)

14,275 (98.46)
8,545 (58.94)
13,343 (92.04)
3,603 (24.85)
13,762 (94.93)
3,667 (25.29)
10,425 (71.91)
3,638 (25.09)

12,162 (98.91)
7,600 (61.81)
1,523 (93.72)
3,100 (25.22)
11,655 (94.79)
3,065 (24.93)
8,927 (72.60)
2,971 (24.17)
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4 ด้าน
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจ
มีรถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)
รวม

เพศ
จ านวน (ร้อ ยละ)
หญิง
ชาย
2,766 (19.08)
1,593 (12.96)
5,996 (41.35)
5,182 (42.15)
5,736 (39.56)
5,520 (44.90)
14,498 (100.00) 12,295 (100.00)

5.2 ลัก ษณะความอยูด่ ีมีสขุ ทางเศรษฐกิจจาแนกตามสถานภาพสมรสของผู้สงู อายุไทย
ในส่วนนี้ น้าเสนอสถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจจ้าแนกตามสถานภาพสมรสที่
แตกต่างกันของผู้สูงอายุไทย โดยพิจารณาตามคุณลักษณะของตัว ชี้วัด องค์ ประกอบ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้ า นรายได้ ด้ า นการท้ า งาน ด้ า นทรั พย์ สิ น และเงิ น ออม และด้ า นการด้ า รงชี พ ผลการศึ ก ษามี
รายละเอียดดังนี้
ด้านรายได้ ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ เป็นโสด สมรส หม้าย และหย่า/
แยกกันอยู่ ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อ ปี ต่้ากว่า 40,000 บาท (ร้อยละ 43.87 39.17 55.24 และ 36.89
ตามล้าดับ) ซึ่งโดยส่วนใหญ่รายงานว่า ตนเองมีรายได้ เ พียงพอหรื อเกิ นเพีย งพอ และมีความพึง พอใจ
ในภาวะทางการเงินของตน
ด้านการท างาน ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มของผู้สูง อายุที่ เป็น โสด สมรส หม้าย และ
หย่ า /แยกกั น อยู่ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ท้ า งาน (ร้ อ ยละ 58.34 50.70 75.34 และ 56.39 ตามล้ า ดั บ )
เมื่อพิจารณาการท้า งานตรงตามความต้ อ งการ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทั้ ง ที่เ ป็นโสด สมรส หม้าย
และหย่า/แยกกันอยู่ ไม่ต้องการท้า งานและไม่ไ ด้ ท้า (57.13 49.48 73.96 และ 54.86 ตามล้า ดั บ )
โดยในกลุ่มของผู้สู งอายุ ที่ยัง คงท้างานอยู่ พบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุ ที่เ ป็นโสด และหย่า/แยกกัน อยู่
ส่วนใหญ่งานที่ท้าเป็นงานประเภทที่ไม่ มีทัก ษะ (ร้อยละ 50.04 และ 53.84) ส่วนในกลุ่มของผู้สูง อายุ
ที่ ส มรส และหม้ า ย ส่ ว นใหญ่ ง านที่ ท้ า เป็ น งานประเภทที่ มีทั ก ษะ (ร้ อ ยละ 73.67 และ 59.81)
โดยผู้สูงอายุที่เป็นโสด และหย่า/แยกกันอยู่ มีชั่วโมงการท้างานต่อ สัป ดาห์ 35 - 48 ชั่วโมง (ร้อยละ
47.54 และ 51.63) ส่ ว นผู้ สู ง อายุที่ ส มรส และเป็ นหม้ ายมี ชั่ว โมงการท้า งานต่ อ สัป ดาห์ ต่้ ากว่า 35
ชั่วโมง (ร้อยละ 37.98 และ 39.24)
ด้านทรัพ ย์สิน และเงิน ออม
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มที่เป็นโสด หม้าย และ
หย่า/แยกกันอยู่มีกลุ่มของผู้ที่รายงานว่าตนเองไม่ มีทรั พย์แ ละเงิน ออมคิ ดเป็น สัดส่ วนสูง กว่ากลุ่ มอื่ น ๆ
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(ร้อยละ 25.66 25.23 และ 25.22) ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ ส มรส มีทรัพย์สินที่สามารถประเมิน มู ล ค่ า
ได้ อยู่ระหว่าง 100,000-399,999 บาท (ร้อยละ 23.12) โดยผู้สูงอายุที่เ ป็นโสด สมรส หม้าย และ
หย่า/แยกกันอยู่ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 51.44 92.15 76.21 และ 70.97)
ด้านการดารงชีพ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่โสด สมรส หม้าย และหย่า/แยกกัน
ส่ ว นใหญ่ มีลั ก ษณะของที่ อ ยู่อ าศั ย ที่มั่น คง (ร้ อยละ 100.00 99.69 99.56 และ 98.95 ตามล้ าดับ)
มีห้องน้้า/ห้องส้ว มที่ ตั้ งอยู่ ในบ้าน มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด (ร้อยละ 76.51 64.36 66.16 และ 79.51
ตามล้าดับ) มีแหล่งน้้าใช้ที่ สะอาด (ร้อยละ 90.77 86.13 87.91 และ 89.72 ตามล้าดับ) มีสิ่ง ของ
อ้านวยความสะดวกในครัวเรือน แต่ในส่วนของการมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดินทางนั้น พบว่า
ผู้สูงอายุที่เป็นโสดและสมรสส่ว นใหญ่ รายงานว่าตนเองมีทั้งรถยนต์ส่ วนบุ คคล/รถปิ กอั พ/รถตู้ (ร้อย
ละ 34.64 และ 45.85) ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นหม้าย และและหย่า/แยกกันอยู่ส่ว นใหญ่ รายงานว่าตนเอง
มี มีรถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 41.17 และ 42.00) รายละเอียดตามตารางที่ 24
ตารางที่ 24 จ้านวนและร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
สถานภาพสมรส (ตัวอย่างจ้านวน 26,793 คน)
ความอยู่ด ีม ีส ุข ทางด้าน
สถานภาพสมรส
เศรษฐกิจ
จ านวน (ร้อ ยละ)
4 ด้าน
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/แยกกัน
อยู่
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาทต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
454 (43.87) 6,925 (39.17) 4,071 (55.24) 263 (36.89)
40,000 – 99,000
213 (20.57) 4,968 (28.10) 1,855 (25.17) 177 (24.79)
70,000 – 99,999
95 (9.18)
1,947 (11.01)
602 (8.17)
64 (8.96)
100,000 – 299,999 215 (20.86) 2,907 (16.45)
706 (9.59)
140 (19.65)
300,000 ขึ้นไป
57 (5.52)
930 (5.26)
135 (1.84)
69 (9.72)
รวม
1,034
17,677
7,369
713
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
1.2 ความเพียงพอของ
รายได้
ไม่เ พียงพอ
171 (16.54) 2,343 (13.25) 1,176 (15.96) 95 (13.28)
เพียงพอบางครั้ง
235 (22.71) 3,876 (21.93) 1,519 (20.61) 145 (20.41)
เพียงพอ/เกินเพียงพอ 628 (60.76) 11,458 (64.82) 4,674 (63.43) 473 (66.32)
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รวม

โสด
1,034
(100.00)

สถานภาพสมรส
จ านวน (ร้อ ยละ)
สมรส
หม้าย
17,677
(100.00)

7,369
(100.00)

1.3 ความพึงพอใจในภาวะ
การเงิน
ไม่พอใจ
248 (24.00) 3,341 (18.90) 1,579 (21.43)
พอใจ
731 (70.70) 13,709 (77.56) 5,498 (74.62)
พอใจมาก
55 (5.30)
627 (3.54)
292 (3.96)
รวม
1,034
17,677
7,369
(100.00)
(100.00)
(100.00)
2. ด้านการทางาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ไ ด้ท้างาน
603 (58.34) 8,963 (50.70) 5,552 (75.34)
ท้างาน
431 (41.66) 8,714 (49.30) 1,817 (24.66)
รวม
1,034
17,677
7,369
(100.00)
(100.00)
(100.00)
2.2 การท้างานตรงตาม
ความต้องการ
ต้องการท้างานและได้ 210 (20.30) 4,145 (23.45)
829 (11.24)
ท้า
ไม่ต้องการท้างาน และ 590 (57.13) 8,746 (49.48) 5,451 (73.96)
ไม่ไ ด้ทา้
ต้องการท้างาน แต่
13 (1.22)
217 (1.23)
101 (1.38)
ไม่ไ ด้ทา้
ไม่ต้องการท้างาน แต่ 221 (21.36) 4,569 (25.85)
988 (13.41)
ได้ท้า
รวม
1,034
17,677
7,369
(100.00)
(100.00)
(100.00)
2.3 ประเภทงาน

หย่า/แยกกัน
อยู่
713
(100.00)

147 (20.58)
532 (74.68)
34 (4.75)
713
(100.00)

402 (56.39)
311 (43.61)
713
(100.00)

193 (27.05)
391 (54.86)
11 (1.53)
118 (16.56)
713
(100.00)
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เศรษฐกิจ
4 ด้าน

โสด

สถานภาพสมรส
จ านวน (ร้อ ยละ)
สมรส
หม้าย

***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน
เป็นงานประเภททีไ่ ม่ม ี 218 (50.04) 2,323 (26.33) 740 (40.19)
ทักษะ
เป็นงานประเภททีม่ ี 217 (49.96) 6,499 (73.67) 1,100 (59.81)
ทักษะ
รวม
435
8,822
1,840
(100.00)
(100.00)
(100.00)
2.4 จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อ 117 (26.94) 3,350 (37.98) 722 (39.24)
สัปดาห์
35 – 48 ชั่วโมงต่อ
207 (47.54) 3,211 (36.40)
653 (35.47)
สัปดาห์
มากกว่า48 ชั่วโมงต่อ 111 (25.53) 2,261 (25.63)
465 (25.29)
สัปดาห์
รวม
435
8,822
1,840
(100.00)
(100.00)
(100.00)
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
3.1 ระดับของมูลค่า
ทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/
ที่ดิน (บาท)
ไม่ม ี
265 (25.66) 3,468 (19.62) 1,859 (25.23)
ต่้ากว่า 50,000
123 (11.88) 2,308 (13.06) 1,153 (15.65)
50,000-99,999
138 (13.31) 2,340 (13.24)
836 (11.35)
100,000-399,999
196 (18.91) 4,087 (23.12) 1,633 (22.17)
400,000-699,999
104 (10.04) 2,372 (13.42)
858 (11.65)
700,000-999,999
64 (6.22)
1,113 (6.30)
403 (5.46)

หย่า/แยกกัน
อยู่
170 (53.84)
145 (46.16)
315
(100.00)

75 (23.95)
163 (51.63)
77 (24.42)
315
(100.00)

180 (25.22)
78 (10.88)
96 (13.47)
147 (20.55)
107 (15.06)
38 (5.37)
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4 ด้าน
1,000,000 ขึ้นไป
รวม

โสด
144 (13.97)
1,034
(100.00)

สถานภาพสมรส
จ านวน (ร้อ ยละ)
สมรส
หม้าย
1,989 (11.25)
17,677
(100.00)

627 (8.50)
7,369
(100.00)

หย่า/แยกกัน
อยู่
68 (9.46)
713
(100.00)

3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่
สมรสเป็นเจ้าของทีอ่ ยู่
อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่ 502 (48.56)
1,388 (7.85)
1,753 (23.79) 207 (29.03)
อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 532 (51.44) 16,289 (92.15) 5,616 (76.21) 506 (70.97)
รวม
1,034
17,677
7,369
713
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
4. ด้านการดารงชีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัย 0 (0.00)
54 (0.31)
32 (0.44)
8 (1.05)
ไม่ม ั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัย
1,034
17,623 (99.69) 7,337 (99.56) 705 (98.95)
มั่นคง
(100.00)
รวม
1,034
17,677
7,369
713
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วม
ที่ตั้งในสถานที่สะดวกและ
ปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
48 (4.66)
918 (5.19)
424 (5.75)
37 (5.20)
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ห่างจาก
ตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
103 (9.98) 2,624 (14.85) 1,120 (15.21) 78 (10.96)
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับตัว
บ้าน
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ความอยู่ด ีม ีส ุข ทางด้าน
เศรษฐกิจ
4 ด้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่ใ นบ้าน
รวม

โสด

สถานภาพสมรส
จ านวน (ร้อ ยละ)
สมรส
หม้าย

หย่า/แยกกัน
อยู่
883 (85.35) 14,135 (79.96) 5,825 (79.04) 598 (83.85)
1,034
(100.00)

4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มทีไ่ ม่
243 (23.49)
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่ม ที่สะอาด 791 (76.51)
รวม
1,034
(100.00)
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่
95 (9.23)
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด 939 (90.77)
รวม
1,034
(100.00)
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโ ทรทัศน์
1,001
(96.84)
มีเ ครื่องเล่น VCD/DVD 556 (53.77)
มีโ ทรศัพท์ม ือถือ
923 (89.29)
มีเ ครื่องคอมพิวเตอร์ 282 (27.31)
มีตู้เ ย็น/ตู้แช่
956 (92.44)
มีไ มโครเวฟ/เตาอบ
369 (35.71)
มีเ ครื่องซักผ้า
683 (66.10)

17,677
(100.00)

7,369
(100.00)

713
(100.00)

6,300 (35.64)

2,493 (33.84)

146 (20.49)

11,377 (64.36) 4,876 (66.16) 567 (79.51)
17,677
7,369
713
(100.00)
(100.00)
(100.00)

2,452 (13.87)

891 (12.09)

73 (10.28)

15,225 (86.13) 6,478 (87.91) 640 (89.72)
17,677
7,369
713
(100.00)
(100.00)
(100.00)

17,521 (99.12)

7,213 (97.88)

701 (98.37)

11,053 (62.53)
6,716 (94.56)
4,505 (25.49)
16,940 (95.83)
4,616 (26.11)
13,258 (75.01)

4,110 (55.77)
6,585 (89.35)
1,733 (23.52)
6,871 (93.23)
1,561 (21.18)
4,930 (66.90)

427 (59.91)
642 (90.08)
182 (25.53)
651 (91.37)
186 (26.11)
480 (67.34)
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ความอยู่ด ีม ีส ุข ทางด้าน
เศรษฐกิจ
4 ด้าน

โสด

มีเ ครื่องปรับอากาศ

402 (38.84)

สถานภาพสมรส
จ านวน (ร้อ ยละ)
สมรส
หม้าย
4,391 (24.84)

1,612 (21.87)

หย่า/แยกกัน
อยู่
205 (28.74)

4.6 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ไม่ม ี
323 (31.22) 2,081 (11.77) 1,769 (24.01) 186 (26.17)
มีรถจักรยานยนต์
353 (34.14) 7,492 (42.38) 3,034 (41.17) 299 (42.00)
มีทั้งรถยนต์สว่ น
358 (34.64) 8,104 (45.85) 2,566 (34.83) 227 (31.83)
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
(หรืออาจมีรถจักรยานยนต์
ร่วมด้วย)
รวม
1,034
17,677
7,369
713
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)

5.3 ลัก ษณะความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุไ ทยจ าแนกตามความเป็น ปึก แผ่น
ระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครัว ของผู้สูงอายุไ ทย
เมื่อพิจารณาคุ ณลัก ษณะความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิจ จ้าแนกตามลัก ษณะควา มเป็ น
ปึกแผ่นระหว่างสมาชิ ก ต่า งรุ่น ในครอบครัว โดยการศึก ษาในครั้ งนี้ พิ จารณาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หน้าที่ ด้านความสัมพันธ์ และด้านโครงสร้าง รายละเอียดของผลการศึกษามีดังนี้
ด้านหน้าที่ เมื่อพิจารณาการเกื้อหนุนระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร พบว่า ผู้สูงอายุทั้งกลุ่มที่ได้ รั บ
และไม่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงิน อาหาร เสื่อผ้า และสิ่งของจากบุตรที่อยู่ทั้งในและนอกครัวเรื อ น
และผู้สูงอายุทั้ง กลุ่ มที่ ไ ด้ใ ห้แ ละไม่ ไ ด้ใ ห้การเกื้อ หนุ นด้า นการเงิน กั บบุ ตรที่อ ยู่ในและนอกครั ว เรื อ น
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อปีต่้ากว่า 40,000 บาท แต่ก็รายงานว่าตนเองมีรายได้เพี ยงพอ/เกินเพียงพอ และ
มีความพึงพอใจในภาวะทางการเงินของตนเอง
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาความเป็ นปึ กแผ่ นระหว่ างสมาชิ กต่ างรุ่ นในครอบครัว ด้ านหน้ าที่ กับการ
ท้างานของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับและไม่ ได้รับ การเกื้อหนุนด้านการเงิน อาหาร เสื่อผ้า
และสิ่งของจากบุตรที่อยู่ทั้งในและนอกครัว เรือน และผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ได้ให้การเกื้ อหนุนด้านการเงิ น
จากบุตรที่อยู่ทั้งในและนอกครัว เรือน ส่วนใหญ่ไม่ได้ท้างาน แต่ผู้สูงอายุกลุ่ มที่ได้ให้การเกื้อ หนุ น ด้ า น
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การเงินจากบุตรที่อยู่ทั้งในและนอกครั วเรื อนส่ว นใหญ่ ยัง คงท้า งานอยู่ ซึ่งในส่วนนี้ สามารถวิเคราะห์
ได้สองแนวทาง กล่าวคือ กรณีที่หนึ่ง ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ที่ยั ง คงท้างานอยู่ เพราะมีภาระที่ต้องดูแ ลและ
ช่วยเหลือบุตรในเรื่องเงินจึ งมี ความจ้าเป็นต้ องท้า งานเพื่ อหารายได้ หรือ กรณีที่สอง ผู้สูงอายุที่ยัง คง
ท้างานอยู่ท้าให้มีรายได้จากการท้างาน และอยู่ในสถานะที่ไม่ล้าบากทางเศรษฐกิจ สามารช่วยเหลื อ
ตนเองได้ จึงมีเงินเหลือให้สามารถดูแล ช่วยเหลือ เกื้อหนุนบุตรในทางการเงินได้
ในส่วนของการท้างานตรงตามความต้อ งการ พบว่า ผู้สูงอายุทั้งกลุ่มที่ได้รับและไม่ไ ด้รั บ การ
เกื้อหนุนด้านการเงิน อาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของจากบุตรที่อยู่ทั้งในและนอกครัวเรือน และผู้สูงอายุทั้ง
กลุ่มที่ได้ให้และไม่ ไ ด้ให้ การเกื้ อหนุน ด้านการเงิน กับ บุตรที่อ ยู่ในและนอกครั ว เรือ น ผลการศึก ษาไม่
แตกต่างกัน กล่าวคือ ส่วนใหญ่ไม่ได้ท้างานและไม่ต้ องการท้า โดยในกลุ่มของผู้สูงอายุทุก กลุ่มที่ ยั ง คง
ท้างานอยู่ส่วนใหญ่เ ป็น งานประเภทมี ทั ก ษะ แต่พบว่ามีชั่ว โมงการท้ างานต่อ สั ปดาห์ ที่แ ตกต่ า งกั น
กล่าวคือ ผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับการเกื้อ หนุนด้านการเงิน อาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของจากบุต รที่อยู่ทั้ ง ใน
และนอกครัวเรือน และผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้ใ ห้และไม่ ได้ ให้ การเกื้อหนุนด้า นการเงินจากบุ ตรที่ อยู่ ทั้ ง ใน
และนอกครัวเรือน มีชั่วโมงการท้างานต่อ สัปดาห์ ต่้ากว่า 35 ชั่วโมง ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไ ม่ได้ รั บ การ
เกื้อหนุนด้านการเงิน อาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของจากบุ ตรที่ อยู่ ทั้ง ในและนอกครัว เรื อ น ส่วนใหญ่ มี
ชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์ 35-48 ชั่วโมง
ในส่วนของความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุ่นในครอบครั วด้านหน้า ที่กับ ทรัพย์สิ น และ
เงิ น ออมของผู้ สู ง อายุ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุน ด้ านการเงิ นจากบุ ต รที่อ ยู่ ใ นและน อก
ครั ว เรื อ น และผู้ สู ง อายุที่ ไ ม่ ไ ด้ รับ การเกื้ อ หนุ นด้ า นอาหาร เสื้ อ ผ้ า และสิ่ ง ของจากบุ ต รที่ อ ยู่นอก
ครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีท รั พย์สิ นและเงิน ออม ส่วนผู้สูงอายุที่ไ ม่ไ ด้รับ การเกื้อ หนุน ด้านการเงิ น จาก
บุตรที่อยู่ในและครัวเรื อน ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้ อหนุ นด้านอาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของจากบุต รที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน และผู้สูงอายุที่ได้ใ ห้และไม่ไ ด้ใ ห้การเกื้ อหนุน ด้านการเงิน กับบุ ตรทั้ง ที่อ ยู่ในและน อก
ครั ว เรื อ น ส่ ว นใหญ่ มีมูล ค่ า ของทรั พย์ สิ น และเงิ น ออมอยู่ ร ะหว่ า ง 100,000 – 399,999 บาท
โดยผู้สูงอายุทุกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เมื่อพิจารณาความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวด้านหน้าที่กับการด้ารงชี วิ ต
ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุทุกกลุ่มมีลักษณะของที่ อยู่อาศัยที่ มั่นคง มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ ใ น ตั ว
บ้าน มีแหล่งน้้าดื่ม แหล่งน้้าใช้ที่สะอาด และมีสิ่งของเครื่ องใช้ เ พื่อ อ้านวยความสะดวกในครั ว เรื อ น
โดยพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ไ ม่ ได้ รับ การเกื้ อหนุ นด้า นการเงินจากบุ ตรที่ อยู่ ในและนอกครั วเรื อน ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรถจักรยานยนต์ ส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุ ต รที่
อยู่ในและนอกครัวเรือน ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการเกื้ อหนุน ด้านอาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของจากบุตรที่ อ ยู่
นอกครั ว เรื อ น และผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารเกื้ อ หนุ น ด้ า นการเงิ น กั บ บุ ต รที่ อ ยู่ ใ นและนอกครัว เรือน
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ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีทั้งรถยนต์ส่วนบุค คล/รถปิกอั พ/รถตู้ (หรืออาจมีรถจักรยานยนต์ร่ ว ม
ด้วย) เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเดินทาง รายละเอียดตามตารางที่ 25
ตารางที่ 25 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านหน้าที่ (n = 26,793)
ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านหน้าที่
ร้อยละ
ได้รับเงินจากบุตรที่ ได้รับอาหาร เสื้อผ้า ให้เงินกับบุตรที่อยู่
ค วามอยูด่ มี สี ขุ ทางด้านเศ รษฐกิจ
อยู่ในและนอก
และสิ่งของจากบุตร
ในและนอก
4 ด้าน
ครัวเรือน
ที่อยู่นอกครัวเรือน
ครัวเรือน
ไม่ได้รับ
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้ (ต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000 บาท
40,000 – 69,000 บาท
70,000 – 99,999 บาท
100,000 – 299,999 บาท
300,000 บาทขึ้นไป
รวม
1.2 ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
เพียงพอบางครั้ง
เพียงพอ/เกินเพียงพอ
รวม
1.3 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
รวม
2. ด้านการท างาน

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้ให้

ได้ให้

40.97
26.80
10.49
16.40
5.34
100.00
(19,626)

51.22 38.74 45.24 43.79
27.24 23.94 27.83
27.07
9.05 10.07 10.12
10.10
10.46 20.84 12.97
14.68
2.02
6.41
3.85
4.35
100.00 100.00 100.00 100.00
(7,167) (6,287) (20,506) (26,059)

40.87
21.45
10.23
19.46
7.98
100.00
(734)

14.77
22.09
63.15
100.00
(19,626)

12.37 16.24 13.48
14.27
8.83
20.09 20.83 21.78
21.63 18.73
67.54 62.93 64.75 64.09 72.44
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(7,167) (6,287) (20,506) (26,059) (734)

20.51
75.46
4.03
100.00
(19,626)

17.99 21.74 19.25
20.03 12.95
79.01 73.73 77.23 76.22 83.02
3.00
4.53
3.52
3.75
4.03
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(7,167) (6,287) (20,506) (26,059) (734)
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ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านหน้าที่
ร้อยละ
ได้รับเงินจากบุตรที่ ได้รับอาหาร เสื้อผ้า ให้เงินกับบุตรที่อยู่
ค วามอยูด่ มี สี ขุ ทางด้านเศ รษฐกิจ
อยู่ในและนอก
และสิ่งของจากบุตร
ในและนอก
4 ด้าน
ครัวเรือน
ที่อยู่นอกครัวเรือน
ครัวเรือน
ไม่ได้รับ
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
ท้างาน
รวม
2.2 การท้างานตรงตามความ
ต้องการ
ต้องการท้างานและได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่ได้ท้า
รวม
2.3 ประเภทงาน (n= 11,412)
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะ
คนที่ท่างาน
เป็นงานประเภทที่ไม่มีทักษะ
เป็นงานประเภทที่มีทักษะ
รวม
2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อ
สัปดาห์
(n= 11,412) ***จ่านวนชั่วโมงการ
ท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนน
เฉพาะคนที่ท่างาน
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้ให้

ได้ให้

52.87
47.13
100.00
(19,626)

71.78 57.33 58.11 58.32 44.01
28.22 42.67 41.89
41.68 55.99
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(7,167) (6,287) (20,506) (26,059) (734)

22.42
51.71
1.16
24.72
100.00
(19,626)

13.62 20.11 20.05
19.86
70.19 55.74 56.93 57.06
1.60
1.60
1.18
1.26
14.60 22.55 21.84
21.82
100.00 100.00 100.00 100.00
(7,167) (6,287) (20,506) (26,059)

27.29
42.05
1.96
28.71
100.00
(734)

31.68 23.61 43.61 26.05
30.29 28.66
68.32 76.39 56.39 73.95 69.71 71.34
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(9,365) (2,047) (2,716) (8,696) (10,996) (416)

35.81
37.75

44.50
34.09

28.93
43.07

40.01
35.23

37.30
37.15

39.22
35.67
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ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านหน้าที่
ร้อยละ
ได้รับเงินจากบุตรที่ ได้รับอาหาร เสื้อผ้า ให้เงินกับบุตรที่อยู่
ค วามอยูด่ มี สี ขุ ทางด้านเศ รษฐกิจ
อยู่ในและนอก
และสิ่งของจากบุตร
ในและนอก
4 ด้าน
ครัวเรือน
ที่อยู่นอกครัวเรือน
ครัวเรือน

มากกว่า48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รวม
3. ด้านทรัพ ย์สิน และเงิน ออม
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงิน
ออม/ทอง/ที่ดิน
ไม่มี
ต่้ากว่า 50,000 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000-399,999 บาท
400,000-699,999 บาท
700,000-999,999
1,000,000 บาทขึ้นไป
รวม
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรส
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
รวม
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมั่นคง
รวม

ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้ให้ ได้ให้
26.44 21.41 28.00 24.76
25.55 25.11
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(9,365) (2,047) (2,716) (8,696) (10,996) (416)

20.96
13.02
12.67
22.77
13.00
6.22
11.36
100.00
(19,626)

23.13 26.24 20.10
21.68
15.44 12.16 14.13
13.52
12.88 12.71 12.73
12.68
22.24 18.93 23.76 22.71
12.42 10.89 13.44
12.90
5.55
5.40
6.24
6.01
8.34 13.68
9.60
10.50
100.00 100.00 100.00 100.00
(7,167) (6,287) (20,506) (26,059)

16.55
18.95
14.51
19.83
10.72
6.94
12.49
100.00
(734)

13.18
86.82
100.00
(19,626)

17.62 21.99 12.03
14.33 15.85
82.38 78.01 87.97 85.67 84.15
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(7,167) (6,287) (20,506) (26,059) (734)

0.42
0.16
0.37
0.34
0.36
0.00
99.58 99.84 99.63 99.66 99.64 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(19,626) (7,167) (6,287) (20,506) (26,059) (734)
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ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านหน้าที่
ร้อยละ
ได้รับเงินจากบุตรที่ ได้รับอาหาร เสื้อผ้า ให้เงินกับบุตรที่อยู่
ค วามอยูด่ มี สี ขุ ทางด้านเศ รษฐกิจ
อยู่ในและนอก
และสิ่งของจากบุตร
ในและนอก
4 ด้าน
ครัวเรือน
ที่อยู่นอกครัวเรือน
ครัวเรือน

4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งใน
สถานที่สะดวกและปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอก
ตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอก
ตัวบ้าน ติดกับตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ใน
บ้าน
รวม
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
รวม
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
รวม
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
ครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้ให้

ได้ให้

5.42

5.07

3.94

5.75

5.28

6.90

14.71

14.49

10.86

15.82

14.71

12.83

79.87

80.44

85.20

78.43

80.01

80.27

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(19,626) (7,167) (6,287) (20,506) (26,059) (734)
34.63
65.37
100.00
(19,626)

33.30 22.60 37.85
34.24 35.27
66.70 77.40 62.15
65.76 64.73
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(7,167) (6,287) (20,506) (26,059) (734)

12.91
87.09
100.00
(19,626)

13.66 9.17
14.32
13.04 15.46
86.34 90.83 85.68 86.96 84.54
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(7,167) (6,287) (20,506) (26,059) (734)

98.40
56.09
91.32
22.00

99.41
71.67
96.88
33.27

98.31
65.19
92.89
34.72

98.78
58.75
92.78
22.04

98.68
59.87
92.70
24.67

98.40
73.98
96.77
37.47
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ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านหน้าที่
ร้อยละ
ได้รับเงินจากบุตรที่ ได้รับอาหาร เสื้อผ้า ให้เงินกับบุตรที่อยู่
ค วามอยูด่ มี สี ขุ ทางด้านเศ รษฐกิจ
อยู่ในและนอก
และสิ่งของจากบุตร
ในและนอก
4 ด้าน
ครัวเรือน
ที่อยู่นอกครัวเรือน
ครัวเรือน

มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
การเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถ
ปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)
รวม

ไม่ได้รับ
94.07
24.28
68.45
24.43

ได้รับ
97.05
27.44
82.58
25.33

ไม่ได้รับ
93.99
36.90
75.68
37.78

ได้รับ
95.14
21.52
71.17
20.65

ไม่ได้ให้
94.83
24.95
71.92
24.57

ได้ให้
96.28
31.22
83.30
28.25

20.43
41.49
38.08

4.89
42.35
52.76

17.55
31.43
51.01

15.88
44.87
39.25

16.59
41.79
41.62

4.86
39.23
55.91

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(19,626) (7,167) (6,287) (20,506) (26,059) (734)

ด้านความสัมพัน ธ์ เมื่อพิจารณาความเป็นปึ ก แผ่น ระหว่า งสมาชิก ต่า งรุ่น ในครอบครั ว ด้ า น
ความสัมพันธ์ พบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่เคยเยี่ยมเยียนกั บบุตร เยี่ยมเยียนกับบุตรทุกวัน เยี่ยมเยียนกับบุ ต ร
ทุกสัปดาห์ เยี่ยมเยียนกับบุตรทุกเดือน และเยี่ยมเยียนกับบุตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่มีรายได้
ต่อปี ต่้ากว่า 40,000 บาท มีรายได้เพียงพอ/เกิ นเพีย งพอ และมีความพึง พอใจในภาวะทางการ เงิ น
ของตน โดยผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ เ คยเยี่ ยมเยี ย นกั บ บุต ร เยี่ ย มเยี ยนกั บบุ ต รทุก วั น เยี่ ย มเยี ย นกั บ บุ ตรทุก
สัปดาห์ และเยี่ยมเยียนกับบุตรทุ กเดือน ส่วนใหญ่ไม่ได้ท้างาน แต่ผู้สูงอายุที่ เยี่ยมเยีย นกับ บุตร อย่ า ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่ยังคงท้า งานอยู่ ทั้งนี้ หากพิจารณาการท้างานที่ต รงตามความต้ อ งการ
พบว่า ผู้สูงอายุทุกกลุ่ ม (ไม่เคยเยี่ย มเยี ยนกับ บุต ร เยี่ยมเยียนกับบุ ตรทุ กวัน เยี่ยมเยียนกั บบุ ต ร ทุ ก
สั ป ดาห์ เยี่ ย มเยี ย นกั บ บุ ต รทุ ก เดื อ น และเยี่ ยมเยี ย นกั บ บุ ต รอย่ างน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง ) ส่ ว นใหญ่ ไม่
ต้องการท้างานและไม่ได้ท้า ส่วนผู้สูงอายุทุกกลุ่มที่ยังคงท้างานอยู่ส่ วนใหญ่ไ ด้ท้างานประเภทมี ทั ก ษะ
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โดยผู้สูงอายุที่ มีการเยี่ย มเยี ยนกับ บุ ตรทุก วัน เยี่ยมเยียนกับ บุ ตรทุ ก สัป ดาห์ เยี่ยมเยียนกั บบุ ต ร ทุ ก
เดือน และเยี่ยมเยียนกับบุตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่มีชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์ ต่้ากว่า 35
ชั่วโมง ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่เคยเยี่ยมเยี ยนกับบุ ตร และเยี่ยมเยียนกับบุตรทุกเดือน ส่วนใหญ่มีชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์ 35 - 48 ชั่วโมง
เมื่อพิจารณาการเยี่ยมเยียนกับบุ ตรและทรั พย์สินและเงินออมของผู้ สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่
ไม่ เ คยเยี่ ย มเยี ย นกั บ บุ ต ร และเยี่ ย มเยี ย นกั บ บุ ต รทุ ก เดื อ น ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มีท รั พย์ สิ น และเงิ นออม
ส่วนผู้สูงอายุที่มีการเยี่ ยมเยี ยนกั บบุ ตรทุ กวั น เยี่ยมเยียนกับบุตรทุก สัป ดาห์ และเยี่ยมเยียนกั บ บุ ต ร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่มีมูลค่าทรัพย์สินและเงินออมอยู่ระหว่า ง 1000,000 – 399,999 บาท
และผู้สูงอายุทุกกลุ่มโดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ในส่วนของการเยี่ยมเยียนกั บบุตรและการด้ารงชี พของผู้สู งอายุ พบว่า ผู้สูงอายุทุกกลุ่มส่ ว น
ใหญ่มีลักษณะของที่อยู่อาศั ยที่มั่นคง มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ ในบ้าน มีแหล่งน้้าดื่มและแหล่งน้้ า ใช้
ที่สะอาด มีสิ่งของเครื่องใช้เ พื่ออ้านวยความสะดวกในครั วเรือ น โดยพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีการเยี่ ย ม
เยียนกับบุตรทุกวัน และเยี่ยมเยียนกับบุ ตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครั วเรื อ น ที่ มี
รถจักรยานยนต์ ส่วนผู้สูงอายุที่ไ ม่ เ คยเยี่ ย มเยีย นกั บ บุต ร เยี่ยมเยียนกับ บุ ตรทุก สัป ดาห์ และเยี่ ย ม
เยียนกับบุตรทุกเดือ น ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครัว เรือ นที่ มีทั้ งรถยนต์ส่ วนบุ ค คล/รถปิก อั พ/รถตู้ (หรือ
อาจมีรถจักรยานยนต์ร่วมด้วย) รายละเอียดตามตารางที่ 26
ตารางที่ 26 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ (n = 26,793)
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน

1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้ (ต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000 บาท
40,000 - 69,999บาท
70,000-99,999 บาท
100,000-299,999 บาท
300,000 บาทขึ้นไป
รวม

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
การเยี่ยมเยียนกับบุตร
ไม่เคย
ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

41.99
22.89
9.41
19.67
6.04
100.00

49.21
26.03
10.01
11.39
3.36
100.00

41.80
27.84
10.16
15.63
4.58
100.00

38.50
29.40
12.02
15.57
4.51
100.00

44.98
28.74
9.24
12.99
4.05
100.00
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1.2 ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
เพียงพอบางครั้ง
เพียงพอ/เกินเพียงพอ
รวม
1.3 ความพึงพอใจในภาวะ
การเงิน
ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
รวม
2. ด้านการทางาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
ท้างาน
รวม
2.2 การท้างานตรงตามความ
ต้องการ
ต้องการท้างานและได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน และไม่ได้
ท้า
ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่ได้ท้า
รวม

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
การเยี่ยมเยียนกับบุตร
ไม่เคย
ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
(5,373)
(6,336) (3,914)
(4,973)
(6,197)
18.28
20.09
61.62
100.00
(5,373)

12.94
20.55
66.51
100.00
(6,336)

12.19
21.16
66.65
100.00
(3,914)

10.35
21.02
68.63
100.00
(4,973)

15.98
24.53
59.48
100.00
(6,197)

23.22
72.48
4.30
100.00
(5,373)

17.88
77.73
4.38
100.00
(6,336)

17.82
78.00
4.18
100.00
(3,914)

15.22
81.38
3.41
100.00
(4,973)

23.88
73.46
2.66
100.00
(6,197)

59.73
40.27
100.00
(5,373)

61.33
38.67
100.00
(6,336)

63.43
36.57
100.00
(3,914)

57.73
42.27
100.00
(4,973)

49.57
50.43
100.00
(6,197)

19.27
58.26

18.81
59.98

17.42
62.10

20.27
56.56

23.54
48.48

1.47
21.01
100.00
(5,373)

1.35
19.86
100.00
(6,336)

1.33
19.15
100.00
(3,914)

1.17
22.00
100.00
(4,973)

1.08
26.89
100.00
(6,197)
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2.3 ประเภทงาน (n= 11,412)
เป็นงานประเภทที่ไม่มี
ทักษะ
เป็นงานประเภทที่มีทักษะ
รวม
2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อ
สัปดาห์ (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มากกว่า48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รวม
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงินออม
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/
เงินออม/ทอง/ที่ดิน
ไม่มี
ต่้ากว่า 50,000 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000-399,999 บาท
400,000-699,999 บาท
700,000-999,999 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป
รวม
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรส
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
การเยี่ยมเยียนกับบุตร
ไม่เคย
ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
42.53

28.76

25.05

34.08

22.64

57.47
100.00
(2,191)

71.24
100.00
(2,480)

74.95
100.00
(1,449)

65.92
100.00
(2,128)

77.36
100.00
(3,164)

29.84
42.53
27.63
100.00
(2,191)

41.26
33.71
25.03
100.00
(2,480)

41.07
34.21
24.72
100.00
(1,449)

34.71
39.95
25.33
100.00
(2,128)

39.63
35.38
24.99
100.00
(3,164)

26.12
12.55
12.39
19.22
10.71
5.92
13.09
100.00
(5,373)

18.55
14.83
12.14
22.53
14.90
6.99
10.07
100.00
(6,336)

21.82
14.00
12.94
23.43
11.60
5.45
10.75
100.00
(3,914)

22.78
14.18
14.04
21.87
11.59
5.42
10.12
100.00
(4,973)

19.46
12.82
12.43
25.79
14.37
6.05
9.07
100.00
(6,197)

22.73
77.27

11.31
88.69

12.94
87.06

13.78
86.22

11.62
88.38
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รวม
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมั่นคง
รวม
4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้ง
ในสถานที่สะดวกและปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่
นอกตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่
นอกตัวบ้าน ติดกับตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ใน
บ้าน
รวม
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
รวม
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
รวม

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
การเยี่ยมเยียนกับบุตร
ไม่เคย
ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
100.00
100.00 100.00
100.00
100.00
(5,373)
(6,336) (3,914)
(4,973)
(6,197)

0.42

0.41

0.21

0.30

0.36

99.58
100.00
(5,373)

99.59
100.00
(6,336)

99.79
100.00
(3,914)

99.70
100.00
(4,973)

99.64
100.00
(6,197)

5.32

5.86

5.01

3.53

6.42

10.92

16.18

13.57

14.55

17.11

83.76

77.96

81.42

81.92

76.48

100.00
(5,373)

100.00
(6,336)

100.00
(3,914)

100.00
(4,973)

100.00
(6,197)

25.73
74.27
100.00
(5,373)

37.07
62.93
100.00
(6,336)

30.67
69.33
100.00
(3,914)

29.63
70.37
100.00
(4,973)

44.80
55.20
100.00
(6,197)

9.46
90.54
100.00
(5,373)

16.20
83.80
100.00
(6,336)

14.03
85.97
100.00
(3,914)

12.92
87.08
100.00
(4,973)

12.68
87.32
100.00
(6,197)
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4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวก
ในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวก
ในการเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถ
ปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

รวม

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
การเยี่ยมเยียนกับบุตร
ไม่เคย
ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

98.09
63.93
91.38
36.24
93.46
36.58
73.55
36.75

98.46
52.95
87.92
18.93
94.07
19.73
67.49
19.82

99.11
62.64
93.88
26.42
95.65
28.08
76.77
27.57

99.02
63.99
96.04
26.05
96.11
26.48
77.11
26.88

98.82
60.05
95.78
19.80
95.40
17.75
69.15
15.55

19.33
31.14
49.52

21.23
40.67
38.09

15.92
36.90
47.18

12.88
42.14
44.99

11.49
54.66
33.85

100.00
(5,373)

100.00
(6,336)

100.00
(3,914)

100.00
(4,973)

100.00
(6,197)

ในส่วนของการติดต่อกันระหว่างผู้ สูงอายุ กับบุ ตร พบว่า ผู้สูงอายุทั้งที่เคยที่เคยติด ต่อและ ไม่
เคยติดต่อกับ บุตรที่อ ยู่น อกครัว เรื อน ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อ ปีต่้า กว่า 40,000 บาท มีรายได้เพีย งพอ/
เกินเพียงพอ และพึงพอใจในภาวะทางการเงิน ของตน โดยส่วนใหญ่ไ ม่ไ ด้ท้า งานและไม่ต้ อ งการ ท้ า
ส่วนผู้สูงอายุที่ยังท้า งานอยู่ส่ว นใหญ่เ ป็น งานประเภทมีทัก ษะ และมีชั่วโมงการท้างานต่ อสั ปดา ห์ ต่้ า
กว่า 35 ชั่วโมง ยกเว้นผู้สูงอายุที่ไม่เคยติด ต่อกั บบุตรที่ มีชั่ วโมงการท้างาน 35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โดยผู้สูงอายุที่ไ ม่เ คยติด ต่ อกั บบุ ตร ติดต่อกับบุตรทุ กเดื อน และติดต่อกับบุตรอย่า งน้ อยปี ละ 1 ครั้ง

141
ส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์สินและเงินออม ยกเว้นผู้สูงอายุที่ติดต่อกับบุตรทุ กวัน และติดต่อทุกสัปดาห์ที่ส่ ว น
ใหญ่มีมูลค่า ของทรั พย์ สิน และเงิน ออม อยู่ระหว่าง 100,000-399,999 บาท แต่ทั้งนี้ ผู้สูงอายุ ส่ ว น
ใหญ่ก็เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย โดยมีลักษณะของที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่สะดวกตั้งอยู่ ใ น
บ้าน มีแหล่งน้้าดื่มและแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด มีสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยผู้สูงอายุ ที่ติดต่อกับบุ ต ร
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ มีรถจั กยานยน ต์ เ พื่ อ
อ้านวยความสะดวกในการเดินทาง ส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ได้ติดต่อกับบุ ตร และผู้สูงอายุที่ติดต่อกับบุต รทุ ก
วัน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครั ว เรือนที่ มีทั้ งรถยนต์ ส่ วนบุค คล/รถปิ กอั พ/รถตู้ เพื่ออ้านวยความสะดวก
ในการเดินทาง รายละเอียดตามตารางที่ 27
ตารางที่ 27 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ (n = 26,793)

ค วามอยูด่ มี สี ขุ ทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน

1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้ (ต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000 บาท
40,000 - 69,999บาท
70,000-99,999 บาท
100,000-299,999 บาท
300,000 บาทขึ้นไป
รวม
1.2 ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
เพียงพอบางครั้ง
เพียงพอ/เกินเพียงพอ
รวม
1.3 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
ไม่พอใจ

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
การติดต่อกับบุตร
ไม่เคย
ทุกวัน
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

48.75
22.29
8.41
15.82
4.73
100.00
(7,600)

31.70
29.38
13.22
19.47
6.23
100.00
(5,908)

42.08
30.22
10.75
13.18
3.78
100.00
(7,810)

51.52
26.39
8.16
10.78
3.15
100.00
(4,969)

56.92
21.84
8.31
10.33
2.59
100.00
(506)

17.33
20.62
62.05
100.00
(7,600)

10.50
18.12
71.37
100.00
(5,908)

11.39
23.66
64.95
100.00
(7,810)

16.55
23.02
60.43
100.00
(4,969)

26.74
28.64
44.63
100.00
(506)

22.84

13.94

18.38

22.81

36.85
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พอใจ
พอใจมาก
รวม
2. ด้านการทางาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
ท้างาน
รวม
2.2 การท้างานตรงตามความ
ต้องการ
ต้องการท้างานและได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน และไม่ได้
ท้า
ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่ได้ท้า
รวม
2.3 ประเภทงาน (n= 11,412)
เป็นงานประเภทที่ไม่มีทักษะ
เป็นงานประเภทที่มีทักษะ
รวม
2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อ
สัปดาห์ (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มากกว่า48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
การติดต่อกับบุตร
ไม่เคย
ทุกวัน
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
73.16
80.31
78.78
74.67
60.02
4.00
5.75
2.84
2.52
3.13
100.00
100.00
100.00 100.00
100.00
(7,600)
(5,908)
(7,810) (4,969)
(506)

64.01
35.99
100.00
(7,600)

57.18
42.82
100.00
(5,908)

54.26
45.74
100.00
(7,810)

55.03
44.97
100.00
(4,969)

60.31
39.69
100.00
(506)

17.90
62.58

20.18
56.11

21.77
53.01

20.57
53.74

19.90
58.65

1.43
18.09
100.00
(7,600)

1.06
22.65
100.00
(5,908)

1.25
23.96
100.00
(7,810)

1.29
24.40
100.00
(4,969)

1.66
19.80
100.00
(506)

39.70
60.30
100.00
(2,769)

29.47
70.53
100.00
(2,562)

25.59
74.41
100.00
(3,616)

27.18
72.82
100.00
(2,262)

27.17
72.83
100.00
(203)

33.20
40.71
26.09

36.78
35.51
27.71

38.18
36.45
25.38

41.40
36.14
22.47

42.44
30.08
27.48
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รวม
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงินออม
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงิน
ออม/ทอง/ที่ดิน
ไม่มี
ต่้ากว่า 50,000 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000-399,999 บาท
400,000-699,999 บาท
700,000-999,999 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป
รวม
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรส
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
รวม
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมั่นคง
รวม
4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งใน
สถานที่สะดวกและปลอดภัย

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
การติดต่อกับบุตร
ไม่เคย
ทุกวัน
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
100.00
100.00 100.00
100.00
(2,769)
(2,562)
(3,616) (2,262)
(203)

25.42
13.73
12.10
21.05
11.42
5.13
11.14
100.00
(7,600)

16.49
11.79
11.93
22.65
14.53
7.94
14.67
100.00
(5,908)

19.67
14.15
12.99
24.08
13.42
6.40
9.29
100.00
(7,810)

24.05
14.65
14.19
22.70
12.48
4.88
7.05
100.00
(4,969)

26.54
17.48
12.99
22.87
9.14
3.22
7.76
100.00
(506)

20.63
79.37
100.00
(7,600)

10.90
89.10
100.00
(5,908)

11.46
88.54
100.00
(7,810)

13.45
86.55
100.00
(4,969)

14.84
85.16
100.00
(506)

0.45

0.27

0.26

0.38

0.93

99.55
100.00
(7,600)

99.73
100.00
(5,908)

99.74
100.00
(7,810)

99.62
100.00
(4,969)

99.07
100.00
(506)
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มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่
นอกตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่
นอกตัวบ้าน ติดกับตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ใน
บ้าน
รวม
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
รวม
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
รวม
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวก
ในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
การติดต่อกับบุตร
ไม่เคย
ทุกวัน
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5.76
3.74
4.94
6.83
8.47
14.30

11.15

15.59

17.42

19.35

79.94

85.11

79.48

75.75

72.18

100.00
(7,600)

100.00
(5,908)

100.00
(7,810)

100.00
(4,969)

100.00
(506)

30.89
69.11
100.00
(7,600)

26.78
73.22
100.00
(5,908)

36.14
63.86
100.00
(7,810)

43.49
56.51
100.00
(4,969)

53.06
46.94
100.00
(506)

12.47
87.53
100.00
(7,600)

11.99
88.01
100.00
(5,908)

13.14
86.86
100.00
(7,810)

15.33
84.67
100.00
(4,969)

13.45
86.55
100.00
(506)

97.45
57.98
84.69
28.77
91.66
29.15
68.75
29.41

99.48
68.93
97.37
29.38
97.34
32.85
79.99
33.09

99.37
59.71
96.67
23.20
96.82
22.13
73.51
20.76

98.69
55.10
94.13
18.02
94.35
16.01
67.89
14.86

96.50
52.41
88.80
14.61
89.29
10.22
56.71
11.86
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4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวก
ในการเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถ
ปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)
รวม

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น ในค รอบค รัว
ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
การติดต่อกับบุตร
ไม่เคย
ทุกวัน
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

21.96
34.02
44.02

12.10
39.44
48.46

13.89
45.47
40.64

15.65
49.96
34.39

22.33
45.16
32.50

100.00
(7,600)

100.00
(5,908)

100.00
(7,810)

100.00
(4,969)

100.00
(506)

ด้ า นโครงสร้ า ง เมื่ อ พิ จ ารณาความใกล้ - ไกลของที่ อ ยู่ อ าศั ย ระหว่ า งผู้ สู ง อายุ กั บบุ ต ร
กับคุณลักษณะของความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้สูงอายุทั้งที่ไม่มีบุตร มีบุต ร
ที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัย อยู่ในครั วเรื อนเดีย วกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุ ดอาศัย อยู่บ้านติ ดกัน/ใกล้กั น มีบุตรที่
อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่หมู่บ้าน/เขตเทศบาลเดียวกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่จังหวัด เดีย วกัน และมี
บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ คนละจังหวัด ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อปีต่้ากว่า 40,000 บาท แต่ผู้สูงอายุก ลุ่ ม
ที่ มีบุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อาศั ย อยู่ ต่ า งประ เทศ ส่ ว นใหญ่ มีร ายได้ ต่ อ ปี ตั้ ง แต่ 300,000 บาทขึ้ น ไป
โดยผู้สูงอายุทั้งที่มีไม่ มีบุตร มีบุตรอยู่ใกล้ และมีบุตรอยู่ไกลรายงานว่ามีรายได้ เพี ยงพอ/เกิน เพี ย งพอ
รวมทั้ ง มี ค วามพึ ง พอใจในภาวะทางการเงิ นของตน ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ผู้ สู ง อายุไ ม่ ไ ด้ ท้ างาน ยกเว้น
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ มีบุ ตรที่อ ยู่ใ กล้ ที่สุ ดอาศั ยอยู่ คนละจั งหวัด ที่ยั งคงท้างานอยู่ เมื่อพิจารณาการท้ า งาน
ที่ตรงตามความต้ องการ พบว่า ผู้สูงอายุทั้งกลุ่มที่ ไม่ มีบุตร มีบุตรอยู่ใกล้ และมีบุตรอยู่ไกลส่ว น ใหญ่
ไม่ได้ท้างานและไม่ ต้อ งการท้า ในส่วนของผู้สู ง อายุ ที่ ยัง คงท้ างานอยู่ ส่วนใหญ่ เป็ น งานประเภทที่ มี
ทักษะ โดยผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่หมู่บ้าน/เขตเทศบาลเดียวกัน และมีบุตรที่
อยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อาศั ย อยู่ ใ นจั ง หวัด เดี ย วกั น ส่ ว นใหญ่ มีชั่ ว โมงการท้ างานต่ อ สั ป ดาห์ 35 - 48 ชั่ ว โมง
ส่วนผู้สูงอายุที่ มีบุ ตรที่อ ยู่ใ กล้ที่ สุ ดอาศั ย อยู่ ในครั ว เรื อนเดีย วกั น มีบุตรที่อยู่ใกล้ ที่สุ ด อาศัย อยู่ บ้ า น
ติดกัน/ใกล้กัน และมีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ คนละจังหวั ด ส่วนใหญ่มีชั่วโมงการท้างานต่อสั ป ดาห์
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ต่้ากว่า 35 ชั่วโมง และมีเพียงผู้สูงอายุที่มีบุตรที่อยู่ ใกล้ที่สุ ดอาศัย อยู่ต่างประเทศเท่านั้นที่ มีชั่ว โมงการ
ท้างาน มากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัป ดาห์ ในส่วนของมูล ค่าของทรั พย์ สินและเงิน ออม พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่ไม่มีบุตร และมีบุตรที่อยู่ ใกล้ ที่สุ ด อาศัย อยู่ ในครั วเรือ นเดี ยว ส่วนใหญ่ไม่ มีทรั พย์ สิน และเงิ น ออม
ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ที่ มีบุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อาศั ย อยู่ บ้ านติ ด กั น /ใก ล้ กั น มี บุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อาศั ยอยู่ใน
หมู่บ้าน/ในเขตเทศบาลเดีย วกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุ ดอาศัย อยู่ในจังหวัด เดี ยวกัน และมีบุตรที่อยู่ ใ กล้
ที่สุดอาศัยอยู่คนละจังหวัด ส่วนใหญ่มีมูลค่าของทรัพย์สินและเงินออม อยู่ระหว่าง 100,000-399,999
บาท ทั้งนี้ ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุ ดอาศัย อยู่ต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีมูลค่าของทรัพย์สิน และ
เงินออม ตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทั้งที่ไ ม่ มีบุ ตร มีบุตรอยู่ใกล้ และบุตรอยู่
ไกลต่ า งก็ เ ป็ น เจ้ า ของที่ อ ยู่ อ า ศั ย และมี ลั ก ษณะของที่ อ ยู่ อ า ศั ย ที่ มั่ น คง มี ห้ อ ง น้้ า /ห้ อ งส้ ว ม
ที่สะดวกตั้งอยู่ในบ้าน มีแหล่งน้้าดื่มน้้าใช้ที่สะอาด มีสิ่งของเครื่องใช้ในครั วเรือ น และพบว่า ผู้สูงอายุ
ที่ ไ ม่ มีบุ ต ร มี บุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อาศั ย อยู่ ใ นครั ว เรื อ นเดี ย วกั น และมี บุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุด อาศั ยอยู่
ต่ า งประเทศ ส่ ว นใหญ่ อ าศั ยอยู่ ใ นครั วเรื อ นที่ มีทั้ ง รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล/รถปิ ก อัพ/รถตู้ (หรื อ อาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย) เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเดิน ทาง ส่วนผู้สูงอายุที่มีบุตรที่อยู่ใ กล้ ที่ สุ ด
อาศัยอยู่บ้านติดกัน/ใกล้กัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ในเขตเทศบาลเดียวกัน มีบุตรที่
อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกัน และมีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ค นละจังหวั ด ส่วนใหญ่อาศั ย
อยู่ในครัวเรือนที่มีรถจักยานยนต์เพื่ออ้านวยสะดวกในการเดินทาง รายละเอียดตามตารางที่ 28
ตารางที่ 28 จ้านวนและร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านโครงสร้าง (n = 26,793)
ค วามใกล้-ไกลข องที่อยู่อาศ ัย ระหว่างผู้สูง อายุกับบุต ร
ร้อยละ
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน

1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาท/ต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
40,000 - 69,000
70,000 - 99,999
100,000-299,999
300,000 ขึ้นไป

ไม่มีบุตร

อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

อยู่ต่าง
ประเทศ

43.32
20.67
9.44
21.13
5.43

44.87
25.97
9.53
15.16
4.47

54.87
25.36
9.44
8.01
2.33

44.11
29.91
11.01
12.47
2.50

35.24
30.13
11.19
17.63
5.81

36.46
31.26
11.93
15.38
4.98

23.16
17.61
7.22
13.83
38.17
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รวม

ไม่มีบุตร

อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)

100.00
(2,118)

100.00 100.00
(3,831) (101)

13.76
21.83
64.41
100.00
(2,118)

13.66 13.80
23.18 9.92
63.16 76.28
100.00 100.00
(3,831) (101)

19.12
77.17
3.71
100.00
(2,118)

20.66 15.76
75.06 69.10
4.28 15.14
100.00 100.00
(3,831) (101)

50.15
49.85
100.00
(2,118)

45.83 56.70
54.17 43.30
100.00 100.00
(3,831) (101)

22.16

24.99

27.63

49.04

44.77

56.00

1.2 ความเพียงพอของ
รายได้
ไม่เพียงพอ
16.71
13.42
15.87 15.22
เพียงพอบางครั้ง
21.77
20.32
23.25 24.23
เพียงพอ/เกินเพียงพอ 61.52
66.26 60.88 60.56
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)
1.3 ความพึงพอใจในภาวะ
การเงิน
ไม่พอใจ
23.75
18.45
22.10 21.59
พอใจ
71.69
78.06
73.71 75.61
พอใจมาก
4.57
3.49
4.18
2.81
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
57.07 62.57 63.14 51.75
ท้างาน
42.93
37.43
36.86 48.25
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)
2.2 การท้างานตรงตาม
ความต้องการ
ต้องการท้างานและได้ 21.45
18.24
17.39 22.70
ท้า
ไม่ต้องการท้างาน และ 55.48 61.23
61.56 50.94
ไม่ได้ท้า

อยู่ต่าง
ประเทศ
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ค วามใกล้-ไกลข องที่อยู่อาศ ัย ระหว่างผู้สูง อายุกับบุต ร
ร้อยละ
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน

ไม่มีบุตร

อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

อยู่ต่าง
ประเทศ

ต้องการท้างาน แต่
ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่
ได้ท้า
รวม

1.59

1.34

1.58

0.82

1.11

1.06

0.70

21.47

19.20

19.47

25.54

27.69

29.18

15.66

100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)

100.00
(2,118)

100.00 100.00
(3,831) (101)

2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
44.37
30.64
29.92 24.38
31.05
มีทักษะ
55.63 69.36 70.08 75.62 68.95
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(822) (5,204) (1,063) (1,109) (1,069)
2.4 จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อ
28.78 37.55 44.45 36.83
36.75
สัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อ
43.38 37.20
31.24 39.68 38.75
สัปดาห์
มากกว่า48 ชั่วโมงต่อ 27.85
25.26
24.31 23.48
24.50
สัปดาห์
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(822) (5,204) (1,063) (1,109) (1,069)
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
3.1 ระดับของมูลค่า
ทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/
ที่ดิน
ไม่มี
23.70 23.26 20.99 19.80
19.18

26.17 46.81
73.83 53.19
100.00 100.00
(2,101) (44)

37.46

30.02

35.48

20.59

27.05

49.39

100.00 100.00
(2,101) (44)

17.27

13.64
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ค วามใกล้-ไกลข องที่อยู่อาศ ัย ระหว่างผู้สูง อายุกับบุต ร
ร้อยละ
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน

ไม่มีบุตร

อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

อยู่ต่าง
ประเทศ

ต่้ากว่า 50,000 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000-399,999
บาท
400,000-699,999
บาท
700,000-999,999
บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป
รวม

14.35
13.19
19.23

13.64
12.45
21.47

16.44
13.01
22.58

15.11
10.69
26.08

13.11
16.27
21.05

10.86
12.59
27.72

11.14
9.54
7.43

11.78

12.51

13.37

12.65

12.53

14.70

3.77

5.66

6.01

5.24

6.82

5.54

6.64

9.74

3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่
สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
รวม
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัย
ไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัย
มั่นคง
รวม

12.08
10.65
8.37
8.83
100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)

12.33
100.00
(2,118)

34.09

10.41

16.32

9.20

7.23

65.91 83.68 90.80 92.77
100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)

89.59
100.00
(2,118)

10.22 44.74
100.00 100.00
(3,831) (101)

7.80

19.16

92.20 80.84
100.00 100.00
(3,831) (101)

0.14

0.25

0.63

0.78

0.42

0.30

0.00

99.86

99.75

99.37

99.22

99.58

99.70 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)

100.00
(2,118)

100.00 100.00
(3,831) (101)
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ค วามใกล้-ไกลข องที่อยู่อาศ ัย ระหว่างผู้สูง อายุกับบุต ร
ร้อยละ
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน

ไม่มีบุตร

อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน

4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วม
ที่ตั้งในสถานที่สะดวกและ
ปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
5.57
4.83
8.60
6.08
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ห่างจาก
ตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
9.40
14.11
19.26 16.45
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับ
ตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
85.03
81.06 72.15 77.47
ตั้งอยู่ในบ้าน
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่
24.63
31.67
43.33 41.59
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด 75.37 68.33
56.67 58.41
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่
9.34
12.85
17.50 14.22
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด 90.66 87.15 82.50 85.78
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในครัวเรือน

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

อยู่ต่าง
ประเทศ

3.92

4.94

2.87

13.25

15.80

2.82

82.83

79.27

94.30

100.00
(2,118)

100.00 100.00
(3,831) (101)

30.57

39.44

69.43
100.00
(2,118)

60.56 70.62
100.00 100.00
(3,831) (101)

14.46

11.44

85.54
100.00
(2,118)

88.56 94.38
100.00 100.00
(3,831) (101)

29.38

5.62
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ค วามใกล้-ไกลข องที่อยู่อาศ ัย ระหว่างผู้สูง อายุกับบุต ร
ร้อยละ
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน

โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น
VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วน
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
(หรืออาจมีรถจักรยานยนต์
ร่วมด้วย)
รวม

ไม่มีบุตร

อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

อยู่ต่าง
ประเทศ

97.23
51.80

99.21
71.81

97.62
35.32

97.23
43.85

98.94
53.37

98.93
55.02

97.79
63.54

86.99
22.80
91.53
31.38
64.63
35.00

96.64
35.98
96.50
30.38
81.15
29.09

79.12
6.48
89.76
12.41
49.36
12.34

86.75
11.97
92.97
13.78
60.60
15.23

94.07
14.22
94.89
22.63
71.04
21.65

95.18
14.31
95.51
20.29
68.26
19.58

85.88
24.14
97.09
43.14
83.85
47.14

31.03
31.78
37.18

6.44
39.56
54.00

40.81
39.50
19.68

26.18
46.84
26.97

22.34
44.10
33.56

16.97
51.80
31.23

7.34
36.52
56.14

100.00 100.00 100.00 100.00
(1,891) (13,734) (2,848) (2,270)

100.00
(2,118)

100.00 100.00
(3,831) (101)

5.4 ระดับความอยูด่ ีมีสุขทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไ ทยจาแนกตามเพศ และสถานภาพสมรส
เมื่อน้าข้อมูลมาค้านวณหาค่าดัชนี เพื่อวัดระดับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู ง อายุ
ไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดั บ
ปานกลาง (ร้อยละ 38.34) และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีความอยู่
ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ านรายได้ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง (ร้ อ ยละ 45.34) มี ค วามอยู่ดี มีสุ ขทาง
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เศรษฐกิจด้านการท้างานอยู่ในระดับสู ง (ร้อยละ 73.65) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านทรัพย์ สิ น
และเงินออมอยู่ในระดับต่้า (ร้อยละ 30.30) และมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้า นการด้ารงชีพ อยู่ ใ น
ระดับสูงมาก (ร้อยละ 56.23) รายละเอียดตามตารางที่ 29
ตารางที่ 29 จ้านวนและร้อยละของระดับของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย
4 ด้าน และภาพรวม
ระดับของความ
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ จ าแนกรายด้าน และภาพรวม
อยู่ดีมีสุขทางด้าน
จ้านวน (ร้อยละ)
เศรษฐกิจ
รายได้
การท างาน ทรัพย์สนิ และ การดารงชีพ ภาพรวม
เงิน ออม
ระดับต่้า
7,513
342
8,119
651
2,885
(28.03)
(1.27)
(30.30)
(2.43)
(10.77)
ระดับปานกลาง
12,147
980
5,869
4,126
10,272
(45.34)
(3.66)
(21.90)
(15.40)
(38.34)
ระดับสูง
2,448
19,733
5,431
6,949
8,353
(9.14)
(73.65)
(20.27)
(25.94)
(31.17)
ระดับสูงมาก
4,685
5,738
7,374
15,067
5,283
(17.49)
(21.42)
(27.53)
(56.23)
(19.72)
รวม
26,793
26,793
26,793
26,793
26,793
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00) (100.00)
เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุ ไ ทย จ้ า แนกตามเพศ
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงส่วนใหญ่มีความอยู่ ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดั บ
ปานกลาง (ร้ อ ยละ 41.83) และเมื่ อ แยกพิ จ ารณาเป็น รายด้ าน พบว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ส่ว นใหญ่
มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 48.21) มีความอยู่ดีมีสุขทาง
เศรษฐกิจด้านการท้างานอยู่ในระดับสู ง (ร้อยละ 79.32) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านทรัพย์ สิ น
และเงินออมอยู่ในระดับต่้า (ร้อยละ 34.20) และมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้า นการด้ารงชีพ อยู่ ใ น
ระดับสูงมาก (ร้อยละ 55.01)
ส่วนผู้สูงอายุเพศชาย พบว่า ส่วนใหญ่มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดั บ
ปานกลาง (ร้ อ ยละ 34.23) และเมื่ อ แยกพิ จารณาเป็น รายด้ า น พบว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศชายส่ ว นใหญ่
มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 41.94) มีความอยู่ดีมีสุขทาง
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เศรษฐกิจด้านการท้างานอยู่ในระดั บสูง (ร้อยละ 66.96) มีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงิน ออม
อยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 31.94) และมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพอยู่ในระดั บ สู ง
มาก (ร้อยละ 57.67) รายละเอียดตามตารางที่ 30
ตารางที่ 30 ร้อยละของระดับของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามเพศ
4 ด้าน และภาพรวม (เพศหญิง n= 14,498 คน, เพศชาย n=12,295 คน)
ระดับข อง
ค วามอยู่ด ีม ี
สุข ทางด้าน
เศ รษฐกิจ

ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้านเศ รษฐกิจ จาแนกรายด้าน และภาพรวม
ร้อยละ
รายได้
การท างาน ทรัพ ย์สิน และ การด ารงช ีพ ภาพรวม
เงิน ออม
หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

ระดับต่้า

30.30

25.37

1.27

1.28

34.20

25.71

2.43

2.43

12.75

8.43

ระดับปาน
กลาง

48.21

41.94

3.58

3.75

22.23

21.52

16.45

14.16

41.83

34.23

ระดับสูง

8.18

10.26

79.32

66.96

19.79

20.84

26.11

25.73

29.87

32.72

ระดับสูงมาก

13.30

22.42

15.83

28.01

23.78

31.94

55.01

57.67

15.56

24.63

รวม

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 100.00 100.00

เมื่อพิจารณาระดับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ จ้าแนกตามสถานภาพสมรสและเพศของ
ผู้สูงอายุไทย ผลการศึกษามีดังนี้
สถานภาพโสด ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโสดทั้งเพศหญิงและเพศชายส่วนใหญ่มีความอยู่ดีมีสุขทาง
เศรษฐกิ จ ด้ า นการด้ า รงชี พอยู่ ใ นระดั บ สูง มาก (ร้ อ ยละ 56.72 และ 48.46) มี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านการท้างานอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 74.51 และ 74.60) และมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ
ด้านทรัพย์สินและเงินออมอยู่ในระดับต่้า (ร้อยละ 54.29 และ 57.71) ส่วนด้านรายได้ พบว่า ผู้สูงอายุ
ชายโสดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.93) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านรายได้อยู่ในระดับต่้า ส่วนผู้สูงอายุ
หญิงโสด ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.14) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านรายได้ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 37.87 และ 39.46) มีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จ
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
สถานภาพสมรส ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นสมรสทั้งเพศหญิงและเพศชายส่วนใหญ่มีความอยู่ดีมีสุข
ทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพ อยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 57.94 และ 59.07) มีความอยู่ดีมีสุ ข ทาง
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เศรษฐกิจด้านการท้างาน อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 75.15 และ 64.65) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้าน
รายได้ (ร้ อ ยละ 48.21 และ 40.92) อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ส่ ว นด้ า นทรัพย์ สิ นและเงิ นออม พบว่า
ผู้สูงอายุเพศชายที่สมรสส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.37) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงิ น
ออม อยู่ในระดับสูงมาก ในส่วนของผู้สูงอายุเพศหญิงที่สมรสส่วนใหญ่ (ร้อยละ 27.00) มีความอยู่ดีมีสุข
ทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สิน และเงินออม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาความอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจภาพรวม พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงที่สมรส ส่วนใหญ่มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.90) ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่สมรส ส่วนใหญ่มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 33.44)
สถานภาพหม้าย ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นหม้ายทั้งเพศหญิงและเพศชายส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.77
และ 49.97) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชีพ อยู่ในระดับสูงมาก มีความอยู่ดี มีสุข ทาง
เศรษฐกิจด้านการท้างาน อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 85.74 และ 81.21) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้าน
รายได้ (ร้อยละ 50.48 และ 51.08) และภาพรวม (ร้อยละ 45.26 และ 39.84) อยู่ในระดับปานกลาง มี
ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออม อยู่ในระดับต่้า (ร้อยละ 40.68 และ 35.33)
สถานภาพหย่า/แยกกันอยู่ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่หย่า/แยกกันอยู่ทั้งเพศหญิงและเพศชายส่วนใหญ่
(ร้อยละ 56.77 และ 59.33) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชีพ อยู่ในระดับสูงมาก มีความ
อยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 76.29 และ 61.11) มีความอยู่ดีมีสุขทาง
เศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออม อยู่ในระดับต่้า (ร้อยละ 44.71 และ 41.13) ส่วนด้านรายได้ พบว่า
ผู้สูงอายุเพศชายที่หย่า/แยกกันอยู่ ส่วนใหญ่มีความอยู่ดี มีสุขทางเศรษฐกิจด้านรายได้ อยู่ในระดับสู ง
มาก (ร้อยละ 35.64) แต่ผู้สูงอายุเพศหญิงที่หย่า/แยกกันอยู่ ส่วนใหญ่มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้าน
รายได้ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 45.01) เมื่อพิจารณาความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจในภาพร วม
พบว่ า ผู้ สู ง อายุ เพศหญิ ง และผู้ สู งอายุเ พศชายชายที่ห ย่า/แยกกัน อยู่ ส่ ว นใหญ่มีค วามอยู่ ดีมีสุขทาง
เศรษฐกิจภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 37.34 และ 38.98) รายละเอียดตามตารางที่ 31
ตารางที่ 31 จ้านวนและร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามเพศ
(n= 26,793 คน)
ระดับข อง
ค วามอยูด่ มี สี ขุ
ทางด้าน
เศ รษฐกิจ
4 ด้าน
1. ด้านรายได้
- ต่้า
- ปานกลาง

โสด
หญิง

ชาย

31.73
34.14

35.93
31.24

เพศ และสถานภาพสมรส
ร้อยละ
สมรส
หม้าย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

หย่า/แยกกันอยู่
หญิง
ชาย

29.04
48.21

26.69
45.01

24.83
40.92

32.02
50.48

27.52
51.08

24.59
33.60
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ระดับข อง
ค วามอยูด่ มี สี ขุ
ทางด้าน
โสด
เศ รษฐกิจ
หญิง
ชาย
4 ด้าน
- สูง
9.65
10.26
- สูงมาก
24.47 22.57
รวม
100.00 100.00
(836) (207)
2. ด้านการ
ท างาน
- ต่้า
0.87
2.57
- ปานกลาง
4.76
3.94
- สูง
74.51 74.60
- สูงมาก
19.86 18.88
รวม
100.00 100.00
(836) (207)
3. ด้าน
ทรัพย์สนิ และ
เงินออม
- ต่้า
54.29 57.71
- ปานกลาง
10.54 11.00
- สูง
10.52 12.26
- สูงมาก
24.65 19.03
รวม
100.00 100.00
(836) (207)
4. ด้านการ
ด ารงช ีพ
- ต่้า
2.53
4.20
- ปานกลาง
13.93 15.64
- สูง
26.81 31.70
- สูงมาก
56.72 48.46
รวม
100.00 100.00
(836) (207)
ภาพรวม

เพศ และสถานภาพสมรส
ร้อยละ
สมรส
หม้าย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย

หย่า/แยกกันอยู่
หญิง
ชาย

8.90
13.85
100.00
(7,659)

10.91
23.34
100.00
(9,949)

7.04
10.47
100.00
(5,807)

7.03
14.37
100.00
(1,622)

7.97
6.18
20.32 35.64
100.00 100.00
(422) (291)

1.32
3.56
75.15
19.98
100.00
(7,659)

1.16
4.05
64.65
30.14
100.00
(9,949)

1.29
3.35
85.74
9.62
100.00
(5,807)

1.67
1.99
81.21
15.12
100.00
(1,622)

0.90
2.43
4.91
3.26
76.29 61.11
17.90 33.20
100.00 100.00
(422) (291)

26.51
27.00
21.93
24.55
100.00
(7,659)

23.03
21.91
21.69
33.37
100.00
(9,949)

40.68
18.29
18.63
22.39
100.00
(5,807)

35.33
20.34
18.31
26.03
100.00
(1,622)

44.71 41.13
12.95 22.05
15.23 11.70
27.12 25.11
100.00 100.00
(422) (291)

2.05
15.20
24.82
57.94
100.00
(7,659)

2.11
13.79
25.04
59.07
100.00
(9,949)

2.85
18.96
27.42
50.77
100.00
(5,807)

4.14
16.50
29.39
49.97
100.00
(1,622)

3.50
2.79
9.59 13.06
30.13 24.82
56.77 59.33
100.00 100.00
(422) (291)
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ระดับข อง
เพศ และสถานภาพสมรส
ค วามอยูด่ มี สี ขุ
ร้อยละ
ทางด้าน
โสด
สมรส
หม้าย
เศ รษฐกิจ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
4 ด้าน
- ต่้า
22.75 28.46
8.56
6.89
16.69
14.47
- ปานกลาง
37.87 39.46 39.90 33.06 45.26 39.84
- สูง
20.00 17.78 33.32 33.44 26.81
31.15
- สูงมาก
19.38 14.30 18.22
26.60
11.24
14.53
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(836) (207) (7,659) (9,949) (5,807) (1,622)

หย่า/แยกกันอยู่
หญิง
ชาย
14.88 13.06
37.34 38.98
28.75 27.20
19.03 20.76
100.00 100.00
(422) (291)

5.5 ค วามสัมพัน ธ์ร ะหว่า งความอยู่ดีมีสุ ขทางเศรษฐกิจ ของผู้สู งอายุไ ทย กั บปัจ จัย ด้านความ
แตกต่างระหว่างเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุน่ ในครอบครัว
ของผู้สูงอายุไ ทย ด้ว ยตารางไขว้ 2 ตัว แปร (cross tabulation) และค่าไคว์สแควร์ ( 2 )
ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้ท้าการวิเ คราะห์ ความสั มพัน ธ์ข องปั จจัย ด้า นความแตกต่า งระหว่า งเพศ
สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่น ในครอบครัว กับ ความอยู่ดี มีสุข ทางด้ า น
เศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุ ไ ทย โดยที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ค วบคุ มตั วแปรอิ ส ระ ผลการศึ ก ษาพบว่า ตั ว แปรความ
แตกต่างระหว่างเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครั ว ของ
ผู้สูงอายุไทย มีความสัมพั นธ์ กับ ความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้ สูง อายุ ไทย อย่างมีนัยส้ า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกด้านทั้งด้านรายได้ การท้างาน ทรัพย์สินและเงินออม การด้ารงชีพ และ
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวม สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1) ความแตกต่างระหว่างเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ มีความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจด้านรายได้ ด้านทรัพย์สินและเงินออม และภาพรวมอยู่ในระดับต่้า และระดับปาน
กลาง มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจด้านการท้า งานอยู่ในระดับ ต่้า ระดับ
ปานกลาง และระดับสูง และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ มีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจด้า นการ ด้ า รง
ชีพอยู่ในระดับสูงมาก มากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย ส่วนผู้สูงอายุเพศชาย พบว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ ที่ มี
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้า นรายได้ ด้านทรัพย์สินและเงินออม และภาพรวมอยู่ในระดั บ สู ง
และระดั บสู ง มาก มี แ นวโน้มที่ จะเป็ นผู้ ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิ จ ด้า นการท้า งานอยู่ใน
ระดับสูงมาก และมีแนวโน้ มที่จะเป็น ผู้ที่ มีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชีพ อยู่ ใ น
ระดับต่้า ระดับปานกลาง และระดับสูง มากกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง
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2) สถานภาพสมรส พบว่า ผู้สูงอายุที่เป็นโสด มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางด้ า น
เศรษฐกิจด้านรายได้อยู่ในระดับสูง และระดับสู งมาก มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุข ทางด้ า น
เศรษฐกิ จ ด้ า นการท้า งานอยู่ใ นระดั บปานกลาง มี แ นวโน้ มที่ จะเป็ นผู้ ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้าน
เศรษฐกิจด้านทรั พย์สิน และเงิ นออมอยู่ในระดั บต่้า มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ ที่ มีค วามอยู่ดี มีสุข ทางด้ า น
เศรษฐกิจภาพรวมอยู่ ในระดั บ ต่้า มากกว่าผู้สูงอายุที่ ส มรส หม้าย และหย่าแยกกันอยู่ ในกลุ่มของ
ผู้สูงอายุที่สมรส พบว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดีมีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจด้านการท้างาน และ
ด้านการด้ารงชี พอยู่ในระดับ สูง มาก มีแนวโน้มที่จะเป็น ผู้ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิ จ ด้ า น
ทรัพย์สินและเงินออมอยู่ ในระดั บปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก และมีแนวโน้มที่จะเป็ น ผู้ ที่ มี
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ ในระดับสูง และระดับสูงมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่เป็นโสด
หม้าย และหย่าแยกกันอยู่ในกลุ่มของผู้สูง อายุที่เ ป็นหม้าย พบว่า มีแนวโน้มที่ จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจด้านรายได้อยู่ในระดับปานกลาง มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุ ขทางด้ า น
เศรษฐกิจด้า นการท้ างานอยู่ ในระดั บ ต่้า และระดับสูง และมีแนวโน้มที่จะเป็ นผู้ ที่ มีความอยู่ ดี มี สุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจด้า นการด้ารงชี พ และภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง มากกว่าผู้สูงอายุ ที่เ ป็ น โสด
สมรส และหย่าแยกกันอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่หย่าแยกกันอยู่ พบว่า แนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่
ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้อ ยู่ในระดั บต่้า และแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดีมีสุขทา งด้ า น
เศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพอยู่ในระดับต่้า และระดับสูง มากกว่าผู้สูงอายุที่เป็นโสด สมรส และหม้าย
3) ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวของผู้สูง อายุไทย ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้
(1) ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านหน้าที่ พบว่า
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ มที่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ น ทางด้ า นการเงิ น จากบุ ต รที่ อ ยู่ ใ นครั ว เรื อ น
มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้อยู่ในระดับปานกลาง มีแนวโน้มที่
จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับ ต่้า และระดับสูง มีแ นวโน้มที่จ ะ
เป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์สินและเงินออมอยู่ในระดับ ต่้า มีแนวโน้มที่จะเป็น ผู้ ที่
มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพอยู่ใ นระดับสู ง มาก และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีค วาม
อยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดั บปานกลาง และระดับสูง มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่ ไ ม่ ไ ด้
รับการเกื้อหนุนทางด้านการเงิ นจากบุต รที่ อยู่ใ นครัว เรื อน ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไ ม่ ได้รั บการเกื้ อ หนุ น
ทางด้านการเงินจากบุตรที่อ ยู่ในครัว เรื อน มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า น
รายได้อยู่ในระดับต่้า ระดับสูง และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุขทางเศร ษฐกิ จ
ด้านการท้างานอยู่ในระดั บปานกลาง และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็น ผู้ที่ มีความอยู่ ดีมีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมอยู่ในระดั บปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จ ะ
เป็ น ผู้ ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จด้ านการด้ า รงชี พอยู่ใ นระดั บ ต่้ า ระดั บ ปานกลาง และ
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ระดับสูง และมีแนวโน้มที่จะเป็น ผู้ที่ มีความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ ในระดับ ต่้า และ
ระดับสูงมาก มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับการเกื้อหนุนทางด้านการเงินจากบุตรที่ อยู่ในครัวเรือน
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ มที่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ น ทางด้ า นการเงิ น จากบุ ต รที่ อ ยู่ นอกครั ว เรือน
มีแนวโน้มที่จะเป็น ผู้ที่ มีความอยู่ ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจด้า นรายได้ อยู่ ในระดับ ปานกลาง และระดับ สู ง
มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านรายได้อ ยู่ ในระดับต่้า มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ มี
ความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จ ด้านทรั พย์สิ นและเงิ นออม และภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และ
ระดับสูง และมีแนวโน้มที่ จะเป็น ผู้ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชี พอยู่ใ นระ ดั บ ต่้ า
ระดับปานกลาง และระดับสูง มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ได้รับการเกื้อหนุน ทางด้านการเงินจากบุ ต รที่
อยู่นอกครัวเรือน ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ได้รับการเกื้อหนุนทางด้านการเงินจากบุ ตรที่อยู่น อกครัว เรื อ น
มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ ด้านรายได้อ ยู่ในระดั บสู ง และระดับสูงมาก
มี แ นวโน้ มที่ จ ะเป็ น ผู้ ที่มีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จด้ า นการท้ างานอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และ
ระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็ นผู้ ที่ มีค วามอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์ สินและเงิ นออมอยู่ ใ น
ระดับต่้า และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดี มีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้า รงชี พอยู่
ระดับสูงมาก และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ ในระดับ ต่้า และ
ระดับสูงมาก มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับการเกื้อหนุนทางด้านการเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ มที่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ น ทางด้ า นอาหารจากบุ ต รที่ อยู่ น อกครั ว เรื อน
มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีค วามอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจด้านรายได้อ ยู่ในระดั บปานกลาง มีแนวโน้มที่จ ะ
เป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานอยู่ ในระดับสู ง และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จ ะ
เป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์ สินและเงิน ออมอยู่ ในระดั บปานกลาง ระดับสูง และ
ระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็น ผู้ที่ มีค วามอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชี พอยู่ใ นระ ดั บ ต่้ า
ระดับปานกลาง และระดับสูง และแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดีมีสุขทางเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง และระดับสูง มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ ได้รับ การเกื้ อหนุน ทางด้านอาหารจากบุ ต รที่
อยู่นอกครัวเรือน ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ได้รั บการเกื้อหนุน ทางด้านอาหารจากบุตรที่ อยู่นอกครัว เรื อ น
มีแนวโน้มที่จะเป็ นผู้ ที่ มีค วามอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้อ ยู่ระดับ ต่้า ระดับสูง และระดับ สู ง
มาก มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ ที่ มีค วามอยู่ดี มีสุขทางเศรษฐกิ จด้า นการท้า งานอยู่ใ นระดั บต่้า และระดั บ
ปานกลาง มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดีมีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านทรัพย์ สินและเงินออมอยู่ ในระดั บ
ต่้า มีแนวโน้มที่จะเป็น ผู้ที่ มีความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชี พอยู่ ในระดับ สูง มาก และมี
แนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุขทางเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดั บต่้า และระดับสูงมาก มากกว่า
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับการเกื้อหนุนทางด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ มที่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ น ทางด้ านเสื้ อ ผ้ าและสิ่ ง ของจ ากบุ ต รที่ อ ยู่ นอก
ครั ว เรื อ น มี แ นวโน้ มที่ จ ะเป็ นผู้ ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้ านรายได้ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง
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มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานอยู่ในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะเป็ น
ผู้ ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้า นทรัพย์ สิน และเงิ นออมอยู่ใ นระดั บ ปานกลาง ระดั บ สูง และ
ระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพ และภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และระดับสูง มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่ไ ม่ไ ด้รับ การเกื้อหนุนทางด้านเสื้ อผ้ า และ
สิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ได้รับการเกื้อหนุน ทางด้านเสื้อผ้าและสิ่ ง ของ
จากบุตรที่อยู่นอกครั ว เรือ น มีแนวโน้มที่จะเป็ นผู้ ที่ มีความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ อ ยู่ ใ น
ระดับต่้า ระดับสูง และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็ นผู้ ที่ มีค วามอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้า น กา ร
ท้างานในระดับ ต่้า ระดับปานกลาง และระดับสูง มาก มีแนวโน้มที่จะเป็น ผู้ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิ จ ด้ า นทรั พย์ สิ น และเงิ นออมอยู่ ใ นระดั บ ต่้ า มี แ นวโน้ มที่ จ ะเป็ น ผู้ ที่ มีค วามอยู่ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านการด้า รงชี พ และภาพรวมอยู่ ในระดั บ ต่้า และระดับสูงมาก มากกว่าผู้สูงอา ยุ ก ลุ่ มที่
ได้รับการเกื้อหนุนทางด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ให้การเกื้อ หนุน ด้านการเงิ นกับ บุตรที่อยู่ ในครัว เรือน มีแนวโน้มที่ จ ะ
เป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุ ขทางเศรษฐกิจด้านรายได้อ ยู่ในระดับ สูง และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่ จะเป็ น
ผู้ที่มีความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการท้า งานอยู่ใ นระดับ ต่้า ระดับปานกลาง และระดับสูง มาก
มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีค วามอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจด้านทรั พย์สินและเงิ นออมอยู่ในระดับปาน กลาง
และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิ จด้านการด้ารงชีพ และภาพรวม
อยู่ ใ นระดั บ สู งมาก และ มากกว่ าผู้ สู ง อายุก ลุ่ มที่ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ก ารเกื้ อ หนุ นด้ านการเงิ น กั บบุ ต รที่ อยู่ใน
ครัวเรือน ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ได้ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับ บุตรที่อยู่ในครัวเรือน มีแนวโน้มที่จะ
เป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ และด้านทรัพย์สินและเงินออมอยู่ ในระดั บต่้า และ
ระดับปานกลาง มีแนวโน้มที่จะเป็น ผู้ที่ มีความอยู่ ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจด้า นการท้างานอยู่ในระ ดั บ สู ง
และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชีพและภาพรวมอยู่ในระ ดั บ ต่้ า
ระดับปานกลาง และระดับสูง มากกว่าผู้สู ง อายุ ก ลุ่ มที่ ใ ห้การเกื้ อ หนุ นด้ านการเงิน กั บบุ ต รที่ อ ยู่ ใ น
ครัวเรือน
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน มีแนวโน้มที่จะ
เป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุ ขทางเศรษฐกิจด้านรายได้อ ยู่ในระดับ สูง และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็ น
ผู้ที่มีความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการท้า งานอยู่ใ นระดับ ต่้า ระดับปานกลาง และระดับสูง มาก
มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์ สินและเงินออม และการด้ารงชีพอยู่ใน
ระดับปานกลาง และระดับสูง มาก และมีแนวโน้ มที่ จะเป็ นผู้ ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิ จ ภาพ
รวมอยู่ในระดับ สู ง มาก มากกว่าผู้สูง อายุ ก ลุ่ มที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ห้ การเกื้อ หนุ น ด้านการเงิ นกั บ บุต รที่ อ ยู่ น อก
ครัวเรือนส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไ ม่ได้ ให้การเกื้ อหนุน ด้านการเงินกับ บุตรที่อยู่น อกครัวเรื อน มีแนวโน้มที่
จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุขทางเศรษฐกิจด้านรายได้อยู่ ในระดั บต่้า และระดับปานกลาง มีแนวโน้ มที่
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จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการท้า งานอยู่ ในระดับ สูง มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีค วาม
อยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์ สินและเงิ นออม และด้านการด้ารงชีพอยู่ในระดับต่้า และระดับสู ง
และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดับต่้า ระดับปานกลาง
และระดับสูง มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(2) ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุ่นในครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ พบว่า
ผู้สูงอายุกลุ่มที่เคยเยี่ ยมเยี ยนกั บบุ ตรที่ อยู่น อกครัว เรื อน มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านรายได้ ด้านการด้ารงชีพ และภาพรวมอยู่ในระดั บปานกลาง และระดับสูง มีแนวโน้ ม
ที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านการท้า งานอยู่ ในระดั บสู ง และระดับสูงมาก และมี
แนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ มีความอยู่ ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจด้า นทรั พย์ สิน และเงิน ออมอยู่ ในระดับปานกลาง
ระดั บ สู ง และระดั บ สู ง มาก มากกว่ า ผู้ สู ง อายุ กลุ่ มที่ ไ ม่ เ คยเยี่ ยมเยี ย นกั บ บุ ต รที่ อ ยู่ นอกครั วเรือน
ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่เคยเยี่ยมเยียนกับ บุตรที่อยู่น อกครัว เรือน มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางเศรษฐกิจด้านรายได้ ด้านการด้ารงชีพ และภาพรวมอยู่ในระดับต่้า และระดับสูงมาก มีแนวโน้ ม
ที่ จ ะเป็ น ผู้ ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นการท้ า งานอยู่ ใ นระ ดั บ ต่้ า และระดั บ ปานกลาง
มี แ นวโน้ มที่ จ ะเป็ น ผู้ ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นทรั พย์ สิ น และเงิ น ออมอยู่ ใ นระดับต่้า
มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่เคยเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่น อกครัว เรือน
ผู้สูงอายุกลุ่มที่เคยติดต่อกับบุตรที่อยู่น อกครัว เรือน มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ ที่มีความอยู่
ดีมีสุขทางเศรษฐกิ จด้า นรายได้ และด้านทรัพย์สินและเงิน ออมอยู่ในระดั บปานกลาง ระดับสูง และ
ระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจด้านการท้า งานอยู่ ในระดับ สู ง มาก
มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้า รงชีอยู่ ในระดั บสูง และระดับสูงมาก
และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง และระดับสูง
ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่เคยติด ต่อกับ บุตรที่อยู่น อกครัวเรือน มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านรายได้ และทรัพย์สินและเงินออมอยู่ในระดับต่้า มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางเศรษฐกิจด้านการท้างานอยู่ ในระดับ ต่้า ระดับปานกลาง และระดับสูง มีแนวโน้มที่จะเป็ น ผู้ ที่ มี
ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชี พอยู่ ในระดับต่้า และระดับปานกลาง และมีแนวโน้มที่จ ะ
เป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดับ ต่้า และระดับสูง มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่เ คย
ติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(3) ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ างสมาชิ ก ต่ างรุ่น ในครอบครั ว ด้ า นโครงสร้ าง พบว่า
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีบุตร มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจด้านรายได้อยู่ ในระดั บ ต่้ า
และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดี มีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการท้างานอยู่ในระดั บ ต่้ า
และระดับปานกลาง มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีค วามอยู่ ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงิ น ออม
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ด้านการด้ารงชีพ และภาพรวมอยู่ในระดับ ต่้า มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่ มที่ มีบุ ตรอาศัย อยู่ใ กล้ และมีบุต ร
อาศัยอยู่ไกล
ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ มที่ มีบุ ต รอาศั ยใกล้ มี แ นวโน้มที่ จ ะเป็ นผู้ ที่ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทาง
เศรษฐกิจด้านรายได้อยู่ ในระดั บปานกลาง มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ มีค วามอยู่ ดีมีสุขทางเศรษฐกิ จด้ า น
การท้างานอยู่ในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชีพ อยู่ ใ น
ระดั บ สู ง และมี แ นวโน้ มที่ จ ะเป็ นผู้ ที่ มีค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง และ
ระดับสูงมาก มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร และมีบุตรอยู่ไกล
ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีบุตรอาศัย อยู่ไกล มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ ดีมีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านรายได้อยู่ในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจด้า นการ
ท้างานอยู่ในระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่มีความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้ านทรั พย์สิ น และ
เงินออมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก มีแนวโน้มที่ จะเป็ นผู้ ที่ มีความอยู่ ดี มี สุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจด้านการด้ารงชี พอยู่ในระดับ ปานกลาง และระดับสูง และมีแนวโน้มที่จะเป็ น ผู้ ที่ มี
ความอยู่ดีมีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ ภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง มากกว่ าผู้สูงอายุที่ ไ ม่มีบุ ตร และมี
บุตรอยู่ใกล้ รายละเอียดตามภาคผนวก ง

บทที่ 6
ความสัม พันธ์ของความแ ตกต่างระหว่างเพศ สถานภาพสมรส
แ ละความเป็นปึกแ ผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว รวมทั้งปัจ จัยอื่นๆ
กับ ความอยู่ด ีม ีส ุขทางด้านเศรษ ฐกิจ ของผู้ส ูงอายุไ ทย
ในบทนี้ เป็นการวิเคราะห์ปัจ จัย ที่ มีค วามสั มพั นธ์ กับ ความอยู่ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิ จ ของ
ผู้สูงอายุไทย โดยมุ่งเน้นที่ตัวแปรเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่ า งรุ่ น
ในครอบครัว ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2) โดยมีรายละเอียดการน้าเสนอผลการศึกษา ดังนี้
1) การจัดการตัวแปรก่อนการวิเคราะห์
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พหุร่วมเชิงเส้นของตัวแปรอิ สระ
3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สูงอายุ ไ ทย
ด้วยแบบจ้าลองถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression model)
6.1 การจัดการตัวแปรก่อนการวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้จัดการตัวแปรที่ ใช้ในการศึก ษาครั้ งนี้ โดยท้าการปรั บมาตรวัดตั วแปรที่ มีระดั บ ที่ ต่้ า
กว่ามาตรวัดแบบช่ว ง (interval scale) ให้เป็นมาตรวัด แบบช่ วง (interval scale) โดยการสร้า งตั ว
แปรหุ่น (dummy variable) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่ อนไขของการวิเ คราะห์ การถดถอยโลจิส ติ ค แบบ
เรียงล้าดับ (ordered logistic regression) โดยมีตัวแปรอิส ระที่ท้า การปรับ เป็ นตั วแปรหุ่น จ้านวน
53 ตัว และตัวแปรตามปรับเป็นตัวแปรแบบช่วง 1 ตัว รายละเอียดมีดังนี้
6.1.1 ตัว แปรตาม
ในแบบจ้ า ลองถดถอยโลจิ ส ติ ค แบบเรี ย งล้ า ดั บ ตั ว แปรความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า น
เศรษฐกิจมี 4 กลุ่มรายการ โดยก้าหนดค่าดังนี้
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ระดับต่้า
มีค่าเป็น 1
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ระดับปานกลาง
มีค่าเป็น 2
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ระดับสูง
มีค่าเป็น 3
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ระดับสูง มาก
มีค่าเป็น 4
6.1.2 ตั ว แปรอิสระ ประกอบด้ ว ย 6 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ านความแตกต่ างระหว่ า งเพศ
สถานภาพสมรส ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ปัจจัยด้านประชากร
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านพื้นที่อยู่อาศัย และปัจจัยด้านสุขภาพ รายละเอียดมีดังนี้
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1) ปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างเพศ สถานภาพสมรส มี 2 ตัวแปรหลัก ท้าเป็นตั ว
แปรหุ่นได้ 4 ตัว ได้แก่
1.1) เพศ มี 2 กลุ่มรายการ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง โดยการศึกษาครั้งนี้ มีตัว
แปรหุ่น 1 ตัว ก้าหนดให้ เพศชาย เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
เพศหญิง
มีค่าเป็น 1
เพศชาย
มีค่าเป็น 0 (กลุ่มอ้างอิง)
1.2) สถานภาพสมรส มี ก ลุ่ มรายการ 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ โสด สมรส (คู่ ส มรสอยู่ ใ น
ครัวเรือน และไม่อยู่ในครัวเรือน) หม้าย และหย่า/แยกกันอยู่ โดยการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรหุ่น 3 ตัว
ก้าหนดให้ โสด เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
สมรส (คู่สมรสอยู่ในครัวเรือนและไม่อยู่ในครัวเรือน)
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
หม้าย
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
หย่า/ แยกกันอยู่
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
2) ปัจจัยด้านความเป็นปึ กแผ่นระหว่างสมาชิ กต่า งรุ่น ในครอบครัว มี 9 ตัวแปรหลั ก
ท้าเป็นตัวแปรหุ่นได้ 33 ตัว ได้แก่
2.1) การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่ อยู่ในครัวเรื อน มีกลุ่มรายการ 5
กลุ่ม ได้แก่ ไม่มีบุตร/ไม่ มีบุต รในครั วเรือ น/มีบุ ต รในครัว เรื อ นแต่ไ ม่ ไ ด้รั บ เงิ นจากบุ ต รในครัว เรื อ น
ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี ได้รับ 10,000-29,999 บาทต่อปี และ
ได้รับ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี โดยการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรหุ่น 4 ตัว ก้าหนดให้ ไม่มีบุตร/ไม่ มีบุ ต ร
ในครัวเรือน/มีบุตรในครัวเรือนแต่ ไม่ ได้รับ เงินจากบุ ตรในครัวเรื อน เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้
ดังนี้
ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับ 10,000-29,999 บาทต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
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2.2) การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุ ตรที่อ ยู่นอกครัว เรือน มีกลุ่มรายการ
5 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ไม่ มีบุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รนอกครั วเรื อน/มี บุ ต รนอกครั วเรื อนแต่ไ ม่ ไ ด้ รับ เงิ นจากบุต รนอก
ครัวเรือน ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี ได้รับ 10,000-29,999 บาท
ต่อปี และได้รับ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี โดยการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรหุ่น 4 ตัว ก้าหนดให้ ไม่มีบุตร/
ไม่มีบุตรนอกครั ว เรื อน/มีบุ ตรนอกครั วเรื อนแต่ไ ม่ ได้ รับ เงิ นจากบุ ตรนอกครัว เรื อน เป็นกลุ่มอ้ า งอิ ง
และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับ 10,000-29,999 บาทต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
2.3) การได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่น อกครัว เรือ น มีกลุ่มรายการ
5 กลุ่ม ได้แก่ ไม่มีบุตร/ไม่มีบุ ตรนอกครัว เรื อน/มีบุ ตรนอกครัว เรือ นแต่ไ ม่ไ ด้รับ อาหารจากบุ ต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน ได้รับทุกวัน/เกือบทุก วัน ได้รับทุกสัปดาห์ ได้รับทุกเดือน และได้รับอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง โดยการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรหุ่น 4 ตัว ก้าหนดให้ ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัว เรือ น/มี บุต รน อก
ครัวเรือนแต่ไม่ได้รับอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับทุกสัปดาห์
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับทุกเดือน
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
2.4) การได้ รั บ การเกื้ อ หนุน ด้ านเสื้ อ ผ้า และสิ่ ง ของจากบุ ต รที่อ ยู่ น อกครั วเรือน
มีกลุ่มรายการ 4 กลุ่ม ได้แก่ ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครั วเรื อน/มี บุตรนอกครัวเรื อนแต่ไ ม่ไ ด้รับเสื้ อ ผ้ า
และสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน /ทุกสัปดาห์ ได้รับทุกเดือน และได้รับ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการศึก ษาครั้ งนี้ มีตัวแปรหุ่น 3 ตัว ก้าหนดให้ ไม่มีบุตร/ไม่ มีบุ ต รน อก
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ครัวเรือน/มี บุ ตรนอกครั วเรือ นแต่ ไ ม่ ได้ รับ เสื้อ ผ้า และสิ่ งของจากบุ ต รที่ อยู่ น อกครั ว เรื อน เป็น กลุ่ ม
อ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน/ทุกสัปดาห์
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับทุกเดือน
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
2.5) การให้การเกื้อ หนุ น ด้านการเงิ นกั บ บุ ตรที่อ ยู่ใ นครั ว เรื อน มีกลุ่มรายการ 3
กลุ่ม ได้แก่ ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรในครัว เรือน/มีบุ ตรในครัว เรือ นแต่ ไม่ ได้ ให้เ งิน กับบุ ตรที่อ ยู่ในครัว เรื อ น
ให้ 1,000-9,999 บาทต่อปี และให้ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี โดยการศึกษาครั้ง นี้ มีตัวแปรหุ่น 2 ตัว
ก้าหนดให้ ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรในครัวเรือน/มีบุ ตรในครั วเรื อนแต่ไ ม่ ได้ ให้ เงิน กับบุ ตรที่อยู่ ในครัว เรื อ น
เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
ให้ 1,000-9,999 บาทต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ให้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
2.6) การให้การเกื้อหนุน ด้านการเงิน กับ บุตรที่อ ยู่นอกครัว เรื อน มีกลุ่มรายการ 3
กลุ่ม ได้แก่ ไม่มีบุตร/ไม่ มีบุ ต รนอกครั ว เรื อน/มี บุ ตรนอกครั วเรือ นแต่ ไ ม่ไ ด้ ให้ เ งิน กับ บุ ตรที่อ ยู่ น อก
ครัวเรือน ให้ 1,000-9,999 บาทต่อปี และให้ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี โดยการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปร
หุ่น 2 ตัว ก้าหนดให้ ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรื อน/มีบุ ตรนอกครัวเรื อนแต่ไ ม่ได้ ให้เ งินกับบุ ต รที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
ให้ 1,000-9,999 บาทต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ให้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
2.7) การเยี่ยมเยียนกั บบุ ตรที่ อยู่ นอกครั ว เรือ น มีกลุ่มรายการ 5 กลุ่ม ได้แก่ ไม่ มี
บุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครัวเรือนแต่ ไม่ เคยเยี่ย มเยียนกับ บุตรที่อยู่นอกครัวเรื อน เยี่ยม
เยียนทุกวัน/เกือบทุกวัน เยี่ยมเยียนทุกสัปดาห์ เยี่ยมเยียนทุกเดือน และเยี่ยมเยียนอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง โดยการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรหุ่น 4 ตัว ก้าหนดให้ ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัว เรือ น/มี บุต รน อก
ครัวเรือนแต่ไม่เคยเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
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เยี่ยมเยียนทุกวัน/เกือบทุกวัน
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
เยี่ยมเยียนทุกสัปดาห์
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
เยี่ยมเยียนทุกเดือน
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
เยี่ยมเยียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
2.8) การติดต่อกับบุตรที่อยู่ นอกครั วเรื อน มีกลุ่มรายการ 5 กลุ่ม ได้แก่ ไม่มีบุต ร/
ไม่มีบุตรนอกครัวเรือ น/มีบุ ตรนอกครัวเรื อนแต่ไ ม่เ คยติด ต่อกั บบุต รที่อยู่ นอกครัว เรือน ติดต่อทุกวั น /
เกือบทุกวัน ติดต่อทุกสัปดาห์ ติดต่อทุกเดือ น และติดต่ออย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยการศึกษาครั้ ง นี้
มีตัวแปรหุ่น 4 ตัว ก้าหนดให้ ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครั วเรื อน/มีบุ ตรนอกครัว เรือ นแต่ ไ ม่เ คยติ ด ต่ อ
กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
ติดต่อทุกวัน/เกือบทุกวัน
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ติดต่อทุกสัปดาห์
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ติดต่อทุกเดือน
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ติดต่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
2.9) ความใกล้-ไกลของที่อยู่ อาศั ยระหว่า งผู้สู งอายุกับ บุตร มีกลุ่มรายการ 7 กลุ่ม
ได้แก่ ไม่มีบุตร มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่ สุด อาศัย อยู่ ในครัว เรื อนเดี ยวกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ ที่สุ ด อาศั ยอยู่ บ้ า น
ติดกัน/ใกล้กัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่ สุด อาศัย อยู่ใ นหมู่บ้าน/ในเขตเทศบาลเดียวกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ ที่ สุ ด
อาศัยอยู่ในจังหวัดเดีย วกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุด อาศัย อยู่ คนละจั งหวั ด และมีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุด อาศั ย
อยู่ต่างประเทศ โดยการศึกษาครั้ งนี้ มีตัวแปรหุ่น 6 ตัว ก้าหนดให้ ไม่มีบุตร เป็นกลุ่มอ้างอิง และ
ก้าหนดค่าให้ ดังนี้
มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่บ้านติดกัน/ใกล้กัน
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
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มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/
ในเขตเทศบาลเดียวกัน
อื่นๆ
มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกัน
อื่นๆ
มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่คนละจังหวัด
อื่นๆ
มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ต่างประเทศ
อื่นๆ

มีค่าเป็น 1
มีค่าเป็น 0
มีค่าเป็น 1
มีค่าเป็น 0
มีค่าเป็น 1
มีค่าเป็น 0
มีค่าเป็น 1
มีค่าเป็น 0

3) ปัจจัยด้านประชากร มี 2 ตัวแปรหลัก ท้าเป็นตัวแปรหุ่นได้ 2 ตัว ได้แก่
3.1) อายุ มีกลุ่มรายการ 3 กลุ่ม ได้แก่ อายุ 60-69 ปี อายุ 70-79 ปี และอายุตั้งแต่
80 ปีขึ้นไป โดยการศึกษาครั้ง นี้ มีตัวแปรหุ่น 2 ตัว ก้าหนดให้ อายุ 60-69 ปี เป็นกลุ่มอ้างอิ ง และ
ก้าหนดค่าให้ ดังนี้
อายุ 70-79 ปี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
3.2) จ้านวนบุตร เป็นจ้านวนบุตรที่ผู้สูงอายุมีจริงตามที่ระบุ
4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม มี 2 ตัวแปรหลัก ท้าเป็นตัวแปรหุ่นได้ 7 ตัว ได้แก่
4.1) ระดั บ การศึ ก ษา มี ก ลุ่ มรายการ 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ จบการศึ ก ษาต่้ า กว่ าระดับ
ประถมศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึ กษา จบการศึกษาระดับมัธ ยมศึ กษาตอนต้น -อนุ ป ริ ญ ญา
และจบการศึก ษาระดั บปริญ ญาตรี หรื อ สูง กว่า โดยการศึกษาครั้ งนี้ มีตัวแปรหุ่น 3 ตัว ก้าหนดให้
จบการศึกษาต่้ากว่าระดับประถมศึกษา เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น -อนุปริญญา มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
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4.2) รู ป แบบครั ว เรื อ น มี ก ลุ่ มรายการ 5 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ครั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ค นเดี ย ว
ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่นและมากกว่า และครัวเรือนข้ามรุ่น โดยการศึกษาครั้ ง
นี้ มีตัวแปรหุ่น 4 ตัว ก้าหนดให้ ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
ครัวเรือน 1 รุ่น
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ครัวเรือน 2 รุ่น
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ครัวเรือน 3 รุ่นและมากกว่า
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ครัวเรือนข้ามรุ่น
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
5) ปัจจัยด้านพื้นที่อยู่อาศัย มี 2 ตัวแปรหลัก ท้าเป็นตัวแปรหุ่นได้ 5 ตัว ได้แก่
5.1) เขตที่ อ ยู่ อ าศั ย มี ก ลุ่ มรายการ 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ เขตชนบท และเขตเมื อ ง
โดยการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรหุ่น 1 ตัว ก้าหนดให้ เขตชนบท เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
เขตเมือง
มีค่าเป็น 1
เขตชนบท
มีค่าเป็น 0 (กลุ่มอ้างอิง)
5.2) ภูมิภาคที่อยู่อาศัย มีกลุ่มรายการ 5 กลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ และภาคใต้ โดยการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรหุ่น 4 ตัว ก้าหนดให้
กรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
ภาคกลาง
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ภาคเหนือ
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
ภาคใต้
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
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6) ปัจจัยด้านสุขภาพ มี 1 ตัวแปรหลัก คือ สถานะทางสุขภาพ มีกลุ่มรายการ 3 กลุ่ม
ได้แก่ สุขภาพไม่ดี สุขภาพปานกลาง และสุขภาพดี โดยการศึกษาครั้งนี้ มีตัวแปรหุ่น 2 ตัว ก้าหนดให้
สุขภาพไม่ดี เป็นกลุ่มอ้างอิง และก้าหนดค่าให้ ดังนี้
สุขภาพปานกลาง
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
สุขภาพดี
มีค่าเป็น 1
อื่นๆ
มีค่าเป็น 0
6.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พ หุรว่ มเชิงเส้นของตัวแปรอิสระ
ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์หาความสั มพัน ธ์ พหุร่ วมเชิ งเส้นของตั วแปรอิส ระ ก่อนที่จะท้าการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่ ดีมีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูง อายุไทย ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression) เนื่องจากการวิเคราะห์
ถดถอยโลจิส ติ คแบบเรีย งล้ าดั บ มี เ งื่อ นไขว่า ตัวแปรอิสระแต่ละคู่ ไ ม่ ควรมี ความสั มพั นธ์ กัน สู ง มาก
โดยการพิจารณาจากค่ าสั มประสิท ธิ์ส หสั มพั นธ์ ของตัว แปรอิ สระแต่ ละคู่ ที่ ระดั บ 0.70 หากเกิ น ค่ า
ดังกล่าวจะถือว่า มี ค วามสั มพั นธ์ กัน สูง มาก ซึ่งอาจจะก่อให้ เกิ ด ปัญ หาความสั มพัน ธ์ พหุร่ ว มเชิ ง เส้ น
(multicollinearity) และไม่ เ หมาะสมที่ จ ะน้า มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในแบบจ้ าลองเดียวกัน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ ตั ว แปรอิ ส ระบางคู่ จะมี ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์มากกว่ า 0.70 ตั ว แปร
เหล่านั้นก็อาจจะไม่มีความสัมพัน ธ์กัน มากก็ ได้ เนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่า ถ้าตัวอย่างมีขนาดใหญ่ มาก
หรือถ้ากลุ่มตัวอย่างมี ความแตกต่างกัน มาก ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์ก็จะมีค่า มากตามไปด้ว ย (บุญ
ธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549: 346-347, สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2548: 236, กัลยา วานิชย์บัญชา,
2548: 83)
โดยในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ หาค่า สัมประสิทธิ์ สหสั มพันธ์ระหว่ า งตั ว
แปรอิสระเป็นรายคู่ ซึ่งพบว่าโดยส่ว นใหญ่ตั วแปรอิ สระแต่ ละคู่ มีค่าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพัน ธ์ ไ ม่ เ กิ น
0.70 แสดงว่ า ตั ว แปรอิ ส ระแต่ ล ะคู่ มีค วามสั มพั น ธ์ กั นไม่ สู ง มาก ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สามารถท้าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิ สติ คแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression) ได้
โดยไม่จ้าเป็นต้องตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกจากการวิเคราะหฺ์
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6.3 การวิเคราะห์ปจั จัย ทีม่ ีค วามสัมพัน ธ์กบั ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุไ ทย
ภาพรวม จ าแนกตามเพศด้ว ยแบบจ าลองถดถอยโลจิสติคแบบเรีย งลาดับ (ordered logistic
regression model)
หลังจากที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจและความ
เป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ า งสมาชิ ก ต่ า งรุ่ น ในครอบครั ว ในบทที่ 5 ด้ ว ยตารางไขว้ ส องตั ว แปร (cross
tabulation) โดยเมื่อไม่มีการควบคุ มอิ ทธิ พลของตัว แปรอิสระ ท้าให้ได้ภาพตัวแปรความเป็นปึ ก แผ่ น
ระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับ ความอยู่ ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) การ
ได้รับการเกื้อหนุน ด้านการเงิ นจากบุต รที่ อยู่ใ นครัว เรือ น 2) การได้รับการเกื้อ หนุน ด้านการเงิ น จาก
บุตรที่อยู่นอกครัว เรื อน 3) การให้การเกื้อหนุ นด้า นการเงิน กั บบุ ตรที่อ ยู่ในครั ว เรือ น 4) การให้การ
เกื้อหนุนด้านการเงิน กับบุ ตรที่อ ยู่นอกครัว เรื อน 5) การได้รับการเกื้อหนุ นด้า นอาหารจากบุ ต รที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน 6) การได้รับการเกื้อ หนุน ด้านเสื้ อ ผ้าและสิ่ งของจากบุต รที่ อยู่น อกครั ว เรื อน 7) การ
เยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน 8) การติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน และ 9) ความใกล้-ไกล
ของที่อยู่อาศัยระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร
ในส่วนของการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความอยู่ ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สู ง อายุ
ไทยในภาพรวม ผู้ วิ จั ย ท้ า การวิ เ คราะห์ ค วามสั มพั น ธ์ ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ถดถอยโลจิ สติค
แบบเรี ย งล้ า ดั บ (ordered logistic regression) โดยเทคนิ ค ดั ง กล่ า วเป็ น วิ ธี ก ารประ มา ณค่ า
ความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimates) และรายงานอิทธิพลของตัวแปรอิ ส ระที่
มี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จของผู้ สู ง อายุ ไทยด้ ว ยค่ าผลกระทบส่ ว นเพิ่ม
(marginal effect) เพื่อศึกษาว่า เมื่อควบคุ มอิท ธิ พลของตั วแปรอิสระอื่น ๆ แล้ว ตัวแปรความเป็ น
ปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่น ในครอบครัว และตั วแปรอิสระที่ ผู้วิจัย สนใจที่จะศึก ษา มีความสัมพั น ธ์
กับความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู งอายุ ไทยอย่า งมี นัยส้า คัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05 หรือไม่
อย่างไร และความสัมพันธ์เป็น ไปในทิศ ทางใด ตลอดจนความสัมพัน ธ์ของตั วแปรอิ สระที่ มีต่ อตั ว แปร
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสูงมากนั้นมีขนาดเท่าใด
โดยผู้วิจัยน้าเสนอผลการศึก ษาปั จจัยที่ มีความสั มพั นธ์ กับ ความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศร ษฐกิ จ
ของผู้ สู ง อายุ ไ ทยภาพรวม ด้ ว ยแบบจ้ าลองความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จ (ตามตารางที่ 32)
รายละเอียดของผลการศึกษา มีดังนี้
1) ปัจ จัย ด้านเพศและสถานภาพสมรส
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ปั จ จั ยด้ า นเพศและสถานภาพสมรส มี 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ เ พศ และ
สถานภาพสมรส เมื่ อ ควบคุ มอิท ธิ พลของตั วแปรอิ สระอื่ นๆ แล้ ว ผลการศึ ก ษาพบว่า ตั ว แปรเพศ
มีความสัมพันธ์กับความอยู่ ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า
ผู้สูงอายุเพศหญิง มีโ อกาสมี ความอยู่ ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ อยู่ใ นระดับสู ง มากลดลง ร้อยละ 3.41
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อย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู ง อายุ เ พศชาย โดยผลการศึก ษาเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ผู้สูงอายุเพศหญิง จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าผู้สูงอายุเ พศชาย
เมื่ อ พิ จ ารณาสถานภาพสมรสกั บ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จ ผลการศึ ก ษาพบว่า
ผู้สูงอายุที่สมรส และเป็นหม้าย มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศร ษฐกิจ อยู่ในระดั บสูง มากเพิ่ มขึ้ น
ร้ อ ยละ 8.51 และ 3.26 อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็นโสด
ซึ่งหากพิจารณาโดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงที่สมรสมีโอกาสมี ความอยู่ ดีมีสุขทางด้ า น
เศรษฐกิจในระดับสู ง มากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.26 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทีย บกั บ
ผู้สูงอายุหญิงที่เป็นโสด ส่วนผู้สูงอายุเพศชาย ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเพศชายที่สมรส หม้าย และ
หย่าแยกกันอยู่ มีโอกาสมี ความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิจ ในระดั บ สูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 15.67
17.79 และ 11.29 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศชายที่เป็นโสด
จากผลการศึกษาในส่วนนี้ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้สูงอายุที่สมรส หรือเป็นหม้าย (คู่สมรส
เสียชีวิต) มีความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้า นเศรษฐกิจ มากกว่ าผู้ สู งอายุ ที่เ ป็น โสด ซึ่งอาจเนื่องมาจากการที่
ผู้สูงอายุมีคู่สมรสท้าให้มีส่วนต่อการช่ วยเหลือและเกื้อหนุ นกันในทุกด้าน ในขณะที่ผู้สูงอายุที่เป็น โสด
จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลื อเกื้อ หนุนในส่วนที่ มาจากคู่ส มรส จึงท้าให้ในกลุ่มของผู้สูง อายุ ที่
เป็นโสดอาจมีข้อเสีย เปรีย บทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่าผู้สู งอายุในกลุ่ มอื่น ๆ (สมรส หม้าย และหย่า/
แยกกั น อยู่ ) ซึ่ ง ผลการศึ ก ษานี้ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย หลายเรื่อ ง (Ofstedal et al., 2004; Wang,
2011; จอห์ น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ, 2552; ศิ ริ พร เกื้ อ กู ล นุ รั ก ษ์ , 2540; สุ ภ าภรณ์
ค้าเรืองฤทธิ์, 2557) ที่พบว่า การแต่งงานมีคู่สมรสมีส่วนต่อการเตรียมความพร้อ มทั้ งทางด้านการเงิ น
ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านจิตใจ และด้านผู้ดูแล หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลื อเกื้อ หนุนในด้ า น
เศรษฐกิจ เช่น การท้างาน รายได้ การบริหารจัดการด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีวิต เป็นต้น
มากกว่าผู้ที่อยู่เป็นโสด เพราะคู่สมรสสามารถเป็นแหล่งเกื้อหนุนในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และจิตใจ ตลอดจนช่วยเหลือดูแลซึ่ง กันและกัน ในยามเจ็บ ป่วย ดังนั้น การที่ผู้สูงอายุมีคู่สมรสจึ ง เป็ น
ข้อได้เปรียบในทางเศรษฐกิจ มากกว่าผู้ สูง อายุ ที่หย่ าร้าง หรืออยู่เป็นโสด เนื่องจากสถานภาพสมรส
ของผู้สูงอายุเป็นตัว แปรส้าคัญ อย่า งหนึ่ งที่ มีผ ลต่ อสวัส ดิภาพ และชีวิตความเป็น อยู่ใ นด้านเศรษฐกิ จ
ของผู้สูงอายุในช่วงบั้นปลายของชีวิต
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ข้อ มูล เพิ่ มเติ ม ในเรื่องสถานภาพสมรสของผู้สู ง อายุ กับ ระ ดั บ
ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ พบว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่สมรสส่ ว น
ใหญ่ (ร้ อ ยละ 48.21 และ 40.92) มี ค วามอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ อยู่ใ นระดับปานกลาง
มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างาน อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 75.15 และ 64.65) และความอยู่
ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพ อยู่ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 57.94 และ 59.07) ส่วนด้านทรัพย์สิน
และเงินออม พบว่า ผู้สูงอายุเพศชายที่สมรสส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.37) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิ จ
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ด้านทรัพย์สินและเงินออม อยู่ในระดับสูงมาก ในส่วนของผู้สูงอายุเพศหญิง ที่ส มรสส่วนใหญ่ (ร้อยละ
27.00) มี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ านทรัพย์ สิ นและเงิ นออม อยู่ ใ นระดั บปานกลาง และ เมื่อ
พิจารณาระดับความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจภาพรวม พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงที่สมรส ส่วนใหญ่ (ร้อยละ
39.90) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่สมรสส่ ว น
ใหญ่ (ร้อยละ 33.44) มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดั บสู ง รายละเอียดตามตารา งที่
32
2) ปัจ จัย ด้านความเป็น ปึก แผ่น ระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครัว
ในการศึกษาครั้งนี้ ปัจจัยด้านความเป็นปึก แผ่นระหว่า งสมาชิ กต่า งรุ่น ในครอบครั ว มี 9
ตั ว แปร ได้ แ ก่ 1) การได้ รั บ การเกื้ อหนุ นด้ า นการเงิน จากบุต รที่ อยู่ ใ นครั วเรื อ น 2) การได้ รั บการ
เกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่น อกครัว เรื อน 3) การได้รับการเกื้อหนุน ด้านอาหารจากบุต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน 4) การได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่ งของจากบุ ตรที่อยู่ นอกครัว เรือน 5) การให้
การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน 6) การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ น อก
ครั ว เรื อ น 7) การเยี่ ยมเยี ยนกั บบุ ต ร 8) การติ ด ต่ อ กับ บุ ต ร และ 9) ความใกล้ -ไกลของที่ อ ยู่อาศัย
ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร เมื่อควบคุมอิ ทธิ พลของตัว แปรอิ สระอื่น ๆ แล้ว ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปร
ด้านความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครัว ทั้ง 9 ตัว มีความสัมพันธ์กับ ความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีรายละเอียดดังนี้
การได้ร บั การเกื้อ หนุน ด้ านการเงิ น จากบุตรที่อ ยู่ใ นครัวเรือ น: ผลการศึ ก ษาพบว่า
ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุ ตรที่อยู่ ในครัว เรือนต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี มีโอกาสมี
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดั บสูง มากลดลง ร้อยละ 3.11 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ
0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ มีบุตร/ไม่ มีบุตรในครัว เรือน/มี บุตรในครัวเรือนแต่ไ ม่ไ ด้รับเงินจากบุ ต ร
ในครัวเรือน ซึ่งผลการศึ ก ษาไม่ เป็ นไปตามสมมติฐ านที่ ตั้ง ไว้ แต่ผู้สูงอายุที่ ไ ด้รั บ การเกื้ อหนุ น ด้ า น
การเงินจากบุต รที่ อยู่ ในครั ว เรื อนตั้ งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทา งด้ า น
เศรษฐกิจในระดับสู ง มากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.18 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทีย บกั บ
ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรในครัวเรื อน/มีบุ ตรในครั วเรือนแต่ไ ม่ได้รั บเงินจากบุตรในครัวเรือน ซึ่งผล
การศึกษาเป็นไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้ง ไว้ ว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้ อหนุน ด้านการเงินจากบุ ตรที่ อ ยู่ ใ น
ครัวเรือนเดียวกัน จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่าผู้สู งอายุ ที่ไ ม่ไ ด้รับ การเกื้อหนุ น ด้ า น
การเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
เมื่อวิเคราะห์ โดยจ้า แนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิ งและเพศชายที่ไ ด้ รั บ การ
เกื้ อ หนุ น ด้ า นการเงิ นจากบุต รที่อ ยู่ ใ นครัว เรือ นต่้ ากว่า 5,000 บาทต่ อ ปี มี โ อกาสมี ค วามอยู่ดี มีสุข
ทางด้านเศรษฐกิ จในระดับ สูง มากลดลง ร้อยละ 2.29 และ 3.94 อย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะ ดั บ
0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู งอายุ เพศหญิงและเพศชายที่ ไม่ มีบุตร/ไม่ มีบุ ตรในครั วเรื อน/มีบุตรในครัว เรื อ น
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แต่ไม่ได้รับเงินจากบุตรในครัวเรือน แต่ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุ ต รที่ อ ยู่
ในครัวเรือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู ง มาก
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.43 อย่างมีนัยส้าคั ญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สู งอายุ เ พศหญิง ที่ ไ ม่ มี
บุตร/ไม่มีบุตรในครัวเรือน/มีบุตรในครัวเรือนแต่ไม่ ได้รับเงินจากบุตรในครัว เรือน
โดยเมื่อพิจารณาเพิ่ มเติ ม พบว่า จ้านวนเงินที่ผู้สูงอายุได้รั บจากบุตรที่อยู่ ในครัว เรื อ นจะ
ได้ รั บ ต่้ า กว่ า 5,000 บาทต่ อ ปี และได้ รั บ อยู่ ร ะหว่ า ง 10,000 – 29,999 บาทต่ อ ปี ในสั ด ส่ ว นที่
ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 20) แต่การที่จะท้าให้ ผู้สู งอายุ มีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ เพิ่ม สู ง ขึ้ น
จ้ า นวนเงิ น ที่ ไ ด้ รับ ต่ อ ปี จากบุต รที่ อ ยู่ใ นครัว เรือ นต้ อ งมากพอ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ก็ พบว่า
ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้า นการเงินจากบุตรที่อยู่ในครั วเรือนตั้งแต่ 30,000 บาท บาทต่อปีขึ้นไป
มีโอกาสมีความอยู่ ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู ง มากเพิ่ มขึ้นร้ อยละ 4.18 อย่างมีนัยส้าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร/ไม่ มีบุตรในครัวเรือน/มีบุตรในครัวเรือนแต่ไม่ ได้ รั บ
เงินจากบุตรในครัวเรือน ซึ่งผลการศึกษาค่อนข้างชัดเจนว่า มีความแตกต่า งกับ ผู้สูง อายุกลุ่ มที่ไ ม่ ไ ด้ รั บ
การเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน โดยผลการศึกษานี้มีความสอดคล้ องกั บงานวิ จั ย ใน
เรื่องที่ใกล้เคียงกัน เช่น จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ (2552), ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ
(2537) ที่พบว่า แหล่งรายได้ของผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มาจากบุตร และผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ได้รับการ
เกื้อหนุนทางด้านการเงินจากบุค คลในครอบครัว ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันค่านิ ยมเรื่อ งความกตั ญ ญู ต่ อ
บิดามารดายัง คงมี ค วามส้ าคั ญและยั ง คงอยู่ คู่สั ง คม และบุตรยังคงเป็ นแหล่ งการเกื้ อ หนุน หลั ก ทาง
เศรษฐกิจที่ส้าคัญของบิดามารดา และหลักประกันด้านรายได้ส้าหรับผู้สูงอายุ ไทยส่ วนหนึ่ งจะมาจาก
การเกื้อหนุนภายในครอบครัว (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ, 2545)
การได้ร บั การเกื้อ หนุน ด้านการเงิน จากบุตรที่อยู่น อกครัว เรือ น: ผลการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อ หนุน ด้านการเงินจากบุ ตรที่ อยู่น อกครัว เรื อน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่ อ ปี
มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 5.53 อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู งอายุที่ ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุต รนอกครั วเรื อน/มี บุต รนอกครั วเรื อ น แต่
ไม่ได้รับเงินจากบุตรนอกครัว เรือ น โดยผลการศึกษาเป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้ว่า ผู้สูงอายุที่ได้ รั บ
การเกื้อหนุนด้านการเงิ นจากบุตรที่อยู่ นอกครั วเรื อน จะมีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่ า
ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ น ด้ านการเงิ นจากบุ ต รที่อ ยู่ น อกครั ว เรือ น แต่ ผู้ สู ง อายุ ที่ ได้ รั บการ
เกื้อหนุนด้านการเงิ นจากบุต รที่ อยู่ นอกครั ว เรื อนต่้า กว่า 5,000 บาทต่อปี และได้รับ 5,000-9,999
บาทต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับสู ง มากลดลง ร้อยละ 5.89 และ 3.67
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่มีบุ ตร/ไม่ มีบุตรนอกครั วเรือน/ มี บุ ต ร
นอกครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเงินจากบุตรนอกครัวเรือน ซึ่งผลการศึกษาไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้
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เมื่อวิเคราะห์ โดยจ้า แนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ งและเพศชายที่ไ ด้รั บเงิ น จาก
บุตรที่อยู่นอกครั ว เรื อนตั้ งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมี ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศร ษฐกิ จ
ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.25 และ 4.41 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกั บ
ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ ไม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุตรนอกครัว เรือ น/มีบุ ตรนอกครัวเรื อนแต่ไ ม่ไ ด้รั บ เงิ น
จากบุตรนอกครั วเรื อน ส่วนผู้สูงอายุ เ พศหญิ งและเพศชายที่ ไ ด้รั บ เงิ นจากบุต รที่ อ ยู่น อกครัว เรื อ น
ต่้ า กว่ า 5,000 บาทต่ อ ปี ได้ รั บ 5,000-9,999 บาทต่ อ ปี และได้ รั บ 10,000-29,999 บาทต่ อ ปี
มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จในระดั บ สูง มากลดลง ร้ อ ยละ 3.61 2.13 และ 1.58
(ในกลุ่ มของผู้ สู ง อายุเ พศหญิ ง) และร้อ ยละ 8.88 5.55 และ 4.91 (ในกลุ่ มของผู้ สู ง อายุเ พศชาย)
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ไ ม่มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ต ร
นอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเงินจากบุตรนอกครัวเรือน
โดยเมื่อพิจารณาเพิ่มเติม พบว่า จ้านวนเงินที่ผู้สูงอายุได้รับจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรื อ นต่ อ
ปี จ ะอยู่ ร ะหว่า ง 10,000 – 29,999 บาท และตั้ ง แต่ 30,000 บาทขึ้ น ไป ในสั ด ส่ ว นที่ ใ กล้ เ คียงกัน
(ตารางที่ 20) ซึ่งก็สอดคล้อ งกั บผลการศึ ก ษาที่ พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อ หนุน ด้านการเงิ น จาก
บุ ต รที่ อ ยู่ ใ นครั วเรื อนตั้ ง แต่ 30,000 บาท ต่ อ ปี ขึ้ น ไป มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุข ทางด้ านเศรษฐกิจ
ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับการเกื้อหนุน ด้านการเงินจากบุ ตรที่ อยู่นอกครัว เรื อ น
ในจ้านวนที่น้อย (ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี และได้รับ 10,00029,999 บาทต่อปี) มีโอกาสมีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิจ ในระดั บสู ง มากลดลง เมื่ อเที ย บกั บ
ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ มที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บการเกื้ อหนุ นด้ า นการเงิน จากบุต รที่อ ยู่ นอกครั วเรื อน ซึ่ ง อาจเนื่ อ งมาจาก
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ ดีอ ยู่แล้ ว บุตรจึงไม่จ้าเป็นต้อ งให้เ งินกั บผู้สู งอายุ ส่วนผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัว เรือนในจ้า นวนที่ไ ม่มากนัก อาจเป็นกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิ จ
ที่ไม่ค่อยดี และต้องการการพึ่งพาจากบุ ตรที่อยู่ ที่อื่ น ซึ่งบุตรเหล่านั้น อาจจะต้องออกจากครั ว เรื อ น
เพื่อไปท้างานหารายได้มาจุนเจือ ครอบครัวและบิดามารดา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของส้านักงาน สถิ ติ
แห่งชาติ ที่พบว่า การเกื้อหนุนระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรเป็นไปในสองทาง กล่าวคือ ส่วนแรก ผู้สูงอายุ
จะได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน และส่วนที่สอง ผู้สูงอายุจะได้รับการเกื้อหนุ น
จากบุตรที่อาศัยอยู่ที่อื่น ดังนั้น ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวไทยจึ ง เป็นเรื่ อ งที่
มี ค วามส้ า คั ญ เพราะถึ ง แม้ ว่ า ผู้ สู ง อายุ จ ะอาศั ย อยู่ห่ า งไกลจากบุ ต ร หรื อ บุ ต รแต่ ง งานและแยก
ครัวเรือนออกไปแล้ว แต่หากมีความสัมพันธ์อันดีต่อ กัน และเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็น ปึ ก แผ่ น
แล้ว ผู้สูงอายุก็ยังคงได้รับการช่วยเหลื อเกื้อกูล ทั้งทางด้านการเงิน ด้านสิ่งของ และการดูแลปรนนิบั ติ
หรือบางครั้งอาจเป็นการช่วยเหลือ เกื้ อกูล กันในสองทาง คือ บุตรช่วยเหลือเกื้อหนุนบิดามารดา และ
บิดามารดาช่วยเหลือเกื้อหนุนบุตร
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การได้ร บั การเกื้อ หนุน ด้านอาหารจากบุตรทีอ่ ยู่นอกครัว เรือ น: ผลการศึกษาโดยการ
วิ เ คราะห์ ภ าพรวม พบว่ า ไม่ มีนั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยผลการศึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า แต่เมื่อวิเคราะห์โดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศชายที่ได้รับการเกื้ อ หนุ น
ด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนทุกวัน/เกือบทุกวัน และได้รับทุกสัปดาห์ มีโอกาสมีความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.96 และ 3.11 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ
0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศชายที่ไม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุตรนอกครั วเรือน/มีบุตรนอกครัว เรือนแต่ ไม่ ไ ด้ รั บ
อาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัว เรือ น จากผลการศึกษาสามารถวิเ คราะห์ไ ด้ว่า การที่ผู้สูงอายุเพศชาย
ได้รับการเกื้อหนุน ด้านอาหารจากบุ ตรที่ อยู่ นอกครัว เรื อนทุก วัน/เกือ บทุ ก วัน และได้รับทุกสั ป ดาห์
ท้าให้มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ มากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการได้รับอาหารจากบุ ต รที่
อยู่ น อกครั ว เรื อ น ท้ า ให้ ผู้ สู งอายุเ พศชายไม่ ต้ อ งจ่า ยเงิ นไปกั บ ค่ าอาหาร จึ ง มี ส่ ว นท้ าให้ ป ระหยัด
ค่ า ใช้ จ่ า ยในส่ ว นนี้ ล งได้ และเป็ น การแบ่ ง เบาภาระทางการเงิ น ซึ่ ง จะท้ า ให้ ผู้ สู ง อายุ เ พศชาย
มี เ งิ น เหลื อ เพื่ อ เก็ บ ออมได้ อี ก ทา งหนึ่ ง หรื อ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ผู้ สู ง อายุ เ พศชายอาจจะท้ า อาหา ร
เพื่อรับประทานเองไม่ ไ ด้ บุตรที่อยู่นอกครั ว เรื อนจึ ง ต้ องให้การเกื้ อ หนุน ด้า นอาหารอยู่ เป็ นประจ้ า
ซึ่งแตกต่างจากในกลุ่มของผู้สู งอายุ เพศหญิ งที่สามารถท้า อาหารรับประทานได้ เองในครัวเรื อน จึงท้า
ให้อาจจะไม่ได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน แม้ว่า ผลการศึกษาจะพบว่า ไม่
มีนัยส้าคัญทางสถิติ
การได้ร บั การเกือ้ หนุนด้านเสือ้ ผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือ น: ผลการศึกษา
พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่ งของจากบุตรที่อยู่น อกครั วเรือนทุกวัน/เกื อ บทุ ก
วัน/ทุกสัปดาห์ ได้รับทุกเดื อน และได้รับอย่า งน้อ ยปี ละ 1 ครั้ง มีโอกาสมีค วามอยู่ ดี มีสุข ทา งด้ า น
เศรษฐกิจในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.37 4.40 และ 2.16 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้ สูง อายุ ที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่มีบุต รนอกครัว เรื อน/มีบุ ตรนอกครั วเรือนแต่ ไ ม่ไ ด้รั บเสื้อ ผ้ า และ
สิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
เมื่อวิเคราะห์โดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ได้รับการเกื้อ หนุนด้านเสื้ อ ผ้ า
และสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรื อนทุ กวัน/เกือบทุ กวัน/ทุ กสัป ดาห์ ได้รับทุกเดือน และได้รับอย่า ง
น้อยปีละ 1 ครั้ง มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู งมากเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 8.02 3.88
และ 2.06 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เพศหญิ งที่ ไม่ มีบุ ตร/ไม่ มี บุ ต ร
นอกครั ว เรื อ น/มี บุ ต รนอกครั ว เรื อ นแต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เสื้ อ ผ้ า และสิ่ ง ของจากบุ ต รที่ อ ยู่ น อกครั ว เรื อ น
ในส่วนของผู้สูงอายุ เ พศชาย พบว่า ผู้สูงอายุเพศชายที่ ไ ด้รับ การเกื้อ หนุน ด้านเสื้อ ผ้าและสิ่ง ของจาก
บุตรที่อยู่นอกครัวเรื อนทุกวั น/เกือ บทุ กวัน/ทุกสั ปดาห์ และได้รับทุกเดือน มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจในระดั บสูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 5.56 และ 4.86 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ ร ะ ดั บ
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0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศชายที่ไม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุตรนอกครั วเรือน/มีบุตรนอกครัว เรือนแต่ ไม่ ไ ด้ รั บ
เสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุต รที่ อ ยู่
นอกครั ว เรื อ น มี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ มากกว่ าผู้ สู ง อายุ ก ลุ่มที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ส่ ว นหนึ่ งอาจ
เนื่องมาจากการที่ผู้สูง อายุไ ด้รั บเสื้ อผ้า สิ่งของและเครื่องใช้ต่า งๆ จากบุตร ท้าให้ประหยัดค่าใช้ จ่ า ย
โดยไม่ต้องเสียเงิน ไปกั บการซื้ อหาสิ่ง ของเครื่องใช้ทั้ งที่จ้าเป็นในครัว เรือนและสิ่งของเครื่ องใช้ส่ ว น ตั ว
ได้เป็นอย่างมาก เพราะสิ่งของบางอย่างอาจมีราคาแพง เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว ไมโครเวฟ
เป็นต้น ท้าให้ผู้สูงอายุเ หล่า นี้มีเ งิน เหลือ เก็ บ ออม จึงอาจกล่าวได้ว่า นอกจากการเกื้อ หนุน ทางด้ า น
การเงิ น แล้ ว การช่ว ยเหลื อ เกื้ อ หนุน ด้ านสิ่ง ของ เสื้ อ ผ้ า และเครื่อ งใช้ จากบุต รก็มีค วามส้ า คัญกับ
ผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน เพราะมีส่วนท้าให้ผู้สูงอายุมีความอยู่ ดีมีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่ มขึ้นตามไปด้ ว ย
และสอดคล้องกับ งานวิจั ยของช้านาญ แตงทอง (2543) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับ การเกื้ อ หนุ น ด้ า น
สิ่งของและบริการสูงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสูงตามไปด้ วย
การให้ก ารเกือ้ หนุนด้านการเงินกับบุตรทีอ่ ยูใ่ นครัวเรือ น: ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกั บบุตรที่อยู่ ในครั วเรื อนตั้ งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมีค วาม
อยู่ดีมีสุขทางด้า นเศรษฐกิ จในระดับ สู งมากเพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 5.51 อย่างมีนัยส้า คัญ ทางสถิติ ที่ ร ะ ดั บ
0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรในครัว เรือน/มีบุ ตรในครัว เรือนแต่ ไม่ ได้ให้ เงินกับ บุ ต รที่
อยู่ในครัวเรือน โดยผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ผู้สูงอายุที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงิ น
กับบุตรที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผู้สูง อายุที่ไ ม่ไ ด้ใ ห้ ก าร
เกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
เมื่อวิเคราะห์โดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ ให้การเกื้ อ หนุ น
ด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรื อนตั้ง แต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุข ทางด้ า น
เศรษฐกิ จ ในระดับ สู ง มากเพิ่ มขึ้น ร้ อ ยละ 3.91 และ 6.90 อย่ า งมี นั ย ส้า คั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ไ ม่มีบุตร/ไม่ มีบุตรในครัวเรือน/มีบุตรในครัวเรือนแต่ ไ ม่ ไ ด้
ให้เงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
จากผลการศึ ก ษาในครั้ง นี้ ถึ ง แม้ ว่ า ผู้สู ง อายุ โดยส่ว นใหญ่ จะไม่ ไ ด้ ให้ ก ารเกื้อ หนุนด้าน
การเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือนก็ ตาม แต่ในส่วนของผู้สูงอายุที่ได้ให้การเกื้อหนุ นด้านการเงินกั บ บุ ต ร
ที่อยู่ในครัวเรื อนในจ้านวนที่ มาก คือ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อ ปี (ตารางที่ 20) ผู้สูงอายุ ก ลุ่ มนี้
มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับที่สู งกว่าผู้สู งอายุที่ไ ม่มีบุตร/ไม่มีบุ ตรในครัว เรือน/มี บุ ต รใน
ครัวเรือนแต่ไม่ได้ให้เงิ นกับบุ ตรที่ อยู่ในครัวเรื อน โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ มเติม พบว่า ผู้สูงอายุ
กลุ่ มที่ ใ ห้ ก ารเกื้ อ หนุ น ด้ า นการเงิ น กั บบุ ต รที่ อยู่ ใ นครัว เรื อน มี สั ด ส่ ว นของผู้ ที่ มีร ายได้ ต่ อ ปีตั้งแต่
100,000 – 299,999 บาท และมีมูลค่าของทรั พย์สิน และเงินออมตั้ง แต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปมาก
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ที่สุด ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ใ ห้ก ารเกื้ อหนุน ด้านการเงินกั บ บุตรที่ อยู่ ในครั ว เรื อ น
มีฐานะทางการเงินและเศรษฐกิจที่ ดี อยู่แล้ ว จึงมีศักยภาพมากพอในการให้ ความช่ วยเหลื อ เกื้ อ หนุ น
ทางการเงินกับบุตรที่อาศัยอยู่ร่วมครัวเรือนเดียวกัน
การ ให้ก ารเกื้อ หนุน ด้า นการเงิ น กับบุ ตรที่อ ยู่น อกครัว เรือ น: ผลการศึ ก ษา พบว่า
ผู้ สู ง อายุ ที่ ใ ห้ ก ารเกื้ อ หนุ นด้ า นการเงิ น กั บ บุ ต รที่ อ ยู่ นอกครั ว เรือ นตั้ ง แต่ 10,000 บาทขึ้ น ไปต่อปี
มีโอกาสมี ความอยู่ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิจ ในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 5.71 อย่างมีนัย ส้ า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู งอายุ เ พศหญิ งที่ ไ ม่มีบุต ร/ไม่ มีบุ ตรนอกครัว เรื อน/มีบุ ต รน อก
ครัวเรือนแต่ไม่ไ ด้ใ ห้เ งิน กับบุ ตรที่อยู่ นอกครั วเรือน โดยผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ ง ไว้ ว่ า
ผู้ สู ง อายุ ที่ ใ ห้ ก ารเกื้ อ หนุ น ด้ า นการเงิ น กั บ บุ ต รที่ อ ยู่น อกครั ว เรื อ น จะมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้าน
เศรษฐกิจมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่ อยู่นอกครัวเรือน
เมื่อวิเคราะห์โดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ ให้การเกื้ อ หนุ น
ด้ า นการเงิ น กั บ บุ ต รที่ อ ยู่ น อกครั ว เรื อ นตั้ ง แต่ 10,000 บาทขึ้ น ไปต่ อ ปี มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจในระดั บสูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 4.76 และ 6.74 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ ร ะ ดั บ
0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และเพศชายที่ ไ ม่ มีบุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รนอกครัว เรื อ น/มี บุ ต รนอก
ครัวเรือนแต่ไม่ได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน
ผลการศึกษาในส่ วนนี้ มีความคล้ายคลึ งกั บการศึ ก ษาในกรณี ผู้สู ง อายุ ที่ใ ห้การเกื้ อ หนุ น
ด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ ในครัว เรือน กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ได้ให้การเกื้อ หนุนด้า นการเงิน กับ บุต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือนในจ้านวนที่มาก คือ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี (ตารางที่ 20) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความ
อยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิ จในระดับ ที่สู งกว่าผู้ สูง อายุ ที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่มีบุต รนอกครัว เรื อน/มีบุ ต รน อก
ครัวเรือนแต่ไม่ได้ให้เงินกับบุ ตรที่อยู่นอกครัว เรือน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า ผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ให้การเกื้ อ หนุน ด้า นการเงิน กั บบุ ตรที่ อยู่ น อกครัว เรื อ น มีสัดส่วนของผู้ ที่ มีรายได้ ต่อ ปี ตั้ ง แต่
100,000 – 299,999 บาท และมีมูลค่า ของทรั พย์ สิน และเงิน ออมอยู่ระหว่ าง 100,000 - 399,999
บาท และตั้ ง แต่ 1,000,000 บาทขึ้ น ไปมากที่ สุ ด ดั ง นั้ น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่มที่ ใ ห้การ
เกื้อหนุนด้านการเงินกั บบุ ตรที่ อยู่น อกครัว เรื อน เป็น ผู้ที่มีฐานะทางการเงินและเศรษฐกิจ ที่ ดีอ ยู่ แ ล้ ว
จึงมีศักยภาพมากพอที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้ อหนุนทางการเงิน กับบุตรที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือน
การเยี่ยมเยีย นกับบุตร: ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอก
ครั ว เรื อ นทุ ก วั น /เกื อ บทุ กวั น มี โ อกาสมี ค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จในระดับ สู ง มากเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.77 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู งอายุที่ ไ ม่มีบุต ร/ไม่ มีบุ ต รน อก
ครัวเรือน/มี บุต รนอกแต่ไ ม่ เ คยเยี่ย มเยี ยนกับ บุ ตรที่ อ ยู่น อกครั ว เรื อน โดยผลการศึ กษาเป็น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้ า น
เศรษฐกิจมากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เยี่ยมเยียนกั บบุตรที่อยู่น อกครัว เรื อน
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เมื่อวิเคราะห์โ ดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ งและผู้ สูง อายุ เ พศชายที่ มีก าร
เยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่น อกครัว เรือนทุก วัน/เกือบทุก วัน มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จ
ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.14 และ 3.30 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บ
ผู้สูงอายุเพศหญิง และผู้ สูง อายุเ พศชายที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรนอกครัว เรื อน/มีบุ ตรนอกแต่ไ ม่ เคยเยี่ ย ม
เยี ย นกั บ บุ ต รที่ อ ยู่น อกครั วเรื อ น แต่ ใ นกลุ่ มผู้สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่มีก ารเยี่ ยมเยี ยนกั บบุ ต รที่ อ ยู่นอก
ครั ว เรื อ นอย่ างน้อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุข ทางด้ านเศรษฐกิ จในระดั บสู ง มากลดลง
ร้อยละ 1.99 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู งอายุเ พศหญิง ที่ไ ม่ มีบุ ตร/ ไม่ มี
บุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกแต่ไม่เคยเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน เนื่องจากการเยี่ยมเยีย น
ไปมาหาสู่กันระหว่างผู้สูงอายุกับบุ ตรที่อาศัยอยู่นอกครัว เรือนจะท้า ให้เ กิด ความสั มพัน ธ์ในครอบครั ว
ที่ แ น่ น แฟ้ น ต่ อ กั น และน้า มาซึ่ ง การสนั บ สนุ น ช่ว ยเหลื อ กั นในด้ านต่ างๆ โดยเฉพาะการช่ ว ยเหลือ
ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติ ม พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยี ยนกับ บุต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือนทุกวัน และเยี่ยมเยียนทุกสัปดาห์ส่วนใหญ่ เป็ นผู้ที่ มีความพึ ง พอใจในภาวะทางการ เงิ น
ของตนเองในระดั บ พอใจมากในสั ดส่ วนมากที่ สุ ด และเป็นผู้ที่มีมูล ค่า ของทรั พย์สิ นและเงิน ออมอยู่
ระหว่าง 100,000-399,999 บาท ในสัดส่วนมากที่สุ ด ส่วนผู้สูงอายุที่ไ ม่เ คยเยี่ ย มเยี ยนกั บบุ ต รที่ อ ยู่
นอกครั ว เรื อ นส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ ที่ ไ ม่ มีท รั พย์ สิ นและเงิ น ออมในสั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด ซึ่ ง ผลการศึ กษานี้
สอดคล้องกับ งานวิจัย ในต่า งประเทศหลายเรื่ อ ง (Bian et al., 1998; Farber, 1966; A. Hermalin
et al., 1992; H. Yang, 1996) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินและสิ่ง อ้านวยความ
สะดวกจากบุตรคนที่ติดต่อเยี่ยมเยียนบ่อยครั้ง ที่สุด มากกว่าบุตรคนที่ มีการติด ต่อนานๆ ครั้ง (ศึกษาใน
กลุ่มผู้สูงอายุของประเทศไต้หวั น) และพบว่า ผู้สูงอายุที่มีการติด ต่ อเยี่ ย มเยี ยนกั บบุ ตรชายบ่ อ ยครั้ ง
มากกว่าบุตรสาวก็จะได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรชายมากกว่า (ศึกษาในกลุ่ มผู้สูงอายุของประเทศจี น )
หรือในอีกมุมมอง ก็อาจเป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุกลุ่ มที่ มีการเยี่ยมเยียนกับบุ ตรที่อยู่น อกครัวเรื อนอยู่ เ ป็ น
ประจ้า กลุ่มนี้เป็นผู้ที่มีฐานะดี มีเงินและมีทรัพย์สิน รวมทั้งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ท้าให้ความสัมพั น ธ์
ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรดีและแน่นแฟ้น บุตรหลานจึงอยากไปมาหาสู่และเยี่ยมเยียน หรือผู้สูงอายุเอง
ก็มีศักยภาพในการไปเยี่ยมเยียนบุตรหลาน
การติดต่อ กับบุตร: ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่ติดต่อ กับ บุต รที่ อยู่น อกครั วเรื อ น ทุ ก
วัน/เกือบทุกวั น ติดต่อทุกสัปดาห์ และติดต่อทุก เดือ น มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้านเศร ษฐกิ จ
ในระดั บ สู ง มากเพิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 9.93 5.06 และ 1.34 อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัว เรือน/มี บุตรนอกครัว เรือนแต่ ไม่ เคยติดต่ อกับ บุ ต รที่
อยู่นอกครัวเรือน โดยผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติ ฐานที่ตั้ งไว้ ว่า ผู้สูงอายุที่มีการติดต่อกับบุต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่าผู้ สูง อายุที่ ไ ม่ไ ด้ติ ดต่ อกั บบุ ตรที่ อ ยู่ น อก
ครัวเรือน
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เมื่ อ วิ เ คราะห์ โ ดยจ้ า แนกตามเพศ พบว่ า ผลการศึ ก ษาในกลุ่ มของผู้ สู ง อายุ เ พศชาย
มีความสอดคล้องกับผลการศึก ษาภาพรวมทั้ งสองเพศ ส่วนผลการศึกษาในกลุ่มของผู้สู งอายุเ พศหญิ ง
พบว่า ผู้ที่ติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครั วเรื อนทุก วัน/เกือบทุ กวั น และติดต่อทุกสัปดาห์ มีโอกาสมีค วาม
อยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ในระดั บสู ง มากเพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 7.00 และ 3.67 แต่ผู้สูงอายุเ พศหญิ ง ที่
ติดต่อกับบุตรที่อ ยู่นอกครัว เรื อนอย่า งน้ อยปีละ 1 ครั้ง มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศร ษฐกิ จ
ในระดับสูงมากลดลง ร้อยละ 2.53 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เ พศ
หญิงที่ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุ ตรนอกครั วเรือนแต่ ไม่เ คยติด ต่อกับ บุตรที่อยู่นอกครัวเรื อน
จากการวิเคราะห์ ข้อ มู ล เพิ่ มเติ ม พบว่า ในกลุ่มของผู้ สู งอายุ ที่ มีรายได้ ต่ อ ปีอ ยู่ระ หว่ า ง
100,000 - 299,999 บาท และมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีสัดส่ ว นของ
ผู้ที่มีการติดต่อกับ บุตรที่อ ยู่นอกครัวเรือนทุก วัน มากที่สุด และในกลุ่มของผู้สู งอายุ ที่ มีรายได้ ต่ อ ปี อ ยู่
ระหว่ า ง 40,000 – 69,999 บาท และมี ร ายได้ ต่ อ ปี อ ยู่ร ะหว่ าง 70,000 - 99,999 บาท ส่ ว นใหญ่
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมี การติด ต่ อกั บบุ ตรที่ อยู่ นอกครัว เรือ นเป็นประจ้าติ ด ต่อ ทุก สัป ดาห์ ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า การที่ผู้สูงอายุมีการติด ต่ อสื่ อสารกั บบุ ตรที่อยู่ นอกครัว เรื อนเป็ นประจ้า ทั้ งทางโทร ศั พท์
หรื อ สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย เช่ น ไลน์ เฟสบุ๊ ค เป็ น ต้ น อาจจะท้ าให้ บุ ต รที่ อ ยู่ที่ อื่ นๆ ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ
เกื้ อ หนุ น ทางการเงิ น กั บ ผู้ สู ง อายุ ต ามมาด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Bian et al., 1998;
Farber, 1966; A. Hermalin et al., 1992; Yang, 1996 ที่พบว่า ผู้สูงอายุได้รั บการเกื้ อหนุ น ด้ า น
การเงินและสิ่งอ้ านวยความสะดวกจากบุ ตรคนที่ติ ด ต่ อบ่ อยครั้ งที่ สุ ด มากกว่ าบุ ตรคนที่ มีการติ ด ต่ อ
นานๆ ครั้ง (ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุของประเทศไต้หวัน และผู้สูงอายุของประเทศจีน)
ความใกล้-ไกลของทีอ่ ยู่อาศัยระหว่างกับบุตร: ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีบุตรที่อยู่
ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ในครัว เรือนเดีย วกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ คนละจั งหวั ด และมีบุตรที่อยู่ ใ กล้
ที่สุดอาศัยอยู่ต่างประเทศ มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ในระดั บสู งมากเพิ่ มขึ้นร้ อ ยละ
13.92 4.12 และ 19.26 อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ไ ม่ มีบุตร
ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ว่า ผู้ สู ง อายุที่ ไ ม่ มีบุ ต ร จะมี ค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางด้าน
เศรษฐกิจน้อยกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัว เรือนเดียวกัน กับบุ ตร ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านติดกัน/ใกล้กั น กั บ
บุตร ผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้าน/ในเขตเทศบาลเดีย วกันกั บบุตร ผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกั บ บุ ต ร
ผู้สูงอายุที่อยู่คนละจังหวัดกับบุตร และผู้สูงอายุที่มีบุตรอยู่ต่างประเทศ
เมื่อวิเคราะห์โดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีบุตรที่อยู่ ใกล้ ที่สุด อาศั ย อยู่
ในครัวเรือนเดียวกัน และมีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่คนละจังหวั ด มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุข ทางด้ า น
เศรษฐกิจในระดั บสู ง มากเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 10.50 และ 5.05 อย่างมีนัยส้า คั ญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เ พศหญิงที่ ไ ม่มีบุตร ส่วนผลการศึกษาของผู้สูง อายุเ พศชาย พบว่า ผู้สูงอายุเ พศ
ชายที่มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุด อาศัย อยู่ในครัวเรื อนเดียวกัน และมีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัย อยู่ต่า งประเทศ
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มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้ นร้อยละ 18.68 และ 27.36 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศชายที่ไม่มีบุตร
ผลการศึ ก ษาในส่ ว นนี้ สามารถวิ เ คราะห์ ได้ ว่ า ผู้ สู ง อายุที่ มีบุ ต รอาศั ยอยู่ ใ นครั ว เรือน
เดียวกัน มีโอกาสที่จะได้รับ การช่ วยเหลื อ เกื้ อหนุน จากบุ ตรมากขึ้ น เพราะการได้อ ยู่ร่ ว มครัว เรื อ น
เดียวกันจะท้าให้ผู้สูงอายุกับบุตรมีความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน และช่วยเหลือดูแลทางการเงิน ซึ่งกันและกั น
(Bian et al., 1998; Lawton et al., 1994; Michielin & Mulder, 2008; Mulder & Kalmijn,
2006; P. P. H. Rossi, 1990; Szydlik, 2008) ซึ่งสอดคล้อ งกั บ การศึ กษาของ จอห์น โนเดล และ
นภาพร ชโยวรรณ (2552) ศึกษาในกลุ่มผู้ สูง อายุ ไ ทย และ Quashie & Zimmer (2013) ศึกษาใน
กลุ่ มของผู้ สู ง อายุ ใ นแถบแคริ บ เบี ยน ที่ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่กั บ บุ ต รหลานจะมี ส ถานะทาง
เศรษฐกิจดีกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุค คลอื่น โดยผู้สูงอายุจะได้รับการเกื้อหนุนทางการเงินจากบุ ต ร
ที่อาศัยอยู่ร่วมครัว เรื อนเดีย วกัน มากกว่าบุ ตรที่ อยู่ที่ อื่น ส่วนในกรณีที่ผู้สูง อายุที่ มีบุตรที่อ ยู่ใกล้ ที่ สุ ด
อาศั ย อยู่ ค นละจั ง หวั ด และมี บุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อาศั ย อยู่ ต่ า งประเทศมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางด้ าน
เศรษฐกิจมากกว่าผู้สูงอายุที่ไ ม่ มีบุตรนั้ น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากบุตรที่อาศัยอยู่ไ กลได้ท้างาน และมี
ค่าตอบแทนมากจึงมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินกับ ผู้สูงอายุได้
3) ปัจ จัย ด้านประชากร
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ปั จ จั ย ด้ านเศรษฐกิ จ และสั ง คม มี 2 ตั ว แปร ได้ แ ก่ อายุ และ
จ้านวนบุตร เมื่อควบคุ มอิท ธิ พลของตั วแปรอิ สระอื่น ๆ แล้ว ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรอายุ และ
จ้านวนบุตร มีความสัมพัน ธ์ กับ ความอยู่ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะ ดั บ
0.05 มีรายละเอียดดังนี้
อายุ: ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุวัยกลางที่มีอายุ ระหว่าง 70 - 79 ปี และวัยปลาย
อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจในระดับ สูง มากลดลง ร้อยละ 2.62
และ 3.32 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุวัยต้นที่มีอายุระหว่าง 60 - 69
ปี โดยผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) จะมีความอยู่ดีมีสุ ข
ทางด้ า นเศรษฐกิ จมากกว่ าผู้ สูง อายุ วั ยกลาง (อายุ 70-79 ปี ) และวั ย ปลายอายุ ตั้ ง แต่ 80 ปี ขึ้ นไป
เมื่อวิเคราะห์โดยจ้ าแนกตามเพศ พบว่า ผลการศึกษามีความคล้ายคลึ งกั นทั้ งเพศหญิ งและเพศชาย
กล่าวคือ ผู้สูงอายุวัยกลาง และวัยปลาย มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจในระดับ สู ง มาก
ลดลง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายวัยต้น (ลดลง
ร้อยละ 2.53 และ 3.08 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิ ง และลดลงร้อยละ 2.75 และ 3.54 ในกลุ่มผู้สูงอายุ
เพศ)
โดยผลการศึ ก ษานี้ เป็ น ไปตามแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ในเรื่ อ ง
ที่ใกล้เคียงกันหลายเรื่อ ง (Albert & Modigliani, 1963; Bloom et al., 2010; ชลธิชา อัศวนิรันดร,
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2552; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา, 2557; สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล, 2557) ที่พบว่ า
การสู ง อายุ ขึ้น ของบุ ค คลส่ง ผลให้ มีค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จลดลง เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ที่ อ ายุ น้อยกว่า
เพราะอายุที่เพิ่มมากขึ้ นอาจจะน้า มาซึ่ง ค่าใช้จ่ายในการดูแ ลสุข ภาพของผู้ สูง อายุ เพิ่ มขึ้นตามไปด้ ว ย
ผู้สูงอายุบางส่วนอาจต้อ งน้า เงิน หรือ ทรั พย์ สิน ที่ต นเองเก็บ สะสมไว้ ในช่ว งวั ยแรงงานออกมาใช้ จ่ า ย
ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน และใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองมากขึ้น ท้าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจ และอาจจะตกอยู่ในสภาวะยากล้าบากมากกว่าวัยอื่น ๆ นอกจากนี้ การมี
อายุที่เพิ่มมากขึ้ นยัง ส่ง ผลให้ระดับ การพึ่ง พาผู้ อื่น สูง ขึ้ นตามไปด้ว ย ตามช่วงวัยที่มีข้อจ้า กัด ทางด้ า น
ร่างกายต่างๆ เช่น การเจ็บป่วย การท้ากิจกรรมต่างๆ ได้น้อยลง การท้างานทางเศรษฐกิจได้น้ อ ยลง
เป็นต้น ซึ่งข้อจ้ากัดเหล่านี้นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อ ฐานะความเป็น อยู่ข องผู้สู งอายุแ ล้ว ยังส่งผล
ต่อการออมส่วนบุคคลซึ่งจะน้าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจที่อาจจะลดลงด้ วย
จ านวนบุตร: ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่มีบุตรเพิ่มขึ้น 1 คน มีโอกาสมีความอยู่ ดี
มีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับ สู ง มากลดลง ร้อยละ 0.79 อย่างมีนัยส้า คัญ ทางสถิ ติที่ร ะดั บ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีบุตรลดลง 1 คน โดยผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ผู้สูงอายุที่มี
บุตรลดลง 1 คน จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผู้สูงอายุที่ มีบุ ตรเพิ่มขึ้น 1 คน โดยเมื่ อ
วิเคราะห์จ้าแนกตามเพศ พบว่า ผลการศึกษามีความคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์แบบรวมเพศ
จากผลการวิจั ย ในส่ วนนี้ สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่า การที่ ผู้ สู ง อายุมีบุ ต รจ้านวนมาก
เกินไป ก็อาจส่งผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจในทางลบได้เ ช่นกัน หากบุ ตรที่ ผู้สูง อายุ มีเ หล่านั้น เป็น ภาระ
ที่ผู้สูงอายุต้องให้การดูแ ลและช่วยเหลือ เกื้ อหนุ นทางการเงิ น และอาจส่งผลต่อภาระค่า ใช้จ่ายต่ า งๆ
ในครัวเรือนท้าให้ ไม่ มีทรั พย์สิ นและเงินออมทั้ งในส่ว นของตัว บุค คลและในส่ วนของครั ว เรือ น ซึ่งผล
การศึกษานี้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Wang (2011) ซึ่งท้าการศึกษาในกลุ่ มผู้ สูง อายุ ของประเทศ
ไต้หวัน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีบุตรจ้านวนหลายคนมีรายได้ ต่้ากว่าผู้สู งอายุที่ มีบุ ตรจ้านวนน้ อยคน และ
การงานวิจัยของ Lee et al. (1994) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีจ้านวนบุ ตรมากกว่าจะได้รับ การเกื้ อ หนุ น
น้อยกว่าผู้สูงอายุที่มีจ้านวนบุตรน้อยกว่า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา อัศวนิรันดร (2552)
ที่พบว่า ผู้ที่มีจ้านวนบุตร หลาน หรือมีผู้ที่ต้องพึ่งพิ งอาศั ยอยู่ ในครั วเรือ นจ้านวนมากกว่ามีระดั บ การ
ออมเพื่ อ ความมั่ น คงในยามสู ง วั ย ที่ ต่้ า กว่ า ผู้ ที่ มีจ้ า นวนบุ ต ร หลาน หรื อ มี ผู้ ที่ ต้ อ งพึ่ ง พิ ง อาศั ย อยู่
ในครัวเรือนจ้านวนน้อยกว่า
4) ปัจ จัย ด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ในการศึกษาครั้งนี้ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) ระดับการศึกษา
และ 2) รูปแบบครัวเรือน เมื่อควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่น ๆ แล้ว ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปร
ระดับการศึกษา และรูปแบบครัวเรือน มีความสัมพันธ์ กับ ความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิจ อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีรายละเอียดดังนี้
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ระดับการศึกษา: ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึ กษาตอนต้ น อนุปริญญา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศร ษฐกิ จ
ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 18.66 และ 56.76 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเที ย บ
กับผู้สูงอายุที่จบการศึกษาระดับต่้ากว่าประถมศึกษา โดยผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติ ฐานที่ตั้ ง ไว้ ว่ า
ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึ กษาสูง กว่า จะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่าผู้ สูง อายุที่ มีร ะ ดั บ
การศึกษาต่้ากว่า
เมื่อวิเคราะห์โดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผลการศึกษามีความคล้ายคลึงกั นทั้ง ในกลุ่ มของ
ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และผู้ สู ง อายุ เ พศชาย กล่ า วคื อ ผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น อนุปริญญา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศร ษฐกิ จ
ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิ งและเพศ
ชายที่จบการศึกษาระดับต่้ากว่าประถมศึกษา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.98 และ 59.52 ในกลุ่มผู้สูงอายุเ พศ
หญิง และเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.79 และ 54.40 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย)
โดยผลการศึกษาในส่วนนี้ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง มีค วามอยู่ดี มีสุขทา งด้ า น
เศรษฐกิจสูงตามไปด้ว ย ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมู ลเพิ่ มเติ ม พบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและผู้สู ง อายุ
เพศชายที่จบการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่าส่ วนใหญ่ มีค วามอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ทั้ ง ด้ า น
รายได้ ด้ า นทรั พย์ สิ น และเงิ น ออม ด้ า นการด้ ารงชี พ และภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง มาก ในขณะที่
ผู้สูงอายุที่จบการศึ ก ษาระดับ ต่้ากว่า ประถมศึก ษา และจบการศึกษาระดั บประถมศึก ษาส่ วนใหญ่ มี
ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้า นทรั พย์สิ นและเงิน ออมอยู่ในระดับต่้า รายละเอียดตามภาคผนวก ค
ตารางที่ ค2 โดยเป็นไปตามแนวคิ ดทฤษฎีแ ละข้ อค้ น พบที่ไ ด้จากงานวิจัย หลายเรื่อ งที่พบว่ า การมี
ระดั บ การศึ ก ษาสู ง ท้ าให้ มีร ายได้ แ ละทรัพย์ สิ น ในระดั บ สู ง รวมทั้ ง มี คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี ต ามไปด้วย
(Crandall & Putman, 1980; Wang, 2011; จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ, 2552; ชลธิชา
อัศวนิรันดร, 2552; สุภาภรณ์ ค้าเรืองฤทธิ์, 2557) เพราะคนที่มีการศึกษาสูงจะมีข้อ ได้ เปรีย บหลาย
เรื่องทั้งในเรื่องของกระบวนการคิด การตัดสินใจ ความรู้ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งงานที่ดี แ ละ
มีค่าตอบแทนสูง ความรู้ในการจัดการทางด้านการเงินของตนเองและครอบครั ว ท้าให้มีม าตรฐานการ
ด้ารงชีวิตที่ดีต ามไปด้ วย ส่วนคนที่มีระดั บการศึ ก ษาต่้ าก็จะค่ อนข้างมี ข้อจ้ ากั ดในการเข้าถึ ง โอกาส
ในทางเศรษฐกิ จ ด้ า นต่ างๆ เช่ น แหล่ ง งานที่ ดี ลั ก ษณะและประเภทงานที่ ท้ า สั ง คมที่ มีคุ ณภาพ
เครือข่ายที่จะต่อยอดไปสู่ธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น เมื่อเปรียบเทีย บกับคนที่มีระดับการศึ ก ษาที่
สูง แต่สิ่งเหล่านี้ อาจถูกชดเชยได้ หากบุ ค คลนั้ น มีค รอบครัว คู่สมรส บุตร หลาน หรือญาติพี่น้ อ งที่
สามารถพึ่งพาอาศัย กัน ได้ ในทางเศรษฐกิจ เช่น การช่วยเหลือ เรื่ อ งเงิน เพื่ อแบ่ง เบาภาระค่ าใช้ จ่ า ย
ต่างๆ การให้ทรัพย์สินเพื่อเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุก เฉิน การให้สิ่งของเครื่องใช้เพื่อให้ประหยัดค่าใช้ จ่ า ย
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เป็นต้น (Chen & Chen, 2012; Echo et al., 2010; Y.-J. Lee, Parish, & Willis., 1994; Quashie,
2015; Shirahase, 2002a; Wang, 2011)
รู ปแบบครัว เรือ น: ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นครั ว เรื อ นแบบ 2 รุ่น
ครั ว เรื อ นแบบ 3 รุ่ น และมากกว่ า และครั ว เรือ นแบบข้ า มรุ่ น มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้าน
เศรษฐกิจในระดับสูงมากลดลง ร้อยละ 6.19 5.83 และ 2.79 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05
เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อา ยุ ที่ อ า ศั ย อยู่ ค น เดี ย ว โดยผลการศึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ าน ที่ ตั้ งไว้
เมื่อวิเคราะห์โดยจ้า แนกตามเพศ พบว่า ผลการศึกษามีค วามคล้ายคลึง กัน ทั้ง ผู้สู งอายุ เ พศหญิ ง และ
ผู้สูงอายุเพศชาย กล่าวคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบ 1 รุ่น ครัวเรือนแบบ 2 รุ่น ครัวเรือนแบบ 3
รุ่นและมากกว่า และครัวเรือนแบบข้ามรุ่น มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู ง มาก
ลดลง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูง อายุ เ พศหญิ งและเพศชายที่ อาศั ย อยู่
คนเดียว (ลดลงร้อยละ 1.87 5.46 5.00 และ 3.19 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง และลดลงร้อยละ 3.70
5.89 5.54 และ 0.20 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย)
จากผลการศึกษาในส่วนนี้ สามารถวิเคราะห์ ได้ ว่า การอาศัยอยู่ในครัว เรื อนที่ มีส มา ชิ ก
หลายรุ่น หากสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ไ ม่มีรายได้ และเป็นภาระที่ต้องพึ่งพาคนอื่นก็ อาจจะส่ ง ผล
ทางด้ า นลบต่ อ ฐานะทางเศรษฐกิ จ ได้ เ ช่ น เดี ย วกั น เนื่ อ งจากการอยู่ อ าศั ย ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก
ในครัวเรือนจ้านวนมากอาจท้าให้มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันมากกว่าการที่บุ คคลอา ศั ย อยู่
คนเดียว เพราะการอาศัยอยู่คนเดียวส่วนหนึ่ง คือ การไม่มีภาระที่ต้องดูแลและช่วยเหลือ เกื้อ หนุ น คน
อื่น จึงอาจท้าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีเงินทองและสามารถเก็บ ออมทรัพย์สินได้มากกว่าผู้สูง อายุ ที่อา ศั ย อยู่
ในครัวเรือนแบบอื่นๆ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ การอาศัยอยู่คนเดียวก็อาจจะดีกว่า อาศัย อยู่กั บคนอื่น หรือ
อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ของผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ค นเดี ย วเป็ น ผู้ ที่ มีท รั พย์ สิ นและเงิ น ทอง รวมทั้ ง มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจที่ดีอยู่ แล้ ว จึงท้าให้สามารถด้ารงชีวิ ตอยู่ค นเดีย วได้ อ ย่างสบายโดยไม่ ต้อ งพึ่ง พาบุค คลอื่ น
ดังเช่นงานวิจัยของ Chen และ Chen (2012) ซึ่งศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ ของไต้ หวัน ที่พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูง และมีทรัพย์สินส่วนบุคคลมาก จะมีความต้องการใช้ชีวิตอย่ า ง
อิสระมากขึ้น
5) ปัจ จัย ด้านพื้น ที่อ ยู่อ าศัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ปัจจัยด้านพื้นที่อยู่อาศัย มี 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) เขตที่อยู่อาศัย และ 2)
พื้นที่อยู่อาศัย เมื่อควบคุมอิท ธิ พลของตัวแปรอิส ระอื่น ๆ แล้ว ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรเขตที่ อ ยู่
อาศัย และพื้นที่อยู่อาศัย มีความสัมพั นธ์ กับ ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส้าคั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีรายละเอียดดังนี้
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เขตที่อ ยู่อาศัย: ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง มีโอกาสมีความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.97 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
เทียบกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใ นเขตชนบท โดยผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติ ฐานที่ตั้ งไว้ว่า ผู้สูงอายุ ที่
อาศัยอยู่ในเขตเมือ ง จะมีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จมากกว่าผู้ สูง อายุที่ อาศัยอยู่ในเขตชน บท
เมื่อวิเคราะห์โดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงและผู้สู งอายุเพศชายที่อาศัยอยู่ในเขตเมื อ ง
มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิ จในระดั บสู ง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 2.50 และ 3.49 อย่างมี
นั ย ส้ า คั ญ ทา งสถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อา ยุ เ พศหญิ ง และ ผู้ สู ง อา ยุ เ พศชา ย
ที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
โดยจากผลการศึกษา สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สาเหตุอาจเนื่องมาจากการอยู่อาศัยในพื้ น ที่
เขตเมือง ซึ่งมีความเจริ ญในหลายๆ ด้านท้าให้เอื้อต่ อการประกอบอาชีพ และการท้างานที่มีร ายได้
และค่ า ตอบแทนที่ สู ง กว่ าผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ มที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตชนบทที่ ง านส่ ว นใหญ่ ที่ ท้ าจะอยู่ ใ นภาค
การเกษตร ซึ่งอาจจะมีค่าตอบแทนที่ ไ ม่มากนั ก ท้าให้ไม่สามารถมีเงิ นเหลือ เพื่อ เก็ บออม หรือจัดหา
สิ่งอ้านวยความสะดวกในครั ว เรือ น หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดิน ทางได้ ดี เท่า กั บผู้ สู ง อายุ
ที่อาศัยอยู่ในเขตเมื อง เพราะเมื่อ พิจารณาข้ อมู ล เพิ่ มเติ ม พบว่า ในกลุ่มของผู้ สู งอายุที่ มีมูล ค่ า ของ
ทรั พย์ สิ น และเงิ นออมตั้ ง แต่ 1,000,000 บาทขึ้ นไป เป็ น ผู้ สูง อายุ ที่อ าศั ย อยู่ใ นเขตเมื อ งในสั ดส่วน
มากกว่าผู้สูง อายุที่ อาศั ยอยู่ ในเขตชนบท และผู้สูงอายุ ที่อ าศั ย อยู่ ในเขตเมื อ งส่ วนใหญ่ อาศัย อยู่ ใ น
ครัวเรือนที่มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมีรถจักรยานยนต์ร่วมด้วย) ส่ วนผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในเขตชนบทส่วนใหญ่อาศั ยอยู่ ในครัว เรือ นที่รถจักรยานยนต์ เ พื่ออ้านวยความสะดวกในการ
เดินทาง และเมื่อพิจารณาระดับความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ใ น
เขตเมืองมีสัดส่วนของผู้ที่ มีค วามอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์ สินและเงินออม และด้านการด้ารง
ชีพในระดับสูงมากมากกว่าผู้สู งอายุ ที่อาศัยอยู่ ในเขตชนบท ซึ่งผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิ จั ย
ของ ชลธิชา อัศวนิรันดร (2552), สุภาภรณ์ ค้าเรืองฤทธิ์ (2557) และ สุภจักษ์ แสงประจัก ษ์ ส กุ ล
(2557) ที่พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีโอกาสในการที่จะท้างานและมีรายได้ที่สู งกว่าผู้ที่อาศัย อยู่ ใ น
เขตชนบท และอาจจะส่งผลต่อระดับการออมเพื่อความมั่นคงในยามสูง วัยด้วย โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต
เมืองมีโอกาสในการเตรีย มความพร้อ มเพื่อ วัย สู งอายุทางด้านการเงิน มากกว่าผู้ ที่ อาศัย อยู่น อกเขต
ชนบท
พื้ น ที่อ ยู่อ าศัย : ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่อ าศั ย อยู่ ใ นภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคใต้ มีโอกาสมีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 4.63 3.96 และ
3.08 อย่ า งมี นั ย ส้ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บผู้ สูง อายุ ที่อ าศัย อยู่ใ นกรุ งเทพมหานคร
โดยผลการศึกษาไม่เป็น ไปตามสมมติ ฐานที่ตั้ งไว้ ส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุขทางด้า นเศรษฐกิจในระดับ สูง มากลดลง ร้อยละ 3.04 อย่างมีนัยส้าคัญ ทาง
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สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สูง อายุ ที่ อาศั ยอยู่ใ นกรุ ง เทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ ตั้ง ไว้ ว่า ผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ ในกรุ งเทพมหานคร จะมีความอยู่ดี มีสุ ขทางด้านเศร ษฐกิ จ
มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
เมื่อวิเคราะห์โดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผลการศึกษาในกลุ่มของผู้สูงอายุเพศหญิ งมี ค วาม
คล้ายคลึงกันกับผลการศึกษาในภาพรวมทั้ง สองเพศ ส่วนผลการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุเ พศชาย พบว่า
ผู้ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และภาคใต้ มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จ ใน
ระดั บ สู ง มากลดลงร้ อ ยละ 8.56 และ 0.33 แต่ ผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นภาคกลาง โอกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุข
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ในระดั บ สูง มากเพิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 3.44 อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศชายที่อาศัยอยู่ในกรุง เทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ ข้อ มู ลเพิ่ มเติ มพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ในกรุ ง เทพมหานครโดยส่ ว น
ใหญ่ มีร ายได้ ต่ อ ปี อ ยู่ ร ะหว่ า ง 100,000 - 299,999 บาท ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นภาคกลา ง
ภาคเหนือ และภาคใต้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อปี ต่้ากว่า 40,000 บาท แต่เมื่อพิจารณาความเพียงพอของ
รายได้ พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้มีสัดส่วนของผู้ที่มีความเพี ย งพอ
ของรายได้ และมี ค วามพึ ง พอใจในภาวะทางการเงิ น ของตน มากกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ น
กรุ ง เทพมหานคร นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ผู้ สู ง อายุที่ อ าศั ย อยู่ใ นภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้มี
สัดส่วนของผู้ที่เ ป็น เจ้าของที่อ ยู่อาศัย มากกว่าผู้ สูง อายุ ที่อาศัย อยู่ใ นกรุ ง เทพมหานคร (ตารางที่ 22)
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ มีความอยู่ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผู้สู งอายุที่อาศัยอยู่ในกรุง เทพมหานคร เนื่องมาจากผู้สูงอายุที่ อาศัย อยู่ ใ น
กรุงเทพมหานครถึ งแม้ ว่าจะมีรายได้ที่ สูง กว่าผู้ สูง อายุ ที่อาศัยอยู่ภาคอื่น ๆ แต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ า ยใน
การด้ า รงชี วิ ต ประจ้ าวั น ที่สู ง กว่ า จึ ง ท้ า ให้ ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การใช้ จ่ าย และไม่ มีเ งิ น เก็ บหรือ
ทรัพย์สินเท่าที่ ควร ในขณะที่ผู้สูง อายุ ที่อาศั ยอยู่ภาคอื่น ๆ ถึงแม้ว่าจะมีรายได้ ต่ อปี ที่ไ ม่ มาก แต่ก็ มี
ความเพียงพอของรายได้ และพึงพอใจในภาวะทางการเงิน ของตนเอง เพราะค่าครองชีพในภาคอื่ น ๆ
จะต่้ากว่าค่าครองชีพในกรุง เทพมหานคร จึงท้าให้มีความพึง พอใจในภาวะทางการเงิน มากกว่า ซึ่งก็
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา (2557) ที่พบว่า การอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ที่แตกต่างกันของผู้สูง อายุ ท้าให้รายได้และมาตรฐานการด้ารงชีวิต แตกต่า งกั นตามไปด้ วย และ
ส่วนหนึ่งอาจส่งผลต่อระดับการออมและสะสมทรัพย์ของแต่ละบุคคล และการออมของครัวเรือน
6) ปัจ จัย ด้านสุขภาพ
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ปั จ จั ยด้ า นสุ ข ภาพ มี 1 ตั ว แปร คื อ สถานะทางสุ ขภาพ และเมื่อ
ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิ สระอื่นๆ แล้ว ผลการศึกษาพบว่า สถานะทางสุขภาพ มีความสัมพัน ธ์ กั บ
ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จ อย่ า งมี นั ย ส้า คั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 โดยพบว่ า ผู้ สู ง อายุที่มี
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สุขภาพปานกลาง และสุขภาพดี มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 6.43 และ 14.23 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ ดี
โดยผลการศึกษาเป็น ไปตามสมมติ ฐานที่ตั้ ง ไว้ ผู้สูงอายุที่มีสถานะทางสุข ภาพดี จะมีความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผู้สูงอายุที่มีสถานะทางสุขภาพปานกลาง และสุขภาพไม่ดี
เมื่อวิเคราะห์โดยจ้าแนกตามเพศ พบว่า ผลการศึกษามีความคล้ายคลึงกันทั้งผู้สู งอายุ เ พศ
หญิงและเพศชาย กล่าวคือ ผู้ที่มีสุขภาพปานกลาง และสุขภาพดี มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้ า น
เศรษฐกิจในระดับ สูง มากเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู ง อายุ เ พศ
หญิงและเพศชายที่ มีสุ ขภาพไม่ ดี (เพิ่มขึ้นร้ อยละ 4.37 และ 10.44 ในกลุ่มผู้สูง อายุ เ พศหญิง และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.60 และ 19.22 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย)
โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีสุขภาพดีส่ว นใหญ่ มีรายได้ ต่ อ
ปีต่้ากว่า 40,000 บาท และมีรายได้อยู่ระหว่าง 40,000 – 69,000 บาท ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และ
มี มูล ค่ า ของทรั พย์ สิน และเงิ นออมอยู่ร ะหว่า ง 100,000 - 399,999 บาท จึ ง อาจกล่ าวได้ว่ า การที่
ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจะส่งผลให้ ผู้สูง อายุมีความอยู่ ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ตามไปด้ วย เนื่องจากการมี
สุขภาพดีจะท้าให้ สามารถท้างานในเชิ งทางเศรษฐกิจ ที่ ก่อ ให้ เ กิ ดรายได้ และไม่มีภาระในเรื่ อ งของ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรั กษาพยาบาลมากนัก จึงอาจท้าให้ไม่กระทบกั บรายได้แ ละค่าใช้จ่ายในการ
ด้ารงชีวิต และพอมีเงินเหลือเก็บเพื่อความมั่น คงในยามสูงวัย ซึ่งผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิ จั ย
ของช้านาญ แตงทอง (2543) ที่พบว่า ภาวะสุขภาพมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความมั่นคงทางด้านเศร ษฐกิ จ
ของผู้สูงอายุ โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระดับที่ดี ตามไปด้วย
ตารางที่ 32 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู งมาก
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ
ปัจ จัย
(ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
วิเคราะห์แยกเพศ
วิเคราะห์รวม
หญิง
ชาย
ปัจ จัย ด้านเพศ และสถานภาพ
สมรส
1. เพศ
- ชาย (กลุ่มอ้างอิง)
--- หญิง
-.0341*
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2. สถานภาพสมรส
- โสด (กลุ่มอ้างอิง)
- สมรส
- หม้าย
- หย่า/แยกกันอยู่
ปัจ จัย ด้านความเป็นปึกแผ่น
ระหว่างสมาชิกต่างรุน่ ในครอบครัว
ด้านหน้าที่
3. การได้ร บั การเกือ้ หนุนด้าน
การเงินจากบุตรทีอ่ ยูใ่ นครัวเรือ น
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรในครัวเรือน/มี
บุตรในครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเงินจาก
บุตรในครัวเรือน (กลุ่มอ้างอิง)
- ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี
- ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี
- ได้รับ 10,000-29,999 บาทต่อปี
- ได้รับ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี
4. ก าร ไ ด้ ร ับ การเกื้ อ หนุ น ด้ า น
การเงินจากบุตรทีอ่ ยูน่ อกครัวเรือ น
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มี
บุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเงิน
จากบุตรนอกครัวเรือน (กลุ่มอ้างอิง)
- ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี
- ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี

ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ
(ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
วิเคราะห์แยกเพศ
วิเคราะห์รวม
หญิง
ชาย
--.0851*
.0326*
.0157

--.0526*
-.0005
-.0039

--.1567*
.1769*
.1129*

---

---

---

-.0312*
-.0093
.0060
.0418*

-.0229*
-.0012
.0035
.0543*

-.0394*
-.0191
.0202
.0205

---

---

---

-.0589*
-.0367*

-.0361*
-.0213*

-.0888*
-.0555*
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- ได้รับ 10,000-29,999 บาทต่อปี
- ได้รับ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี
5. การได้ร บั การเกือ้ หนุนด้าน
อาหารจากบุตรทีอ่ ยูน่ อกครัวเรือ น
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มี
บุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้รับอาหาร
จากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(กลุ่มอ้างอิง)
- ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน
- ได้รับทุกสัปดาห์
- ได้รับทุกเดือน
- ได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. การได้ร บั การเกือ้ หนุนด้าน
เสื้อ ผ้าและสิง่ ของจากบุตรทีอ่ ยู่
นอกครัวเรือ น
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มี
บุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเสื้อผ้า
และสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน (กลุ่มอ้างอิง)
- ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน/ทุก
สัปดาห์
- ได้รับทุกเดือน
- ได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ
(ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
วิเคราะห์แยกเพศ
วิเคราะห์รวม
หญิง
ชาย
-.0308
-.0158*
-.0491*
.0553*
.0625*
.0441*

---

---

---

.0081
.0079
-.0012
.0076

-.0070
-.0049
-.0146*
-.0020

.0396*
.0311*
.0207
.0225

---

---

---

.0737*

.0802*

.0556*

.0440*
.0216*

.0388*
.0206*

.0486*
.0196
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7. การให้ก ารเกือ้ หนุน ด้านการเงิน
กับบุตรที่อ ยู่ใ นครัว เรือ น
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรในครัวเรือน/มี
บุตรในครัวเรือนแต่ไม่ได้ให้เงินกับ
บุตรที่อยู่ในครัวเรือน (กลุ่มอ้างอิง)
- ให้ 1,000-9,999 บาทต่อปี
- ให้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี
8. การให้ก ารเกื้อหนุนด้านการเงิน
กับบุตรทีอ่ ยูน่ อกครัวเรือ น
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มี
บุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้ให้เงินกับ
บุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (กลุ่มอ้างอิง)
- ให้ 1,000-9,999 บาทต่อปี
- ให้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี
9. การเยีย่ มเยียนกับบุตรทีอ่ ยูน่ อก
ครัวเรือ น
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มี
บุตรนอกแต่ไม่เคยเยี่ยมเยียนกับบุตร
ที่อยู่นอกครัวเรือน
(กลุ่มอ้างอิง)
- เยี่ยมเยียนทุกวัน/เกือบทุกวัน
- เยี่ยมเยียนทุกสัปดาห์
- เยี่ยมเยียนทุกเดือน
- เยี่ยมเยียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ
(ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
วิเคราะห์แยกเพศ
วิเคราะห์รวม
หญิง
ชาย

---

---

---

-.0106
.0551*

-.0054
.0391*

-.0218
.0690*

---

---

---

-.0091
.0571*

-.0027
.0476*

-.0183
.0674*

---

---

---

.0277*
.0031
-.0015
-.0118

.0214*
-.0004
-.0042
-.0199*

.0330*
.0068
.0045
.0045
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10. การติดต่อ กับบุตรทีอ่ ยู่นอก
ครัวเรือ น
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มี
บุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่เคยติดต่อ
กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(กลุ่มอ้างอิง)
- ติดต่อทุกวัน/เกือบทุกวัน
- ติดต่อทุกสัปดาห์
- ติดต่อทุกเดือน
- ติดต่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. ความใกล้-ไกลของทีอ่ ยูอ่ าศัย
ระหว่างผู้สงู อายุกบั บุตร
- ไม่มีบุตร (กลุ่มอ้างอิง)
- บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ในครัวเรือน
เดียวกัน
- บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่บ้านติดกัน/
ใกล้กัน
- บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ในหมู่บ้าน/ใน
เขตเทศบาลเดียวกัน
- บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ในจังหวัด
เดียวกัน
- บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่คนละจังหวัด
- บุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ต่างประเทศ
ปัจ จัย ทางด้านประชากร

ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ
(ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
วิเคราะห์แยกเพศ
วิเคราะห์รวม
หญิง
ชาย

---

---

---

.0993*
.0506*
.0134*
-.0149

.0700*
.0367*
-.0017
-.0253*

.1375*
.0685*
.0378*
.0048

--.1392*

--.1050*

--.1868*

-.0119

-.0041

-.0235

.0157

.0247

.0006

.0212

.0254

.0150

.0412*
.1926*

.0505*
.0859

.0296
.2736*
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12. อายุ
- อายุ 60-69 ปี
(กลุ่มอ้างอิง)
- อายุ 70-79 ปี
- อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป
13. จ านวนบุตร
ปัจ จัย ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
14. ระดับการศึก ษา
- จบการศึกษาระดับต่้ากว่า
ประถมศึกษา
(กลุ่มอ้างอิง)
- จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น-อนุปริญญา
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า
16. รูปแบบครัวเรือน
- ครัวเรือนที่อยู่คนเดียว
(กลุ่มอ้างอิง)
- ครัวเรือน 1 รุ่น
- ครัวเรือน 2 รุ่น
- ครัวเรือน 3 รุ่นและมากกว่า
- ครัวเรือนข้ามรุ่น
17. เขตที่อ ยู่อาศัย
- เขตชนบท (กลุ่มอ้างอิง)

ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ
(ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
วิเคราะห์แยกเพศ
วิเคราะห์รวม
หญิง
ชาย
---

---

---

-.0262*
-.0332*
-.0079*

-.0253*
-.0308*
-.0050*

-.0275*
-.0354*
-.0122*

---

---

---

-.0015
.1866*

.0032
.1798*

-.0105
.1979*

.5676*

.5952*

.5440*

---

---

---

-.0042
-.0619*
-.0583*
-.0279*

-.0187*
-.0546*
-.0500*
-.0319*

.0370*
-.0589*
-.0554*
-.0020*

---

---

---
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ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง
การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ
(ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
วิเคราะห์แยกเพศ
วิเคราะห์รวม
หญิง
ชาย
.0297*
.0250*
.0349*

- เขตเมือง
18. ภูมิภ าคที่อยูอ่ าศัย
- กรุงเทพมหานคร
(กลุ่มอ้างอิง)
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้
ปัจ จัย ทางด้านสุขภาพ
19. สถานะทางสุขภาพ
- สุขภาพไม่ดี (กลุ่มอ้างอิง)
- สุขภาพปานกลาง
- สุขภาพดี
N
R2
Prob > chi2
Y = Predict
หมายเหตุ: * มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

---

---

---

.0463*
.0396*
-.0304*
.0308*

.0492*
.0509*
.0016
.0502*

.0344*
.0150
-.0856*
-.0033*

--.0643*
.1423*
26,793
0.128
0.000
.1503

--.0437*
.1044*
14,498
0.116
0.000
.1145

--.0960*
.1922*
12,295
0.134
0.000
.1994

6.4 การวิเคราะห์ปจั จัย ทีม่ ีค วามสัมพัน ธ์กบั ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุไ ทย
จ าแนกเป็นรายด้าน 4 ด้าน และจ าแนกตามเพศ ด้ว ยแบบจาลองถดถอยโลจิสติคแบบเรียงลาดับ
(ordered logistic regression)
ส่วนนี้ ผู้วิจัยจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการศึกษาปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กั บความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของผู้ สู งอายุไ ทย โดยจ้ าแนกตามเพศ และจ้ าแนกเป็ น รายด้ าน 4 ด้ า น ได้ แก่
1) ด้านรายได้ 2) ด้านการท้างาน 3) ด้านทรัพย์สินและเงินออม และ 4) ด้านการด้ารงชีพ โดยผู้วิจัย
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ท้าการวิเคราะห์ ค วามสั มพั นธ์ ด้ วยเทคนิ คการวิ เ คราะห์ ถดถอยโลจิ ส ติ คแบบเรี ย งล้า ดั บ (ordered
logistic regression) ซึ่งเทคนิคดั ง กล่าวเป็น วิธี การประมาณค่า ความน่า จะเป็ นสู ง สุด (maximum
likelihood estimates) และรายงานอิ ทธิ พลของตั วแปรอิ สระที่มีค วามสั มพั นธ์ กั บความอยู่ดี มีสุข
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุ ไ ทยด้ ว ยค่ า ผลกระทบส่ ว นเพิ่ ม (marginal effect) เพื่ อ ศึ ก ษาว่ า
เมื่อควบคุมอิทธิ พลของตั วแปรอิสระอื่ นๆ แล้ว ตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึก ษา มีความสัมพั น ธ์
กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สูง อายุไ ทย อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือไม่
อย่างไร และความสัมพันธ์เป็น ไปในทิศ ทางใด ตลอดจนความสัมพัน ธ์ของตั วแปรอิสระที่ มีต่ อตั ว แปร
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสูงนั้นมีขนาดเท่าใด
โดยผลการศึกษาที่เด่นชัดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีค วามสั มพันธ์ กับความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศร ษฐกิ จ
ของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกรายด้าน 4 ด้าน และจ้าแนกตามเพศ สรุปได้ดังนี้
6.4.1 ด้านรายได้ ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส 2) ปัจจัยด้านความ
เป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครัว 3) ปัจจัยด้านประชากร 4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ
สั ง คม 5) ปั จ จั ย ด้ า นพื้ น ที่ อ ยู่อ าศั ย และ 6) ปั จ จั ย ด้ านสุข ภาพ มี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ ความอยู่ดี มีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจด้านรายได้ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1) ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงที่สมรส และหม้าย
มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จด้านรายได้ใ นระดั บสู งมากลดลงร้ อยละ 2.47 และ 3.31
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิ งที่เป็น โสด ส่วนผู้สูงอายุเพศชาย
พบว่ า ไม่ มีนั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาก็ ส อดคล้ อ งกั บ แน วคิ ด และงานวิ จั ย ที่ ผ่ า น มา
ที่ พบว่ า สถานภาพสมรสของผู้ สู ง อายุ มีค วามส้ าคั ญ ต่ อ ความมั่ น คงและความอ ยู่ ดี มีสุ ข ทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยผลการศึกษาส่ วนใหญ่ พบว่า สตรีสูงอายุจะมีรายได้ส่ วนบุ ค คลน้ อยกว่า ผู้ชายสู ง อายุ
(Kivett, 1997; Ofstedal et al., 2004; Scott, 1998; Wang, 2011; จอห์ น โนเดล และนภาพร
ชโยวรรณ, 2552) โดยเฉพาะสตรีห ม้ายที่ คู่ส มรสเสีย ชีวิ ต เพราะส่วนหนึ่งของรายได้ข องสตรี ก ลุ่ มนี้
มาจากการช่วยเหลื อ ดูแ ลจากคู่ ส มรส ดังนั้น การสูญ เสียคู่ส มรสจึง มี ผลต่ อการสู ญเสีย แหล่ง รายได้
อีกทางหนึ่งเช่นเดียวกัน ในส่วนของผลการศึกษาที่พบว่า สตรีสูงอายุที่สมรสมีโอกาสมี ความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิ จ ด้านรายได้น้ อยกว่า สตรีสู ง อายุที่ เ ป็น โสด ส่วนหนึ่งอาจเนื่ อ งมาจากสตรีสู ง อายุ
ในกลุ่ มที่ เ ป็ น โสดมี ร ะดั บการศึ กษาที่ สู ง กว่ าสตรีสู งอายุที่ สมรส จึ ง ท้ า ให้ มีโอกาสในการท้ างานที่มี
รายได้ ที่ สู ง ตามไปด้ วย เพราะจากการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม พบว่ า กลุ่ มสตรี สู ง อายุที่ เ ป็ นโสด
มีสัดส่วนของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ร้อยละ 13.77) มากกว่าในกลุ่มสตรีสูงอายุ
ที่สมรสซึ่งมีสัดส่วนของผู้ที่จ บการศึ กษาระดับปริ ญญาตรีหรื อสูง กว่า เพียงร้อยละ 4.25 (รายละเอียด
ตามภาคผนวก ค ตารางที่ ค1) ซึ่งก็สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์ (2540) ที่พบว่า
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพโสดมีแนวโน้มที่จะพึ่ งพาตนเองอยู่ในระดับสูง และงานวิจัยของ Zissimopoulos
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et al. (2013) พบว่า สตรีสูงอายุของอเมริ กาที่ไ ม่ เ คยสมรสมี ความมั่ง คั่ ง มากกว่า สตรี สูง อายุ ที่ เ คย
สมรส หรื อ หย่ า ร้ า ง อี ก ทั้ ง ส่ ว นใหญ่ ข องสตรี ที่มีร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง และได้ ท้ างานที่ ดี มี ร ายได้สูง
มีฐานะทางเศรษฐกิจ ดี มีโอกาสที่จะเป็ นโสดมากกว่า สตรี สูง อายุ ที่ มีระดับ การศึก ษาต่้า เนื่องจาก
เหตุผลในการเลือกคู่ครองที่นิย มเลือ กผู้ชายมี การศึ กษาระดับ เดี ยวกั นหรือ สูง กว่า แต่ในทางตรงข้ า ม
ผู้ชายนิยมเลือกคู่ครองได้ทั้ งการศึ กษาในระดั บเดียวกัน หรือต่้ากว่าก็ได้ (Guner, Kulikova, & Llull,
2018; Jones, 2005; Mastekaasa, 1992; Mathews & Straughan, 2016)
2) ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ผลการศึกษาพบว่า
(1) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ ไ ด้ รั บการเกื้ อ หนุ น ด้ านการเงิ น จากบุ ต รที่อ ยู่ ใ นและอยู่นอก
ครัวเรือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจด้านรายได้ในระดั บ สู ง
มากเพิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 3.36 และ ร้ อ ยละ 5.17 อย่ า งมี นั ยส้ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกับ
ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ไม่มีบุ ตร/ไม่ มีบุตรในและนอกครัวเรื อน/มีบุ ตรในและนอกครัว เรือนแต่ไม่ ได้รั บ เงิ น
จากบุตรในและนอกครั วเรือน แต่กลับพบว่าผู้สู งอายุเ พศหญิงและเพศชายที่ ได้ รั บเงินจากบุ ต ร ที่ อ ยู่
ในและนอกครั ว เรื อนต่้า กว่ า 30,000 บาทต่อปี มีโอกาสมี ความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จด้ านร ายได้
ในระดั บ สู ง มากลดลง อย่ า งมี นั ย ส้า คัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู งอายุเ พศหญิงและ
เพศชายที่ไม่มีบุตร/ไม่ มีบุตรในและนอกครัว เรือน/มีบุตรในและนอกครัว เรือนแต่ไ ม่ได้รั บเงินจา กบุ ต ร
ในและนอกครัวเรือน
จากผลการศึก ษาสามารถวิ เคราะห์ไ ด้ ว่า การที่ผู้สูงอายุ ไ ด้รั บการเกื้ อ หนุน ทา งด้ า น
การเงิ น จากบุต รในจ้านวนที่ น้อ ยท้ าให้ ผู้สู ง อายุมีโ อกาสมี ค วามอยู่ ดีมีสุ ข ทางเศรษฐกิ จด้ านรายได้
ในระดับที่สูงมากลดลง แต่ถ้าหากผู้สูงอายุไ ด้รับ เงินจากบุ ตรในจ้านวนที่ มากท้า ให้ ผู้สู งอายุมีโ อกาส
มี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นรายได้ ใ นระดั บ ที่ สู ง มากเพิ่ มขึ้ น ตา มไปด้ ว ย ส่ ว นหนึ่ ง อาจ
เนื่องมาจากจ้านวนเงิน ที่ ผู้สู ง อายุไ ด้รั บ ในจ้ านวนที่ มาก (ตั้ งแต่ 30,000 บาทต่อปีขึ้น ไป) จะท้าให้
เพี ย งพอต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด้ ารงชีวิ ต ประจ้าวั น และท้า ให้ ผู้ สู ง อายุมีค วามพึ ง พอใจในภาวะทาง
การเงินของตนเอง แต่ถ้าได้รับเงินจากบุ ตรในจ้านวนน้ อย อาจจะท้าให้ไม่เพียงพอต่ อการด้าร งชี วิ ต
(Enright & Friss, 1987; Garrod, B., L., Berit, & C., 1993) ซึ่งก็สอดคล้อ งกั บการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
เพิ่มเติม ที่พบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ มีรายได้ ต่อ ปีอยู่ระหว่า ง 40,000–69,999 บาท และ 70,00099,999 บาท มีรายได้เพียงพอ/เกินเพีย งพอ และมีความพึงพอใจในภาวะทางการเงินของตนในระดั บ
มาก มีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่ อยู่ในและนอกครัวเรือน ตั้งแต่ 30,000
บาทต่อปีขึ้นไปในสั ดส่ วนมากที่ สุด และในกลุ่มของผู้ สูง อายุที่ มีรายได้ ต่อ ปีใ นระดับสู ง (อยู่ระหว่ า ง
100,000-299,999 บาท และ 300,000 บาทขึ้นไป) มีสัดส่วนของผู้ที่ไ ด้รับ การเกื้ อหนุน ด้านการ เงิ น
จากบุ ต รที่ อ ยู่ ใ นครั ว เรื อ นตั้ ง แต่ 30,000 บาทต่ อ ปี ขึ้ น ไปในสั ด ส่ ว นมากที่ สุ ด รายละเอี ย ดตาม
ภาคผนวก ค ตารางที่ ค3 และตารางที่ ค3
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(2) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ ไ ด้รั บ การเกื้ อหนุ นด้ านเสื้อ ผ้ าและสิ่ ง ของจากบุ ต รที่ อ ยู่นอก
ครัวเรือนทุก วัน/เกือ บทุก วัน/ทุ กสั ป ดาห์ ได้รับทุกเดื อ น และได้รับอย่างน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ง มีโอกาส
มีความอยู่ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ ด้า นรายได้ในระดั บสู ง มากเพิ่ มขึ้นร้ อยละ 7.62 5.46 และ 2.53
อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ ไ ม่ มีบุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รนอก
ครัวเรือน/มีบุตรนอกครัวเรือ นแต่ ไม่ ได้รับ เสื้อ ผ้าและสิ่งของจากบุตรที่ อยู่นอกครั วเรือ น ส่วนผู้สูงอายุ
เพศชายที่ ไ ด้ รั บการเกื้อ หนุน ด้ านเสื้ อ ผ้า และสิ่ งของจากบุต รที่อ ยู่ นอกครัว เรื อ นทุ กเดื อ น มี โ อกาส
มีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ใ นระดั บสูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 4.46 อย่างมีนัยส้า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู งอายุ เพศชายที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรนอกครั วเรือ น/มีบุ ต รน อก
ครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน
จากการวิเคราะห์ข้อ มูล เพิ่ มเติ ม พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อ หนุน ด้านเสื้ อ ผ้ า และ
สิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนอยู่ เป็นประจ้า (ทุกวัน/เกือบทุกวัน/ทุกสัปดาห์ และได้รับทุกเดือ น)
มี สั ด ส่ ว นของผู้ ที่ มีร ายได้ ต่ อ ปี อ ยู่ ร ะหว่ า ง 70,000 - 99,999 บาท เป็ น ผู้ ที่ มีร ายได้ เ พี ย งพอ/เกิ น
เพียงพอ และเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในภาวะทางการเงินระดับ มากในสั ดส่ วนที่ มากกว่าผู้สูง อายุ ก ลุ่ ม
ที่ไม่ได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้ อผ้าและสิ่ งของจากบุตรที่อยู่น อกครัว เรือน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ไ ด้ ส อง
มุมมอง กล่าวคือ ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการที่ผู้ สูง อายุไ ด้รั บเสื้อ ผ้าและสิ่ง ของจากบุ ตรที่ อ ยู่ น อก
ครัวเรือนท้าให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นไม่ต้องจ่ายเงินไปเพื่อซื้อหาเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ ในครัวเรื อ นด้ ว ย
ตนเองจึงท้าให้ไม่กระทบกับรายได้ ของผู้สู งอายุ ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่ าใช้จ่ายแล้ ว ยังท้า
ให้ผู้สูงอายุมีรายได้เ พีย งพอ และมีความพึงพอใจในภาวะทางการเงิ นของตนเองตามไปด้ว ย หรืออี ก
ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สู งอายุก ลุ่มที่ไ ด้รั บการเกื้ อหนุน ด้านเสื้อ ผ้าและสิ่ง ของจากบุ ตรที่ อ ยู่ น อก
ครัวเรือนเป็นกลุ่มที่ มีรายได้ และมีฐานะทางเศรษฐกิจ ที่ ดี อยู่แ ล้วเมื่ อบุ ตรให้ การเกื้อ หนุน ด้านเสื้ อ ผ้ า
และสิ่งของเครื่องใช้ในครัว เรือ นก็ยิ่ งท้าให้ มีความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิ จด้านรายได้สู งขึ้น ตามไปด้ ว ย
อีกทั้ง การที่ผู้สูงอายุมีฐานะทางเศรษฐกิจดี อาจท้าให้บุตรหลานอยากจะมาเยี่ยมเยียนและน้าสิ่ ง ของ
มาฝากอยู่เป็นประจ้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้นระหว่างกัน ซึ่งอาจจะน้าไปสู่การได้รับ
มรดกจากบิดามารดาในอนาคตต่อไป
(3) ผู้สูงอายุเพศหญิงและผู้สูงอายุเพศชายที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุ ตรที่ อ ยู่ ใ น
และนอกครัว เรื อนตั้ งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อ ปี มีโอกาสมีค วามอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จ ด้ า น
รายได้ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น (ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.98 และ 12.07 นอกครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้ อ ย
ละ 3.28 และ 5.88) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู งอายุ เ พศหญิ งและ เพศ
ชายที่ไม่มีบุตร/ไม่มีบุ ตรในและนอกครัว เรือน/มีบุ ตรในและนอกครัว เรือนแต่ ไม่ ได้ใ ห้เ งินกับ บุต ร ที่ อ ยู่
ในและนอกครั วเรื อน แต่ ผู้ สู งอายุ เ พศหญิ ง ที่ใ ห้ การเกื้ อหนุน ด้ านการเงิน กั บบุ ต รที่ อ ยู่ใ นครัว เรือน
ระหว่าง 1,000-9,999 บาทต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ ดีมีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ ด้านรายได้ ในระ ดั บ สู ง
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มากลดลง ร้อยละ 1.76 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู งอายุ เพศหญิง ที่ ไ ม่ มี
บุตร/ไม่มีบุตรในครัวเรือน/มีบุตรในครัวเรือนแต่ไม่ ได้ให้ เงินกับบุ ตรที่อยู่ในครัวเรือน
โดยผลการศึกษานี้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิ งและเพศชายกลุ่ มที่ใ ห้ ก าร
เกื้อหนุนด้านการเงิน กับ บุต รที่ อยู่ใ นและนอกครั วเรื อนในจ้านวนมากมี ความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิ จ
ด้านรายได้ในระดับสูงมากตามไปด้ วย ในขณะที่ผู้สูงอายุเพศหญิง กลุ่ มที่ใ ห้การเกื้ อหนุ นด้านการ เงิ น
กับบุตรที่อยู่ในครัวเรือนในจ้านวนที่ไม่ มากนั ก (1,000 - 9,999 บาทต่อปี) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความอยู่ ดี
มีสุขทางเศรษฐกิจด้านรายได้ ในระดับ สูง มากลดลง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้เป็นสองแนวทาง กล่าวคื อ
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้ให้การเกื้อหนุนทางการเงินจ้านวนมากแก่บุตรได้ แสดงว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีฐานะทา ง
เศรษฐกิจที่ดีอยู่แ ล้ว ในระดับหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะให้เงินกั บบุ ตรในจ้านวนมากก็ ไ ม่กระทบต่อ รายได้ ข อง
ตนเอง แต่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้ให้การเกื้อหนุนทางการเงินในจ้านวนที่ ไม่ มากนัก กับบุ ตรที่อยู่ ในครัว เรื อ น
อาจเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่ อยดีนั ก แต่มีความจ้าเป็นต้ องให้การช่วยเหลื อทางการเงิ น
กับบุตร ส่งผลให้มีรายได้ลดลง และอาจจะท้าให้รายได้ไม่มีเพียงพอต่ อการด้ารงชีพของตนเองตา มไป
ด้วย ซึ่งก็สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ มเติม ที่พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงิ น
กั บ บุ ต รที่ อ ยู่ ใ นและนอกครั ว เรือ น ตั้ ง แต่ 10,000 บาทขึ้ น ไปต่ อ ปี มี สั ด ส่ ว นของผู้ ที่ มีร ายได้ต่อปี
100,000 - 299,999 บาท และมี ร ายได้ ตั้ ง แต่ 300,000 บาทขึ้ น ไป เป็ น ผู้ ที่ มีร ายได้ เ พี ย งพอ/เกิน
เพียงพอ และเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในภาวะทางการเงินของตนเองในระดับ มากในสัดส่วนที่มากที่ สุ ด
รายละเอียดตามภาคผนวก ค ตารางที่ ค7 และตารางที่ ค8
(4) ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่ มีการเยี่ย มเยีย นและติ ดต่ อ กับ บุตรที่ อยู่น อกครั วเรือนทุ ก วั น /
เกือบทุกวัน มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้านรายได้ในระดับสู งมากเพิ่ มขึ้นร้อยละ 1.96
และ 4.17 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เพศหญิ งที่ ไม่ มีบุ ตร/ไม่ มี บุ ต ร
นอกครัวเรือน/มีบุ ตรนอกครัว เรื อนแต่ ไ ม่เ คยเยี่ย มเยีย นและติ ด ต่อ กับ บุ ตรที่ อยู่ นอกครัว เรื อน ส่วน
ผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีการติดต่อกับบุตรที่อยู่น อกครัว เรือนทุกสัป ดาห์ มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้ า น
เศรษฐกิจด้านรายได้ในระดับสู งมากเพิ่ มขึ้นร้อ ยละ 1.97 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
เทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิงที่ ไม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุต รนอกครัว เรือน/มีบุ ตรนอกครั วเรื อนแต่ ไม่ เคยติ ด ต่ อ กั บ
บุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่ มีการเยี่ย มเยียนกั บบุ ตรที่ อยู่นอกครั วเรื อนทุ กวัน/เกื อบทุ ก วั น
เยี่ยมเยียนทุกสัปดาห์ เยี่ยมเยียนทุกเดือน และเยี่ยมเยียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีโอกาสมีความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิ จด้ านรายได้ ในระดับ สู ง มากเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 5.41 3.74 4.60 และ 4.63 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สู งอายุ เ พศชายที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรนอกครั ว เรื อ น/
มีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่เคยเยี่ยมเยียนกับบุตรที่ อยู่นอกครั วเรือน และผู้สูงอายุเพศชายที่มีการติด ต่ อ
กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนทุกวัน/เกือบทุกวัน และติดต่อทุกสัปดาห์ มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้ า น

197
เศรษฐกิจด้านรายได้ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้นร้ อยละ 6.87 3.82 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเ พศชายที่ ไม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุตรนอกครัว เรือน/มีบุ ตรนอกครัว เรือนแต่ไ ม่ เคยติ ด ต่ อ
กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติ ม พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยียนกับบุ ตรที่อ ยู่ น อก
ครัวเรือนอยู่ เ ป็น ประจ้า (ทุกวัน และทุกสัปดาห์ ) มีสัดส่วนของผู้ที่ มีรายได้ ต่อ ปีระหว่า ง 70,000 99,999 บาท และในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีการติดต่ อกับ บุตรที่ อยู่นอกครัวเรื อนอยู่ เป็นประจ้า (ทุกวัน/
เกือบทุกวัน และทุกสัปดาห์) มีสัดส่วนของผู้ที่มีรายได้ต่อปีอยู่ระหว่าง 100,000 - 299,999 บาท และ
ตั้ ง แต่ 300,000 บาทขึ้ น ไป เป็ น ผู้ ที่ มีร ายได้ เ พี ย งพอ/เกิ น เพี ย งพอ และเป็ น ผู้ ที่ มีค วามพึ ง พอใจ
ในภาวะทางการเงินของตนเองในระดับมากในสัดส่วนที่มากกว่าผู้สูงอายุที่ ไม่ เคยเยี่ยมเยียนและติ ด ต่ อ
กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน จึงอาจกล่าวได้ว่า การติดต่อและเยี่ยมเยี่ ยมกับบุตรที่อยู่ นอกครัวเรือ นของ
ผู้สูงอายุอาจจะน้ามาซึ่งการช่วยเหลือเกื้อหนุนทางการเงินจากบุ ตรที่ให้ กับผู้สู งอายุ ผู้สูงอายุได้รับเงิ น
จากบุตรที่มีการติดต่อ เยี่ยมเยียนและไปมาหาสู่กันเป็นประจ้า จึงท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความอยู่
ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นรา ยได้ สู ง ขึ้ น ตา มไปด้ ว ย ซึ่ ง ผลการศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ งา น วิ จั ย
ในต่างประเทศหลายเรื่องที่ พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินและสิ่ งอ้านวยความสะ ดวก
จากบุตรคนที่มีการติดต่อและเยี่ยมเยียนกันบ่อยครั้งที่สุ ดมากกว่าบุตรคนที่มีการติดต่ อและเยี่ย มเยี ย น
นานๆ ครั้ง (ศึกษาในกลุ่ มผู้สู ง อายุ ของประเทศไต้ หวั น และศึกษาในกลุ่ มผู้ สู งอายุข องประเทศจี น )
(Bian et al., 1998; Farber, 1966; A. Hermalin et al., 1992; H. Yang, 1996) หรืออีกส่วนหนึ่ ง
อาจเนื่องมาจากผู้สู งอายุกลุ่ มที่ มีการติ ดต่ อและเยี่ ย มเยี ยนกั บบุ ตรที่อยู่ นอกครัว เรือ นอยู่ เป็ นประจ้ า
เป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ ดี อยู่ แล้ วท้า ให้ ค วามสั มพัน ธ์ระหว่า งผู้ สูง อายุ กั บบุ ตรดีแ ละแน่ น แฟ้ น
บุตรหลานจึงอยากไปมาหาสู่แ ละเยี่ย มเยีย น หรือผู้สูงอายุเ องก็ มีศั กยภาพในการไปเยี่ ยมเยี ย น บุ ต ร
หลาน
(5) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ มีบุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อาศั ย อยู่ใ นครัว เรือ นเดี ยวกั น มี โ อกาส
มีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ใ นระดั บสูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 6.87 อย่างมีนัยส้า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิง ที่ไม่ มีบุ ตร ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่มีบุตรที่อ ยู่ ใ กล้
ที่สุดอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน และมีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ต่างประเทศ มีโอกาสมีความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจด้ านรายได้ในระดั บสู ง มากเพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 7.77 และ 24.66 อย่างมีนัยส้ า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศชายที่ไม่ มีบุ ตร โดยผลการศึกษาในส่วนนี้ เป็นไปตาม
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพราะความใกล้หรือไกลของที่อยู่อาศัยระหว่างผู้สูงอายุกั บ บุ ต ร
เป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อ การเกื้ อหนุน ช่วยเหลือแก่ผู้ สูง อายุ ซึ่งการได้อยู่อาศัยในครัว เรื อนเดี ย วกั น
หรืออาศัยอยู่ใกล้เคียงกันระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ ผู้สูงอายุไ ด้รับการช่วยเหลื อ
ดูแลทางการเงินจากบุตรมากขึ้น (Bian et al., 1998; Lawton et al., 1994; Michielin & Mulder,
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2008; Mulder & Kalmijn, 2006; P. P. H. Rossi, 1990; Szydlik, 2008; จอห์ น โนเดล และนภา
พร ชโยวรรณ, 2552) ในส่วนของกรณีผู้สูง อายุเ พศชายที่มีบุตรอยู่ ต่างประเทศมีโ อกาสมี ควา มอยู่ ดี
มี สุ ข ทางเศรษฐกิ จด้ านรายได้ ใ นระดั บสู ง มากเพิ่ มขึ้น นั้น อาจเนื่ อ งมาจากบุ ตรของผู้ สูง อายุ กลุ่มนี้
ได้ท้างานในต่างประเทศที่มีค่าตอบแทนสู ง เมื่อมีรายได้สูงก็ มีความสามารถในการให้ความช่ วยเหลื อ
เกื้ อ หนุ น ทางการเงิ น กับ ผู้ สู ง อายุไ ด้ ใ นจ้านวนที่ สู ง ตามไปด้ วย จึ ง ท้ า ให้ ผู้ สู ง อายุก ลุ่ มนี้ มีรายได้สูง
ซึ่งเพียงพอต่อการใช้จ่าย และมีความพึงพอใจในภาวะทางการเงินของตนเอง
3) ปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม พื้นที่อยู่อาศัย และสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า
(1) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และผู้ สู ง อายุ เ พศชายวั ย กลางที่ มีอ ายุ ร ะหว่ า ง 70 - 79 ปี
มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ ในระดั บสูง มากลดลงร้ อยละ 1.73 และ 2.85
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เ พศหญิง และผู้สู งอายุเ พศชายวัย ต้ น ที่ มี
อายุระหว่าง 60 - 69 ปี ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการมี อายุสู งขึ้น ท้าให้สภาพร่า งกายไม่เ อื้ อต่ อ การ
ท้างานหรือท้ากิจ กรรมต่า งๆ ได้ดีเท่ากับวั ยแรงงาน ส่งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงทางด้านรายได้ ข อง
ผู้ สู ง อายุ ที่ ล ดลงอย่ างชัด เจน เนื่ อ งจากผู้สู ง อายุวั ย กลางเป็ นช่ วงวั ยที่ ต้ อ ง การการพั ก ผ่ อ น และไม่
สามารถท้างานเพื่อหารายได้ให้กับตนเองได้มากนั ก งานที่ท้าส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้
เท่าที่ควร เช่น ช่วยดูแลท้าความสะอาดบ้าน ท้าอาหารให้สมาชิกในครัวเรือน ช่วยดูแลหลาน เป็นต้น
และบางส่วนอาจต้องพึ่ง พาบุตรในด้านการเงิน จึงเป็นสาเหตุท้า ให้ผู้สู งอายุ วัยกลางมี ความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางเศรษฐกิ จ ด้ านรายได้ ต่้ ากว่า ผู้สู ง อายุ วัย ต้ นที่ ยั ง คงมี พลั ง และสามารถท้ างานในเชิ งเศรษฐกิจ
เพื่ อ หารายได้ ให้ กั บตนเองและครอบครั วได้ มากกว่ า (Bloom et al., 2010; ชลธิ ช า อั ศ วนิ รั นดร,
2552; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา, 2557; สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล, 2557)
(2) ผู้สูงอายุเพศหญิงและผู้สูงอายุเพศชายที่มีบุตรเพิ่ มขึ้น 1 คน มีโอกาสมีความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ ในระดั บสู งมากลดลง ร้อยละ 0.25 และ 0.61 อย่างมีนัยส้าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยการที่ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิ งและเพศชายมี บุตรจ้านวนมากและบุตรเหล่านั้ น เป็ น
ภาระมากกว่าเป็นพลังก็อาจท้าให้ผู้สู งอายุ มีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ยากล้า บากมากยิ่ง ขึ้น เพราะนอกจาก
จะต้องท้างานเพื่อ หาเลี้ ย งตนเองแล้ ว ยังต้องท้างานเพื่ อหาเลี้ ยงบุ ตรด้ว ย จึงอาจท้าให้รายได้ ข อง
ผูส้ ูงอายุลดลง และท้าให้มีความอยู่ดีมีสุ ขทางเศรษฐกิจด้า นรายได้ลดลงตามไปด้ วย ซึ่งสอดคล้อ งกั บ
งานวิจัยของ Wang (2011) และ Lee et al. (1994) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีบุตรจ้านวนมากกว่ามีรายได้
ต่้ากว่าผู้สูงอายุที่มีบุตรจ้านวนน้อยกว่า
(3) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และเพศชายที่ จ บการ ศึ ก ษาระ ดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ตอ น ต้ น อนุ ป ริ ญ ญา และจบการศึ กษาปริ ญญาตรีห รือ สู ง กว่ า มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิจ
ด้านรายได้ในระดับสูงมากเพิ่ มขึ้น (ร้อยละ 11.68 และ 54.07 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง และร้อยละ
18.50 และ 47.40 ในกลุ่มผู้สู ง อายุ เ พศชาย) อย่างมีนัยส้า คั ญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 เมื่อเที ย บกั บ
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ผู้สูงอายุเพศหญิ งและเพศชายที่จ บการศึก ษาระดับ ต่้า กว่า ประถมศึ กษา โดยผลการศึก ษาในส่ ว นนี้
เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ ยวข้อ ง กล่าวคือ การมีระดับการศึกษาที่สูงจะท้าให้มีค วาม
อยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ สู ง ตามไปด้ว ย เมื่อเทียบกั บ คนที่ มีระดับ การศึ ก ษาต่้า เนื่องจาก
คนที่ มีก ารศึ ก ษาสู ง จะมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง งาน และแหล่ ง อาชี พที่ ดี ก ว่ า และได้
ค่าตอบแทนที่สูงกว่า จึงท้าให้มีรายได้มากกว่า (Chen & Chen, 2012; Crandall & Putman, 1980;
Echo et al., 2010; Y.-J. Lee et al., 1994; Quashie, 2015; Shirahase, 2002a; Wang, 2011;
จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ, 2552; ชลธิชา อัศวนิรันดร, 2552; สุภาภรณ์ ค้าเรืองฤทธิ์ ,
2557) ซึ่งผลจากการศึกษานี้ก็เป็นไปเช่นนั้น
(4) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นครั ว เรื อ นแบบ 2 รุ่ น ครั ว เรื อ นแบบ 3 รุ่ น และ
มากกว่า และครัวเรือนแบบข้ามรุ่น มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้านรายได้ในระดั บ สู ง
มากลดลง ร้อยละ 4.24 4.23 และ 3.39 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ
เพศหญิงที่อาศัยอยู่คนเดี ยว ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่อาศัยอยู่ในครั วเรื อนแบบข้า มรุ่น มีโอกาสมีความ
อยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้า นรายได้ใ นระดั บสู งมากลดลง ร้อยละ 2.75 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู งอายุ เ พศชายที่อ าศั ยอยู่ค นเดี ยว ซึ่งจากการวิเคราะห์ ข้อ มู ลเพิ่ ม เติ ม
พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว อาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบ 1 รุ่น และอาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบ 2
รุ่น มีสัดส่วนของผู้ ที่มีรายได้ ต่อ ปีอ ยู่ระหว่า ง 100,000 – 299,999 บาท และตั้งแต่ 300,000 บาท
ขึ้นไปในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวมีสั ดส่วนของผู้ที่ มีค วามพึง พอใจในภาวะ
ทางการเงินของตนเองในระดับ มากมากที่ สุด เมื่อ เทีย บกั บผู้สู ง อายุที่ อาศั ยอยู่ แบบอื่น ๆ จึงอาจกล่า ว
ได้ว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดีย วต้ องพึ่ง พาตนเองมากขึ้น ในการท้างานและหารายได้เ พราะไม่ มี บุ ต ร
หลาน หรือญาติพี่น้องให้ พึ่ง พา ท้าให้มีรายได้ในระดับ ที่ค่ อนข้า งสู ง หรืออีกส่ วนหนึ่งผู้สูง อายุ ก ลุ่ มที่
อาศัยอยู่คนเดียวเป็ นผู้ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิ จที่ ดีอ ยู่แล้ ว จึงมีศักยภาพในการดูแ ลชี วิต ความเป็ น อยู่
ของตนเอง และสามารถอาศั ย อยู่ ค นเดี ย วได้ โ ดยไม่ ต้ อ งพึ่ งพาบุต รหลาน หรื อ ญาติ พี่น้อ ง (Hugo,
1997; Sereny, 2011; Wandera, Ddumba, Akinyemi, Adedini, & Odimegwu, 2017) โดยการ
อาศัยอยู่คนเดียวท้าให้ ไ ม่มีภาระ ดังนั้น รายได้ที่ผู้สูงอายมี หรือรายได้ที่ผู้สูงอายุหามาได้จึง เพี ย งพอ
ต่อการใช้จ่ายของตนเอง และท้าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความพึงพอใจในภาวะทางการเงินของตนมากกว่ า
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีส มาชิก หลายรุ่นอาศัย อยู่รวมกัน แต่ทั้งนี้ การที่ผู้สูงอายุได้อาศัย อยู่
ในครัวเรือนแบบอื่ น ๆ อาจจะท้าให้ไม่ต้อ งท้า งานเพื่อ หารายได้ มากนั ก เนื่องจากมีโอกาสที่จะได้ รั บ
การช่วยเหลือดูแลด้านการเงินจากสมาชิก ในครั วเรื อน และหากผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในสัง คมชนบทการ
ช่วยเหลือเกื้อหนุ นกัน ในครัว เรือ นยิ่ งมี ความชัด เจนและโดดเด่น มากกว่าสั ง คมเมือ ง (Silverstein et
al., 2006) แต่การอาศัยอยู่ร่วมกันหลายคนในครัว เรือนอาจท้าให้ มีค่าใช้จ่ายในการด้ารงชี พที่ สู ง ตาม
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ไปด้วย จึงท้าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความพึง พอใจในภาวะทางการเงินของตนต่้ากว่า ผู้สูง อายุที่ อาศั ย อยู่
คนเดียว
(5) ผู้สูงอายุเพศหญิงและผู้สูงอายุ เพศชายที่ อาศัย อยู่ในเขตเมือ ง มีโอกาสมีความอยู่ ดี
มีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้านรายได้ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.98 และ 1.54 อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิ งและผู้สูง อายุเ พศชายที่อาศัย อยู่ในเขตชนบท ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากผู้สูงอายุที่อาศั ยอยู่ใ นเขตเมื องส่ วนหนึ่ งยัง คงประกอบอาชี พและท้างานอยู่ท้าให้ มีร ายได้
เข้ามาอย่างต่อ เนื่ อง ประกอบกับการได้ อยู่ อาศั ยในเขตเมื องซึ่ง เป็น ศูนย์ กลางความเจริ ญท้ าให้ ก าร
ประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ให้ กับตนเองท้า ได้ ง่ายขึ้น มากกว่าผู้สู งอายุ ที่ อาศัยอยู่ ในเขตชนบทที่ ส่ ว น
ใหญ่ ป ระกอบอาชี พเกษตรกรรมที่ มีร ายได้ และผลตอบแทนต่้ า จึ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ สูง อายุ เ พศหญิงและ
ผู้สูงอายุเพศชายที่ อาศัย อยู่ ในเขตเมือ งมีค วามอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ สูง กว่า ผู้สู งอายุ เ พศ
หญิงและผู้สูงอายุเพศชายที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท
(6) ผู้สูงอายุเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง และภาคใต้ มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านรายได้ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94 และ 4.19 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ร ะดั บ
0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู งอายุเ พศหญิ งที่ อาศัย อยู่ ในกรุง เทพมหานคร แต่ผู้สูงอายุเ พศหญิ ง ที่อ า ศั ย อยู่
ในภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิจ ด้านรายได้ใ นระดั บสู ง มาก
ลดลง ร้อยละ 2.49 อย่างมีนัยส้าคั ญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู ง อายุ เ พศหญิ งที่ อ า ศั ย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่ อาศัย อยู่ ในภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ
มีโอกาสมี ความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ ในระดั บสู ง มากลดลง ร้อยละ 5.92 และ 11.67
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้ สูง อายุ เพศชายที่ อาศั ยอยู่ ในกรุง เทพมหา นคร
จากผลการศึ ก ษานี้ อาจกล่า วได้ ว่ า การที่ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ อาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มีลั ก ษณะทางภู มิศ าสตร์
ที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้ มีฐานะทางเศรษฐกิจ และชี วิ ตความเป็น อยู่ ที่แ ตกต่ างกั นตามไปด้ว ย โดยผล
การศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ อาศัยอยู่ ในภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อมี ความอยู่ ดี
มีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ ต่้ากว่าผู้สู งอายุทั้ง เพศหญิ งและเพศชายที่อาศัย อยู่ใ นกรุ งเทพมหา นคร
แต่ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่ อาศั ยอยู่ ในภาคกลาง และภาคใต้มีความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ สู ง
กว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ อ าศั ย อยู่ ในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เพิ่ มเติ ม พบว่า
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ มีสั ดส่ว นของผู้ที่ มีรายได้ต่ อปี ต่้ากว่า เส้น ความยากจน
(ต่้ากว่า 40,000 บาทต่อปี) มากที่สุด รวมทั้งมีสัดส่วนของผู้ที่ มีรายได้ เ พีย งพอ และมีความพึง พอใจ
ในภาวะทางการเงินของตนน้อยที่สุ ดเมื่อ เทียบกับผู้ สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ ในภาคอื่นๆ ในขณะที่ผู้ สูงอายุ ที่
อาศั ย อยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานครมี สั ด ส่ ว นของผู้ที่ มีร ายได้ ต่ อปี อ ยู่ ระหว่ าง 100,000 - 299,999 บาท
(ตารางที่ 22) ดังนั้น จึงท้าให้ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ อาศัยอยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
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มี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นรายได้ ต่้ า กว่ าผู้ สู ง อายุ ทั้ ง เพศ หญิ งและเพศชายที่อ าศั ย อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร
(7) ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ มีสุขภาพปานกลาง และสุขภาพดี มีโอกาสมีความ
อยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้านรายได้ ในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้ สูง อายุ เ พศหญิ งและเพศชายที่ สุขภาพไม่ดี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.09 และ 10.44 ในกลุ่ ม
ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และเพิ่ มขึ้ นร้ อ ยละ 11.20 และ 19.82 ในกลุ่ มผู้ สูง อายุ เ พศชาย) ผลการศึกษา
ในส่ ว นนี้ เ ป็ น ไปตามแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เ กี่ย วข้อ ง เพราะการมี สุ ขภาพแข็ ง แรง และไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บจะท้าให้ผู้ สูง อายุ สามารถท้างานในเชิ ง เศรษฐกิ จได้เ ป็น อย่า งดี และน้ามาซึ่งรายได้ ที่ ดี
ตามไปด้ ว ย และที่ ส้ า คั ญ การมี สุ ข ภาพดี ท้ า ให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ มีภ าระในเรื่ อ งของค่ า ใช้ จ่ า ยในกา ร
รักษาพยาบาล จึงท้าให้ไม่กระทบต่อรายได้และค่า ใช้จ่ายในการด้ารงชี พของผู้ สู งอายุซึ่ งอาจจะทั้ ง มา
จากรายได้ของตนเองหรือรายได้จากบุตรส่งให้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจะส่งผลให้
ผู้สูงอายุมีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจด้านรายได้สูง กว่าผู้ สูง อายุที่ มีสุข ภาพไม่ ดี (ช้านาญ แตงทอง,
2543; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา, 2557)
6.4.2 ด้านการท างาน ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส 2) ปัจจัยด้ า น
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว 3) ปัจจัยด้านประชากร 4) ปัจจัยด้านเศรษฐกิ จ
และสังคม 5) ปัจจัยด้านพื้นที่อยู่อาศัย และ 6) ปัจจัยด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์ กับ ความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางเศรษฐกิจด้านการท้างาน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1) ปั จ จั ย ด้ า นสถานภาพสมรส ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ เ ป็ นหม้าย
มีโอกาสมี ความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จด้ านการท้า งานในระดับ สู ง มากลดลง ร้อยละ 4.31 อย่า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิงที่เป็น โสด ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่สมรส
และหย่า/แยกกันอยู่ มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการท้างานในระดั บสู ง มากเพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 7.96 และ 14.67 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศชายที่ เ ป็ น
โสด โดยจากผลการศึ กษาที่ พบว่า สตรีสู ง อายุ ห ม้าย มีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้า นการท้ า งาน
ต่้ากว่าสตรีสูงอายุที่ เป็น โสด ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการเป็นหม้ายเนื่ องจากคู่ส มรสเสี ยชีวิ ต ท้ า ให้
หญิงหม้ายกลุ่มนี้ต้องท้างานเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพี ยงล้าพั ง โดยอาจจะต้องท้างาน
เพราะความจ้าเป็นและความยากล้าบากบีบบั งคับ ทั้งที่ ตนเองไม่อ ยากท้าเพราะอายุมากแล้ว จึงมีการ
ท้างานที่ไม่ตรงตามความต้อ งการ เนื่องจากการตายของคู่สมรสท้า ให้สูญ เสียแหล่งรายได้ ที่จะมาจาก
คู่สมรส (Wang, 2011)
2) ปั จ จั ย ด้ า นความเป็ น ปึ ก แผ่น ระหว่ างสมาชิ ก ต่ า งรุ่น ในครอบครัว ผลการศึกษา
พบว่า
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(1) ผู้สูงอายุเพศหญิ งและเพศชายที่ ไ ด้รั บการเกื้ อ หนุน ด้า นการเงิ นจากบุต รที่ อ ยู่
ในครัวเรือนต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี ได้รับเงินตั้งแต่ 5,000 - 9,999 บาทต่อปี ได้รับเงินตั้งแต่ 10,000
- 29,999 บาทต่ อ ปี และได้ รั บ เงิ น ตั้ ง แต่ 30,000 บาทขึ้ น ไปต่ อ ปี มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับ สูง มากลดลง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทีย บกั บ
ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่มีบุตรในครั วเรื อน/มี บุตรในครั วเรื อนแต่ไ ม่ได้ รับเงิ น จาก
บุตรในครัวเรือน (ลดลงร้อยละ 4.36 5.34 5.44 และ 5.81ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง และลดลงร้อยละ
7.48 7.03 6.14 และ 6.55 ในกลุ่ มผู้ สู ง อายุ เ พศชาย) นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง
ที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่ อยู่นอกครั วเรือ นตั้ง แต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมี
ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการท้างานในระดั บสู งมากลดลงร้อยละ 3.09 อย่างมีนัยส้าคัญ ทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ ไ ม่ มีบุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รนอก ครั วเรื อ น/มี บุ ต รนอก
ครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเงินจากบุ ตรนอกครัว เรือน ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่ได้รับการเกื้อ หนุนด้านการ เงิ น
จากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน ตั้งแต่ 10,000 - 29,999 บาทต่อปี และได้รับเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้น
ไปต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับสูง มากลดลง ร้อยละ 2.78 และ
3.96 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เพศชายที่ไ ม่ มีบุต ร/ไม่มีบุต รน อก
ครัวเรือน/มีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเงินจากบุตรนอกครัวเรื อน
โดยผลการศึ ก ษาในส่ว นนี้ พบว่ า ผู้ สู ง อายุทั้ ง เพศหญิ ง และเพศชายที่ ไ ด้ รับการ
เกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ในและนอกครัว เรือนมีความอยู่ ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการท้ า งาน
ต่้ากว่าผู้สูงอายุทั้งเพศหญิ งและเพศชายที่ ไม่ ได้รั บการเกื้ อหนุน ด้านการเงินจากบุ ตรที่อยู่ ในและน อก
ครัวเรือน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมู ลเพิ่ มเติ ม พบว่ า ในกลุ่มของผู้สูง อายุ ที่ต้ องการท้า งานและได้ ท้ า
และในกลุ่มของผู้ สูง อายุ ที่ไ ม่ ต้ องการท้ างานและไม่ ได้ ท้า เป็นผู้สูงอายุ ที่ ไ ม่ไ ด้ รับ การเกื้ อหนุ น ด้ า น
การเงินจากบุตรที่อยู่ในครัว เรื อนในสัด ส่วนที่มากที่ สุด (ภาคผนวก ค ตารางที่ ค3 และตารางที่ ค4)
ซึ่งหมายความว่า ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีการท้างานที่ตรงตามความต้อ งการมากกว่าผู้สูงอายุทั้ง เพศหญิ ง และ
เพศชายที่ไ ด้ รับ การเกื้ อ หนุน ด้ านการเงิน จากบุ ต รที่ อยู่ ใ นครัว เรือ น ซึ่งผู้สูงอายุ กลุ่ มที่ ไ ม่ไ ด้ รั บ การ
เกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ในครัว เรือน อาจเป็นกลุ่มที่มีฐานะดีอยู่แล้ว ดังนั้ น ไม่ว่าจะท้างาน
หรือไม่ท้างานก็สามารถด้ารงชีวิตอยู่ไ ด้โดยไม่ ล้าบากมากนัก จึงอาจท้าให้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้มีควา มอยู่
ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้า นการท้า งานในระดั บสูง มากมากกว่าผู้สู งอายุ ทั้ง เพศหญิง และเพศชายที่ ไ ด้ รั บ
การเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(2) ผูส้ ูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่ อ ยู่ น อก
ครัวเรือนทุกสั ป ดาห์ ได้รับทุกเดื อน และได้รับอย่างน้ อ ยปี ละ 1 ครั้ง มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บ
ผู้สูงอายุเพศหญิง และเพศชายที่ ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่มีบุ ตรนอกครั วเรื อน/มี บุต รนอกแต่ ไม่ ไ ด้รับ อาหา รจาก
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บุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36 2.90 และ 4.07 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิ ง และเพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 7.50 7.39 และ 8.88 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย) โดยจากผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุทั้ง เพศ
หญิงและเพศชายที่ได้รับการเกื้อหนุน ด้านอาหารจากบุ ตรที่ อยู่นอกครัว เรือนอยู่ เป็นประจ้ามี ควา มอยู่
ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับสู งกว่าผู้สู งอายุทั้ งเพศหญิ งและเพศชายที่ไม่ ได้รับ ซึ่งส่วน
หนึ่งอาจเนื่องมาจากการได้รับอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน ท้าให้ผู้สูงอายุประหยัดค่าใช้จ่ายโดย
ไม่ต้องเสียเงินไปกับการซื้อหาอาหารด้วยตนเอง จึงเป็นการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับผู้สูงอายุ ไ ด้
อีกทางหนึ่ง ท้าให้ผู้สูงอายุไม่ต้องออกไปท้างานที่หนัก มากจนเกินไปเพื่ อหาเงิน มาใช้จ่าย และผู้สูงอายุ
บางส่วนหากไม่มีความจ้าเป็น ต้อ งใช้ เงิน มากมายก็อาจจะไม่ ต้อ งท้า งาน ซึ่งเป็นไปตามความต้อ งการ
ของผู้สูงอายุ จึงท้าให้ผู้สูงอายุกลุ่ มนี้ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านการท้า งานมากกว่า ผู้สู ง อายุ
กลุ่มที่ไม่ได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(3) ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ ได้รั บการเกื้ อหนุน ด้านเสื้อ ผ้าและสิ่ งของจากบุตรที่อ ยู่ น อก
ครัวเรือนทุกเดือน มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับสูง มากลดลง ร้อยละ
3.33 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู งอายุ เพศหญิง ที่ไ ม่มีบุตร/ไม่ มีบุต รน อก
ครั ว เรื อ น/มี บุ ต รนอกครั ว เรื อ นแต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เสื้ อ ผ้ า และสิ่ ง ของจากบุ ต รที่ อ ยู่ น อกครั ว เรื อ น ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผู้ สูง อายุก ลุ่ มนี้ มีฐานะทางเศรษฐกิจ ที่ไ ม่ ดี การได้รับการเกื้ อหนุน ด้านเสื้ อผ้ า และ
สิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัว เรือนเพียงอย่างเดียว อาจจะยังไม่เพียงพอต่ อค่าใช้จ่ายในการด้ารงชี วิ ต
ประจ้าวัน ท้าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ยั ง ต้อ งท้า งานเพื่ อหาเลี้ย งตนเองและครอบครั วทั้ งที่ ตนเองอาจจะ ไม่
อยากท้าแล้วเพราะมีอายุมาก และสุขภาพร่างกายอาจจะไม่ค่อยดีนัก จึงท้าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีค วาม
อยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับสูงมากลดลง
(4) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และเพศชายที่ ใ ห้ก ารเกื้ อ หนุน ด้ า นการเงิ น กั บบุ ต รที่ อยู่ใน
ครัวเรือน ตั้งแต่ 1,000 - 9,999 บาทต่อปี และให้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ ดี
มี สุ ข ทางเศรษฐกิ จด้ านการท้ างานในระดั บสู ง มากเพิ่ ม ขึ้น อย่ า งมี นั ย ส้าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ไ ม่มีบุตร/ไม่ มีบุตรในครัวเรือน/มีบุตรในครัวเรือนแต่ ไ ม่ ไ ด้
ให้เงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.34 และ 4.78 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง และเพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 6.02 และ 9.83 ในกลุ่มผู้สูง อายุเ พศชาย) นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่ ใ ห้ ก าร
เกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรื อน ตั้งแต่ 1,000 - 9,999 บาทต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ ดี
มีสุขทางเศรษฐกิ จ ด้านการท้ างานในระดั บ สูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 4.74 อย่างมีนัยส้า คั ญ ทา งสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เ พศหญิง ที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรนอกครั วเรื อน/มีบุ ตรนอกครัว เรื อ น
แต่ไม่ได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ผลการศึกษาในส่วนนี้ พบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิง และเพศชายที่ไ ด้ใ ห้การเกื้ อ หนุ น
ด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในและนอกครั วเรื อน มีโอกาสมีความอยู่ ดีมีสุ ขทางเศรษฐกิจด้านการท้ า งาน
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ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ มเติม พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ให้การเกื้อหนุ น ด้ า น
การเงินกับบุตรที่อยู่ในและนอกครัวเรือน มีสัดส่วนของผู้ที่ต้องการท้างานและได้ท้า และงานที่ท้าเป็น
งานประเภทมีทักษะ โดยมีชั่วโมงการท้างานที่เหมาะสมซึ่ งไม่มากและไม่น้ อยจนเกิน ไปในสั ดส่ว น มาก
ที่สุด (ภาคผนวก ค ตารางที่ ค7 และตารางที่ ค8) จึงอาจกล่าวได้ว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ให้ เ งิ น กั บ
บุตรที่อยู่ในและนอกครัวเรือนส่วนใหญ่ได้ท้า งานที่ตามความต้อ งการของตนเอง คือ อยากท้างานก็ไ ด้
ท้า หรือบางส่วนอาจจะไม่ อยากท้า ก็ไ ม่ ท้า เพราะมีฐานะทางเศรษฐกิ จที่ อยู่ ในระดั บ ดีอ ยู่แ ล้ ว และ
สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ดั ง นั้ น ไม่ ว่ า จะท้ า งานหรื อ ไม่ ไ ด้ ท้ า งานก็ ส ามารถด้ ารงชี วิ ต อยู่ไ ด้ อ ย่าง
ไม่ล้าบาก และยังสามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนทางการเงินกับบุตรได้
(5) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ มีก ารเยี่ ย มเยีย นกับ บุ ต รที่อ ยู่ นอกครั ว เรือ นทุก วั น /เกือบ
ทุ ก วั น เยี่ ย มเยี ย นทุ ก เดื อ น และเยี่ ย มเยี ย นอย่ างน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิ จ ด้ า นการท้ างานในระดั บ สูง มากเพิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 4.56 3.25 และ 3.14 อย่ า งมี นั ย ส้ าคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ ไ ม่ มีบุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รนอกครัว เรื อ น/มี บุตร
นอกครัวเรือนแต่เคยเยี่ยมเยียนกับบุตรที่ อยู่นอกครั วเรือน และผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีการติดต่อกั บ บุ ต ร
ที่อยู่นอกครัวเรือนทุกสั ปดาห์ มีโอกาสมีความอยู่ ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการท้างานในระดับ สู ง มาก
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.12 อย่างมีนัยส้าคั ญทางสถิ ติ ที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สูง อายุ เ พศหญิง ที่ ไ ม่ มี
บุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รนอกครั ว เรื อ น/มี บุ ต รนอกครั ว เรื อ นแต่ ไ ม่ เ คยติ ด ต่ อ กั บ บุ ต รที่ อ ยู่ น อกครั ว เรื อ น
ส่วนผู้สูงอายุเพศชาย ผลการศึกษา พบว่า ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ
จากการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เพิ่ มเติ ม พบว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่มีก ารเยี่ย มเยียนและ
ติดต่อกับบุตรที่อยู่น อกครัว เรือนทุกวั น/เกือบทุก วัน เยี่ยมเยียนทุกเดือน และเยี่ยมเยียนอย่างน้ อ ยปี
ละ 1 ครั้ง มีสัดส่วนของผู้ที่ได้ท้างานที่ตรงตามความต้ องการ (ต้องการท้าและได้ท้า ไม่ต้องการท้าและ
ไม่ ไ ด้ ท้ า ) และในกลุ่ มของผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ ยั ง ท้ า งานอยู่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานประเภทที่ มีทั กษะ
ในสัดส่วนที่มากกว่าผู้สูงอายุ เ พศหญิง ที่ไ ม่เ คยเยี่ ยมเยียนและติ ดต่อ กับบุ ตรที่ อยู่นอกครั วเรื อน อีกทั้ ง
ผู้สูงอายุเพศหญิง มีการเยี่ ยมเยีย นกั บบุ ตรที่ อยู่นอกครัว เรือ นอยู่ เป็น ประจ้า (ทุกวัน ทุกสัปดาห์ และ
ทุกเดือน) มีสัดส่วนของผู้ที่มีรายได้ต่อปีระหว่าง 70,000 - 99,999 บาท เป็นผู้ที่มีรายได้เพียงพอ/เกิ น
เพียงพอ และเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในภาวะทางการเงินของตนเองในระดับ มากในสัดส่ วนที่ มากกว่ า
ผู้สูงอายุที่ไม่เคยเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การเยี่ยมเยี่ ยมกับบุต ร
ที่อยู่นอกครัวเรือนของผู้สูงอายุอาจจะน้ามาซึ่งการได้รับการช่วยเหลือ เกื้อหนุนทางการเงินและสิ่ ง ของ
อื่นๆ ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตจากบุตรที่ผู้สูงอายุไปเยี่ยมเยียนอยู่ เสมอ (Bian et al., 1998; Farber,
1966; A. Hermalin et al., 1992; H. Yang, 1996) จึงท้าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ต้องท้างานที่หนั ก มาก
จนเกินไปเพื่อ หารายได้ มาเลี้ย งดู ตนเองและซื้ อสิ่ งของเครื่อ งใช้ ในครั ว เรื อน ดังนั้น ผู้สูงอายุ ก ลุ่ มนี้
อาจจะไม่ต้องการท้ างานและไม่ ไ ด้ท้า งานก็ สามารถด้ ารงชี วิต อยู่ ไ ด้โ ดยไม่ล้า บาก หรืออีกส่ว นหนึ่ ง
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อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยียนและติดต่ อกับบุ ตรที่อยู่ นอกครัวเรือนอยู่เป็ นประจ้าเป็ น ผู้ ที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจ ที่ดี อยู่ แล้ ว จึงสามารถเลือกที่จะท้า งานที่ตรงตามความต้อ งการของตนเองได้
และไม่ว่าจะท้างานหรื อ ไม่ท้า งานก็ สามารถด้ ารงชี วิต อยู่ ไ ด้อ ย่า งไม่ ล้าบาก จึ งท้าให้ผู้สูงอายุ ก ลุ่ มนี้
มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้า งานมากกว่าผู้สู งอายุกลุ่ มที่ไ ม่เ คยเยี่ย มเยียนและติด ต่ อ กั บ
บุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(6) ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ มีบุ ตรที่ อยู่ใ กล้ ที่สุด อาศั ยอยู่ บ้านติ ดกัน/ใกล้ กัน มีบุตรที่อ ยู่
ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ในหมู่ บ้าน/ในเขตเทศบาลเดีย วกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุ ดอาศัยอยู่ในจั งหวั ดเดี ย วกั น
มีบุตรที่อยู่ใ กล้ที่ สุ ดอาศั ย อยู่ คนละจั ง หวั ด และมีบุตรที่ อยู่ ใกล้ ที่สุ ด อาศัย อยู่ต่ างประเทศ มีโอกาส
มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับสูงมากลดลงร้อยละ 4.43 3.48 3.97 3.29 และ
7.83 อย่างมีนัยส้าคั ญทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู ง อายุ เ พศหญิ งที่ ไ ม่ มีบุต ร ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมู ลเพิ่ มเติ ม พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ งกลุ่ มนี้ มีสัดส่วนของผู้ ที่ไ ด้ ท้างานที่ต รงตามความ
ต้องการ คือ ต้องการท้าและได้ท้า และไม่ต้องการท้าและไม่ไ ด้ท้า ในสัด ส่วนที่น้ อยกว่าผู้ สูง อายุ เ พศ
หญิงที่ไม่มีบุ ตร โดยเมื่อพิ จารณารายได้ ต่ อปี ของผู้สู งอายุ เ พศหญิง พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ ง กลุ่ มนี้
มีสัดส่วนของผู้ที่ มีรายได้ ต่อ ปีอ ยู่ระหว่า ง 100,000 - 299,999 บาท และตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
เป็นผู้ที่มีรายได้ เ พีย งพอ/เกิ น เพีย งพอ และเป็นผู้ที่มีค วามพึ ง พอใจในภาวะทางการเงิน ของตน เอง
ในระดับมากในสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้สู งอายุ เ พศหญิงกลุ่มที่ไ ม่ มีบุตร ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ สูงอายุ
เพศหญิงทั้งที่มีบุตรคนที่อยู่ ใกล้ ที่สุด อาศัย อยู่ใกล้หรือ อยู่ไ กลได้ท้างานที่ ไม่ ตรงตามความต้ องการของ
ตน ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไ ม่ดีนัก จึงต้องท้างานเพื่อหาเงิน มา
เป็นค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีวิ ตของตนเองและครอบครัว ทั้ง ที่ตนเองไม่ต้ อ งการท้างานแล้ว เพราะมี
อายุ ที่ มากแล้ ว สุ ข ภาพร่ างกายอาจจะไม่ เ อื้ อ อ้ านวยต่ อ การท้ างานที่ อ าจจะหนั ก จนเกิน ไป และ
บางส่วนอาจมีชั่วโมงการท้างานที่ มากเกิน ไปหรื อน้อ ยจนเกินไปจึง ท้าให้ ผู้สู งอายุ กลุ่ มนี้ มีค วามอยู่ ดี มี
สุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานต่้ากว่าผู้สูงอายุเพศหญิงในกลุ่มที่ไ ม่ มีบุตร
3) ปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสั งคม พื้นที่อยู่อาศัย และสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า
(1) ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายวัยกลางที่มีอายุระหว่าง 70 - 79 ปี และวัยปลาย
ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการท้างานในระดั บสูง มากลดลง
อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สูง อายุ เ พศหญิง และเพศชายวั ย ต้ นที่ มีอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี (ลดลงร้อยละ 5.78 และ 6.58 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิ ง และลดลงร้อยละ 11.26
และ 15.10 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย) ผลการศึกษาในส่วนนี้ มีความสอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาความ
อยู่ดีมีสุขทางด้า นเศรษฐกิจ ในภาพรวม โดยผู้สูงอายุเ พศหญิ ง วัย กลาง และวัยปลาย และผู้สูง อายุ
เพศชายวัยปลาย มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานต่้ากว่าผู้ สูงอายุ เ พศหญิงและเพศช าย
วัยต้น ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สูง อายุ เหล่านั้น มี ความจ้าเป็นที่ ต้อ งท้า งานอยู่ ทั้ง ที่ตนเองไม่อ ยากท้ า แล้ ว
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เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออ้านวยและอายุที่ เพิ่ มมากขึ้นจึง ท้างานด้ว ยความไม่เ ต็มใจ เพราะหาก
การสูงอายุขึ้นของบุคคลส่งผลให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจลดลง นั้นก็ หมายความว่า ผู้สูงอายุอาจจะ
ต้องท้างานในเชิงเศรษฐกิจ มากขึ้น เพื่อหารายได้ มาเลี้ย งดู ตนเอง และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ
ให้กับตนเองและครอบครั ว ซึ่งผู้สูงอายุบางส่ว นหากมี การเจ็ บป่ วยก็ อาจจะมี ค่า ใช้จ่า ยในกา รดู แ ล
สุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น ตามไปด้ วย ดังนั้น การได้ท้างานซึ่งไม่ ตรงตามความต้อ งการของผู้ สู ง อายุ
ที่ อ ยา กจ ะ ท้ า จึ ง ท้ า ให้ มี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข ทางเศร ษฐกิ จ ด้ า น การ ท้ า งาน ลดลงตามไปด้ ว ย
(Bloom et al., 2010; ชลธิชา อัศวนิรันดร, 2552; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา, 2557;
สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล, 2557) ซึ่งก็สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ มเติ มที่ พบว่า มีผู้สูงอายุวั ย
กลางที่ยังคงท้างานอยู่เป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูง อายุวัยต้น และมีสัดส่วนของผู้ที่ได้ท้างานที่ ไ ม่
ตรงตามความต้องการมากกว่าผู้สูงอายุวัยต้น
(2) ผู้สูงอายุเพศหญิงและผู้สูงอายุเพศชายที่ มีบุตรเพิ่ มขึ้น 1 คน มีโอกาสมีความอยู่
ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการท้า งานในระดับ สูง มากลดลง ร้อยละ 0.67 และ 0.79 อย่างมีนัยส้ า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาในส่ วนนี้ มีความสอดคล้ อ งกั บการศึก ษาความสั มพันธ์ ระหว่ า ง
จ้านวนบุตรที่ผู้สูงอายุมีกับ ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ ภาพรวม เนื่ องจากการที่ผู้สูงอายุทั้ ง เพศ
หญิงและเพศชายที่มีบุตรจ้านวนมากท้าให้ ผู้สูง อายุมีความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจลดลง ส่วนหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากการมีบุ ตรในจ้านวนที่ มากจนเกินไปและบุตรเหล่านั้น เป็น ภาระให้ ผู้สู งอายุ ต้ อ งดู แ ล
ในเรื่องชีวิตความเป็น อยู่แ ละด้ านการเงิน ก็อาจจะส่ งผลต่ อภาระค่า ใช้ จ่ายในครัว เรื อนของผู้สู ง อายุ
และผู้ สู ง อายุ อ าจจะต้ อ งออกไปท้ า งานเพื่ อ หารายได้ มาจุ นเจื อ ครอบครัว และเพื่ อ ให้ มีรายได้มา
ช่วยเหลือเกื้อหนุนบุ ตรด้ วย จึงท้าให้อาจจะต้องท้างานหนักขึ้ นทั้ งที่ไ ม่ อยากท้า ส่งผลให้มีความอยู่ ดี
มี สุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ลดลงตามไปด้ ว ย (Wang, 2011; Lee et al., 1994; ชลธิ ช า อั ศ วนิ รั น ดร,
2552)
(3) ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่จบการศึกษาระดั บประถมศึก ษา จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-อนุปริญญา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีโอกาสมีความ
อยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการท้า งานในระ ดับสู ง มากลดลง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ หญิงและเพศชายที่จบการศึ กษาต่้ากว่าระดั บประถมศึ กษา (ลดลงร้อยละ 3.89
6.12 และ 7.65 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง และลดลงร้อยละ 5.96 12.61 และ 15.61 ในกลุ่มผู้สูงอายุ
เพศชาย) จากการวิเคราะห์ข้อมู ลเพิ่ มเติ ม พบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิ งในกลุ่ มที่ มีร ะ ดั บ
การศึกษาสูง (มัธยมศึกษาตอนต้น-อนุปริญญา และปริญญาตรีหรือสูงกว่า) มีสัดส่วนของผู้ที่ได้ท้างาน
ที่ไม่ตรงตามความต้อ งการ และมีชั่วโมงการท้า งานที่ มากจนเกิ น ไปมากกว่าผู้ สูง อายุ ทั้ง เพศชายและ
เพศหญิ ง ในกลุ่ มที่ มีร ะดั บ ดั บการศึ ก ษาต่้ า (ประถมศึ ก ษา หรื อ ต่้ ากว่ า) ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาในส่วนนี้
สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่จบการศึกษาในระดับสู งกลับ มีความอยู่ดี มีสุ ข ทาง
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เศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับ ต่้า ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สู งอายุ กลุ่ มนี้อาจจะไม่ อยากท้ า งาน
แต่จ้าเป็นต้องท้าและด้วยระดั บการการศึ กษาที่สูง และภาระหน้า ที่ที่ต้ องรั บผิ ดชอบจึง ต้อ งท้า งานอยู่
ทั้งที่ตนเองอาจจะไม่อยากท้าแล้ ว ส่งผลให้มีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจด้านการท้า งานในระดั บ ต่้ า
ตามไปด้วย
(4) ผู้สูงอายุเพศหญิง ที่อาศัย อยู่ในครัว เรื อนแบบข้า มรุ่น มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางเศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับสู ง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 2.59 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ ร ะ ดั บ
0.05 เมื่อเทียบกับผู้ สูง อายุเ พศหญิงที่ อาศัยอยู่คนเดียว ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่ อาศัย อยู่ ในครัว เรื อ น
แบบ 2 รุ่น ครัวเรือนแบบ 3 รุ่นและมากกว่า และครัวเรือนแบบข้ามรุ่น มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับ สูง มากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.66 8.70 และ 5.81 อย่างมีนัยส้าคัญ ทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ เ พศชายที่ อ าศั ย อยู่ ค นเดี ย ว จากผลการศึ ก ษาส ามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สู งอายุ เ พศหญิ งส่ว นใหญ่จะท้าหน้าที่ ดูแลหลาน เพื่อแบ่ ง
เบาภาระในการดูแลลูกให้กับบุตร และเพื่อให้บุตรมีเวลาที่จะออกไปท้างานที่อื่น เพื่อ หารายได้มา เลี้ ย ง
ดูสมาชิกในครอบครัว จึงท้าให้ผู้สูงอายุ เ พศหญิ ง ที่อาศั ยอยู่ใ นครัว เรื อนแบบข้า มรุ่ น (อยู่กับหลาน)
ได้ท้าหน้าที่เ ลี้ย งหลานอย่า งเต็ มที่ โ ดยความสมัค รใจ และมีความสุ ข ในการท้า หน้า ที่ นี้ โดยไม่ ต้ อ ง
ออกไปท้างานที่ อื่น ๆ ที่อาจจะหนัก และใช้เวลาในการท้า งานที่มากจนเกิน ไปในการหารายได้ ทั้ ง ที่
ตนเองไม่อ ยากท้า เพราะมีบุตรคอยให้ ความช่ วยเหลือ เรื่ อ งการเงิน อยู่ แล้ ว จึงท้าให้ผู้สูงอายุ ก ลุ่ มนี้
มี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จด้ านการท้ างานสู งตามไปด้ ว ย ส่ ว นผู้ สู ง อายุเ พศชายที่ อ าศั ย อยู่ใน
ครัวเรือนแบบอื่นๆ (แบบ 2 รุ่น แบบ 3 รุ่นและมากกว่า และแบบข้ามรุ่น) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้อาจได้ รั บ
การช่วยเหลือ เกื้อ หนุ นทางเศรษฐกิ จ จากคนในครอบครัว ซึ่งอาจจะไม่ ต้อ งท้างานในเชิ ง เศร ษฐกิ จ
ก็สามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้อ ย่างไม่ล้า บากนัก โดยบางส่วนอาจจะอยากท้างานแล้ว ได้ท้า หรือบางส่ว น
อาจจะไม่อยากท้า งานและไม่ ท้า ก็สามารถด้า รงชีวิ ต อยู่ ไ ด้ เ พราะมี ส มาชิ ก ในครอบครัว ดู แล ดังนั้ น
การท้างานของผู้สูงอายุกลุ่ มนี้จึง เป็น ไปตามตามความต้ องการ ซึ่งก็สอดคล้องกั บการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
เพิ่มเติม ที่พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่อาศัย อยู่คนเดีย ว มีสัดส่วนของผู้ที่ท้างานประเภทที่
ไม่มีทักษะ และมีชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์ที่มากจนเกินไปในสัดส่วนมากกว่าผู้ สูงอายุ เพศหญิ ง และ
เพศชายที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบอื่น ๆ จึงอาจท้าให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวมีค วามอยู่ ดีมีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านการท้างานต่้ากว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบอื่นๆ (ภาคผนวก ค ตารางที่ ค12)
(5) ผู้สูงอายุเพศหญิ งและผู้สู ง อายุเ พศชายที่ อาศั ยอยู่ ในเขตเมื อง มีโอกาสมี ค วาม
อยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับสูง มากลดลง ร้อยละ 4.60และ 7.45 อย่างมีนัยส้าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สูง อายุเ พศหญิ งและผู้ สูง อายุเ พศชายที่อาศั ยอยู่ใ นเขตชน บท
ผลการศึกษาในส่ว นนี้ สะท้อนให้เห็นว่ า ถึงแม้ว่าการอาศั ยอยู่ใ นเขตเมื อ งซึ่ งมี ความเจริ ญและ เป็ น
ศูนย์รวมของแหล่ งงานที่ หลากหลาย และสิ่งอ้านวยความสะดวกมากมาย แต่ผู้สูงอายุที่อาศั ย อยู่ ใ น
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เขตเมืองก็มีความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ การท้างานต่้ากว่าผู้สู งอายุที่ อาศั ยอยู่ใ นเขตชนบท ส่วนหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ในเขตเมื องได้ ท้างานที่ ไม่ ตรงตามความต้องการ (ต้องการท้าและ
ไม่ได้ท้า หรือไม่ต้องการท้าแต่ได้ท้า) และมีชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์ที่มากจนเกินไป ซึ่งก็สอดคล้อ ง
กับการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติ ม ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมื องมีสัด ส่วนของผู้ ที่ได้ ท้างานที่ ไ ม่
ตรงตามความต้อ งการของตนเอง รวมทั้งมีชั่วโมงการท้า งานต่อ สัป ดาห์ ที่มากจนเกินไปในสั ด ส่ ว นที่
มากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท (ภาคผนวก ค ตารางที่ ค13)
(6) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และเพศชายที่มีสุ ข ภาพปานกลาง และสุ ขภาพดี มี โ อกาส
มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการท้างานในระดับสูง มากเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2.37 และ 4.66 ในกลุ่ม
ผู้สูงอายุเพศหญิง และ ร้อยละ 7.06 และ 11.80 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บ ผู้สู ง อายุ เ พศหญิ งและเพศชายที่ มีสุ ขภาพไม่ ดี จากผลการศึ กษาสา มารถ
วิเคราะห์ได้ว่า การมีภาวะสุขภาพที่ไม่ดีและการเจ็บป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ อาจท้าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถ
ท้ า กิ จ กรรมต่ างๆ ได้ ต ามต้อ งการ และมี ผ ลต่ อ การท้ างานของผู้ สูง อายุ ด้ วย โดยอาจจะมี ผู้ สูงอายุ
บางส่วนยังคงต้องการที่จะท้างานในเชิ งเศรษฐกิจแต่ด้ว ยข้อจ้ากั ดทางด้านสุข ภาพร่า งกายจึง ท้า ให้ ไ ม่
สามารถท้ างานตามที่ ต้ อ งการได้ ในขณะที่ ผู้ สูง อายุ อี ก ส่ว นหนึ่ ง ที่มีสุ ข ภาพร่างกายที่ แข็ ง แรงไม่มี
โรคภัยไข้เจ็บใดๆ ท้าให้สามารถท้างานในเชิงเศรษฐกิจได้ตามปกติและเป็น ไปตามความต้อ งการของ
ตนเองจึ ง ท้ า ให้ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จด้ า นการท้ า งานในระดั บ ที่ สูง มากมากกว่ าผู้ สู งอายุ
ที่สุขภาพไม่ดี
6.4.3 ด้านทรัพย์สนิ และเงิน ออม ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยด้านเพศและสถานภาพ
สมรส 2) ปัจจัยด้านความเป็น ปึ กแผ่นระหว่า งสมาชิ ก ต่า งรุ่น ในครอบครัว 3) ปัจจัยด้านประชากร
4) ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม 5) ปั จ จั ย ด้ า นพื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และ 6) ปั จ จั ย ด้ า นสุ ข ภา พ
มีความสัมพันธ์ กับ ความอยู่ดี มีสุขทางด้า นเศรษฐกิจด้า นทรั พย์ สินและเงินออม อย่างมีนัยส้าคั ญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1) ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงที่สมรส และ
เป็นหม้าย มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจด้า นทรั พย์สิน และเงิน ออมในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 8.92 และ 3.88 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูง อายุเ พศหญิ ง ที่ เ ป็ น
โสด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ เ พศชายที่ ส มรส เป็ น หม้ าย และหย่ า/แยกกั นอยู่ มี โ อ กาสมี ค วามอยู่ ดีมีสุ ขทาง
เศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมในระดั บสูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 20.14 18.32 และ 10.85 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้ สู งอายุเ พศชายที่ เ ป็นโสด จากผลการศึกษาสา มารถ
วิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ในกลุ่ มของผู้ สู ง อายุ ทั้ ง เพศหญิ ง และเพศช ายถ้ าเป็ น โสดจะมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ขทาง
เศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมต่้ากว่าผู้สู งอายุทั้ง เพศหญิงและเพศชายกลุ่ มอื่นๆ ซึ่งในส่วนนี้อาจ
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กล่าวได้ว่า การมีคู่สมรส หรือเคยมีคู่ส มรสแล้ว หย่าร้า งแยกทางกัน หรือบางส่วนคู่สมรสเสียชี วิ ต ไป
ก่อนท้าให้ผู้สูงอายุเป็นหม้าย มีส่วนท้าให้ผู้สูงอายุมีทรัพย์สินซึ่งอาจจะมาจากการเกื้อหนุนของคู่ ส มรส
ทั้งในเรื่องของการเป็น กรรมสิท ธิ์ในบ้านและที่อยู่ อาศั ย และทรัพย์สินอื่นที่สามารถประเมิน มูล ค่ า ได้
โดยอาจจะมาจากการท้างานและหาซื้อร่วมกันมา หรืออีกฝ่ายหนึ่งให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้การมี
คู่สมรสจะได้เปรียบกว่าคนที่ เป็นโสด เนื่องจากมีแหล่งที่มาของรายได้ และทรั พย์สิน ที่มาจากสองทาง
คือ ทรัพย์สินของตนเอง และทรัพย์สินของคู่ส มรส ในขณะที่คนที่เป็นโสดจะมีแหล่ง ที่มาของรายได้
และทรัพย์สินเพียงทางเดีย ว คือ ทรัพย์สินที่มาจากตนเองเท่านั้น ดังนั้น จากผลการศึก ษานี้ จึงอาจ
กล่าวได้ว่า การมีคู่สมรสสามารถเป็น แหล่ งของการเกื้ อหนุน ด้านเศรษฐกิจ และเป็นข้อได้เปรีย บกว่ า
เป็นการเป็นโสด (Kivett, 1997; Ofstedal et al., 2004; Wang, 2011; จอห์น โนเดล และนภาพร
ชโยวรรณ, 2552)
2) ปัจจัยด้านความเป็ นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครั ว ผลการศึกษา พบว่า
(1) ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่ อยู่ในครัว เรื อ น
ต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี และได้รับตั้ง แต่ 10,000-29,999 บาทต่อปี มีโอกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านทรัพย์ สินและเงินออมในระดับ สูง มากลดลง ร้อยละ 3.87 และ 4.56 อย่างมีนัยส้ า คั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิง ที่ ไ ม่ มีบุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รในครั วเรื อ น/มี บุ ตรใน
ครัวเรือนแต่ไม่ไ ด้รับ เงินจากบุตรในครัว เรื อน ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่ไ ด้รับ การเกื้ อหนุ นด้านการ เงิ น
จากบุ ต รที่ อ ยู่ใ นครั วเรื อนต่้ ากว่า 5,000 บาทต่ อ ปี ได้ รั บ 5,000-9,999 บาทต่ อ ปี และได้ รับตั้งแต่
10,000-29,999 บาทต่ อ ปี มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นทรั พย์ สิน และเงิ น ออมใน
ระดับสูงมากลดลง ร้อยละ 4.85 4.43 และ 3.88 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บ
ผู้ สู ง อายุ เ พศชายที่ ไ ม่ มีบุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รในครั ว เรื อ น/มี บุ ต รในครั ว เรื อ นแต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เงิ น จา กบุ ต ร
ในครัวเรือน แต่ในกลุ่มของผู้สูง อายุเ พศหญิ งและเพศชายที่ไ ด้รับการเกื้ อหนุน ด้านการเงิ นจากบุ ต รที่
อยู่นอกครัวเรือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์ สิ น
และเงินออมในระดับสู ง มากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.29 และ 5.85 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ไ ม่ มีบุตร/ไม่ มีบุตรนอกครั วเรือน/มีบุตรนอกครัวเรื อ นแต่
ไม่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน จากผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รั บ
เงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน มี ความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านทรัพย์สินและเงินออมต่้ า กว่ า
ผู้สูงอายุที่ไ ม่ไ ด้รั บ เงิ นจากบุต รที่ อ ยู่ใ นครัว เรือ นเดี ยวกัน แต่ผู้สูงอายุ ที่ไ ด้รั บ เงินจากบุ ตรที่อ ยู่ น อก
ครัวเรือนในจ้านวนที่มาก มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านทรัพย์สินและเงินออมในระดั บ สู ง
มากเพิ่มขึ้น จึงวิเคราะห์ได้ว่า อาจเป็นไปได้ ว่าผู้ สูง อายุ ในกลุ่ มที่ไ ด้รั บ เงิ นจากบุ ตรในจ้านวนน้ อ ยมี
ฐานะที่ไม่มีค่อยดีนัก จึงไม่มีเงินเหลือพอที่จะเก็บออมหรือซื้ อทรั พย์สิน อื่นที่สามารถประเมิน มูล ค่ า ได้
เช่น ทอง ที่ดิน บ้าน เป็นต้น และมีความต้องการการช่ว ยเหลือ ด้านการเงินจากบุ ตร ซึ่งหากบุตรให้
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การเกื้อหนุนด้ านการเงิน ในจ้ านวนที่ไ ม่ มากเงิน ในส่วนที่ ไ ด้รับ จากบุ ตรนี้อ าจจะเพีย งแค่ ช่ว ยเหลื อ
ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ส ามารถเลี้ ย งดู ห ลาน ซื้ อ หาอาหาร เสื้ อ ผ้ า และสิ่ ง ของใช้ ที่ จ้ า เป็ น ต่ อ การ ด้ า ร ง
ชี วิ ต ประจ้ า วั น ได้ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถท้ าให้ ผู้ สู ง อายุ มีท รั พย์ สิ น และเงิ น ออมเพิ่ มมากขึ้นได้
ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับเงินจากบุ ตรในจ้านวนมาก ก็อาจท้าให้เพียงพอต่อค่า ใช้จ่ายในการด้ารงชี วิ ต
ประจ้ า วั นของผู้ สู งอายุ แ ละสมาชิ ก ในครอบครัว และอาจจะมี เ งิ นเหลื อพอได้ เ ก็ บออมในบางส่วน
จึ ง อาจท้ า ให้ ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ มนี้ มีโ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นทรั พย์ สิ น และเงิ น ออม
ในระดับสูงมากเพิ่ มขึ้น ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ การวิ เคราะห์ ข้อ มูล เพิ่มเติม ที่พบว่า ในกลุ่มของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่นอกตั้งแต่ 30,000 บาทต่อปีขึ้นไปมีสัดส่วนของ
ผู้ ที่ มีมูล ค่ า ของทรั พย์ สิ น และเงิ น ออม ตั้ ง แต่ 100,000-399,999 บาท, 400,000-699,999 บาท,
700,000-999,999 บาท และ 1,000,000 บาทขึ้นไปในสัดส่วนที่มากกว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้ อ หนุ น
ด้ า นการเงิ น จากบุต รที่ อ ยู่ นอกต่้ า กว่ า 5,000 บาทต่ อ ปี , 5,000 - 9,999 บาทต่ อ ปี และ 10,00029,999 บาทต่อปี
(2) ผู้ สู ง อายุ เ พศชายที่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ น ด้ า นอาหารจากบุ ต รที่ อ ยู่ น อก
ครัวเรือนทุกวัน/เกือบทุกวัน ได้รับทุกสัปดาห์ ได้รับทุกเดือน และได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีโอกาส
มีความอยู่ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิ จด้ านทรั พย์ สินและเงิ นออมในระดับ สู งมากเพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 7.53
5.10 3.46 และ 5.89 อย่ า งมี นั ย ส้ าคั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บผู้ สู งอายุ เ พศชายที่ ไม่มี
บุตร/ไม่มีบุตรนอกครั ว เรือ น/มีบุ ตรนอกครั วเรือนแต่ ไ ม่ไ ด้รั บการเกื้อ หนุน ด้านอาหารจากบุ ต รที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน จากผลการศึกษาในส่วนนี้ พบว่า การที่ผู้สูงอายุเพศชายได้รับการเกื้อหนุ นด้านอาหาร
จากบุตรที่อยู่นอกครัว เรื อนอยู่ เป็น ประจ้า มี ความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์ สินและเงิ น ออม
มากกว่าผู้สูงอายุ เพศชายที่ ไ ม่ไ ด้รับ การเกื้ อหนุน ด้ านอาหารจากบุ ตรที่อ ยู่นอกครัว เรื อน ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุเพศชายที่ไ ด้รับการเกื้อ หนุนด้านอาหารจากบุ ต รที่
อยู่นอกครัวเรือนทุกวัน/เกือบทุกวัน ได้รับทุกสัปดาห์ ได้รับทุกเดือน และได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีสัดส่วนของผู้ที่ มีมูล ค่าของทรั พย์ สิน และเงิน ออมอยู่ระหว่ าง 100,000-399,999 บาท, 400,000699,999 บาท และ 700,000-999,999 บาทในสัดส่วนที่มากกว่าผู้สูงอายุเ พศชายกลุ่มที่ไ ม่ไ ด้รั บ การ
เกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้สองมุมมอง กล่าวคือ ส่วนหนึ่ ง
อาจเนื่องมาจากการได้ รับ อาหารจากบุต รที่ อ ยู่น อกครัว เรือ น ท้าให้ผู้สูงอายุป ระหยั ดค่ าใช้จ่ า ยได้
โดยไม่ต้องมีรายจ่ายที่เสีย ไปให้ กับ ค่าอาหารในทุก ๆ วัน ซึ่งการได้รับอาหารจากบุตรเป็นการแบ่ ง เบา
ภาระทางการเงินให้กับผู้สูงอายุ จึงอาจท้าให้ผู้สูงอายุมีเงินเหลือ เพื่อเก็บ ออมและสะสมทรัพย์ สิ น ส่ ว น
บุคคลได้อีกทางหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งอาจเนื่อ งมาจากผู้สู งอายุ เ พศชายกลุ่มนี้ เป็น ผู้ที่ มีทรั พย์ สิ น และ
มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ที่ ค่ อ นข้ า งจะดี อ ยู่ แ ล้ ว บุ ต รจึ ง อยากมาเยี่ ย มเยี ย นและน้ า อาหารมาฝาก
อย่างสม่้าเสมอ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้สูงอายุกั บบุตร ซึ่งสัมพันธภาพที่แน่ น
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แฟ้นก็อาจจะน้ามาซึ่งการได้รับการมรดกและทรั พย์สินที่ เป็น การถ่ายโอนจากรุ่นบิดามารดาสู่รุ่ น บุ ต ร
หลานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผลการศึกษาที่ พบว่า มีนัยส้าคัญทางสถิติเฉพาะผู้สู งอายุ เ พศ
ชาย ส่วนผู้สูงอายุเพศหญิง พบว่า ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิตินั้น อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุเพศชายกลุ่ มนี้
อาจจะท้าอาหารเพื่อรับประทานเองไม่ไ ด้ บุตรที่อยู่นอกครัวเรื อนจึ งต้ องให้การเกื้ อหนุนด้านอาหาร
อยู่เป็นประจ้า ซึ่งแตกต่างจากในกลุ่ มของผู้สู งอายุ เ พศหญิง ที่ส ามารถท้า อาหารรั บ ประทานได้ เ อง
ในครัวเรือน จึงท้าให้อาจจะไม่ได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(3) ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่ไ ด้รับ การเกื้ อหนุน ด้านเสื้อ ผ้าและสิ่ง ของจากบุ ต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือนทุก วัน/เกื อบทุ กวัน/ทุก สัป ดาห์ และได้รับอย่างน้อ ยปีละ 1 ครั้ง มีโอกาสมีควา มอยู่ ดี
มีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์ สินและเงิน ออมในระดับสู ง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 4.62 และ 2.56 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู ง อายุ เ พศหญิง ที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรนอกครัว เรื อ น/
มีบุตรนอกครัวเรือ นแต่ไ ม่ไ ด้รับ เสื้ อผ้าและสิ่ งของจากบุต รที่ อยู่น อกครัว เรือ น ผลการศึกษาในส่ ว นนี้
มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ การได้ รั บ การเกื้ อ หนุน ด้ า นอาหารจากบุต รที่ อ ยู่ น อกครั ว เรื อ น ซึ่ ง จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้ อผ้าและสิ่งของจากบุ ต ร
ที่อยู่นอกครัวเรือนทุกวัน/เกือบทุ กวัน/ทุ กสัปดาห์ และได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีสัดส่วนของผู้ ที่ มี
มูลค่าของทรัพย์สิน และเงิ นออมอยู่ ระหว่ าง 100,000-399,999 บาทในสัดส่วนที่มากกว่า ผู้สู ง อายุ ที่
ไม่ได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุ ตรที่อ ยู่นอกครัวเรื อน ส่วนหนึ่งอาจเนื่ องมาจากการ
ได้รับเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่น อกครัวเรื อนอาจท้าให้ ผู้สูง อายุประหยัด ค่าใช้จ่ายของตนเองลง
ได้อีกทางหนึ่ง เพราะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหาสิ่งของและเสื้อผ้า ด้วยตนเอง จึงท้าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีเ งิ น
เหลือเพื่อเก็บออมและสะสมทรั พย์สิน ส่วนบุ คคลได้ เพิ่ มขึ้น อีก ทางหนึ่ ง หรือส่วนหนึ่งอาจเป็นไปได้ ว่ า
ผู้สูงอายุกลุ่มที่ไ ด้รั บการเกื้ อหนุน ด้านเสื้อ ผ้าและสิ่ง ของจากบุต รที่ อยู่ นอกครั วเรือ นเป็น ผู้ที่ มี ฐ านะ
ความเป็นอยู่ ทั้ งทางการเงิน และทรั พย์สิ นที่ อยู่ ในระดั บ ดีอ ยู่แ ล้ว บุตรหลานจึงให้ การดูแ ลเอา ใจ ใส่
โดยการส่ ง เสื้ อ ผ้ า และสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ที่ จ้ า เป็ น ต่ อ การด้ า รงชี วิ ต ให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ อ ยู่ เ ป็ น ประจ้ า
เพราะนอกจากจะเป็ นการสร้ างสั มพั นธภาพที่ ดี ต่ อกั น แล้ ว ส่ ว นหนึ่ ง อาจจะน้า มาซึ่ ง การถ่ ายโอน
ทรัพย์สินของผู้สูงอายุไปสู่บุตรหลานในอนาคตต่อไปได้อีก ด้วย
(4) ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ ได้ใ ห้การเกื้อ หนุน ด้านการเงินกั บบุ ตรที่อ ยู่ในครัว เรื อ น
ตั้งแต่ 1,000 - 9,999 บาทต่อปี และได้ให้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุข ทาง
เศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมในระดับสู งมากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.64 และ 4.58 อย่างมีนัยส้าคั ญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิง ที่ ไ ม่ มีบุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รในครั วเรื อ น/มี บุ ตรใน
ครัวเรือนแต่ไม่ไ ด้ใ ห้เ งิน กับ บุตรที่อ ยู่ในครัว เรื อน ส่วนผู้สูงอายุเพศหญิง และผู้ สูง อายุ เ พศชายที่ ไ ด้ ใ ห้
การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัว เรือนตั้ งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมีความอยู่
ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมในระดั บสูง มากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.24 และ 4.26 อย่างมี
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นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู ง อายุเ พศหญิงและผู้สู ง อายุเ พศชายที่ไ ม่ มีบุ ตร/ ไม่ มี
บุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้ใ ห้เงินกั บบุตรที่อยู่น อกครัว เรือน
จากผลการศึกษาในครั้ งนี้ และจากการวิเคราะห์ข้ อ มูล เพิ่ มเติ ม พบว่า แม้ว่า
ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่จะไม่ไ ด้ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุ ตรที่อยู่ในครัว เรื อ น
(ตารางที่ 20) แต่จากผลการศึกษานี้ พบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ ได้ ให้ การเกื้อ หนุน ด้านการเงิ น กั บ
บุตรที่อยู่ในและนอกครัว เรือนมี ความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจด้า นทรั พย์สิน และเงิน ออมในระดั บ ที่ สู ง
มากมากกว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง กลุ่ มที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารเกื้ อ หนุ น ด้ า นการเงิ น กั บ บุ ต รที่อ ยู่ ใ นและนอก
ครัวเรือน ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุก ลุ่มที่ไ ด้ให้ การเกื้อหนุ นด้านการเงิ นกับ บุตรที่ อยู่ใ นครัว เรื อ นมี
ฐานะทางเศรษฐกิจและมีทรัพย์สิน อยู่ในระดั บที่ดี อยู่แล้ ว จึงมีความสามารถในการให้ค วามช่ วยเหลื อ
เกื้อหนุนทางการเงินกั บบุ ตรได้โดยไม่กระทบกั บทรั พย์ สินและเงิ นทองของตนเองที่ มีอยู่ มากนัก ซึ่งก็
สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ที่พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับ บุ ต รที่
อยู่ในครัวเรือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีสัดส่วนของผู้ที่มีมูลค่าของทรัพย์สินและเงินออมตั้ ง แต่
100,000-399,999 บาท, 400,000-699,999 บาท, 700,000-999,999 บาท และตั้งแต่ 1,000,000
บาทขึ้นไปในสัดส่วนที่มากที่สุด
(5) ผู้สูงอายุเพศหญิง ที่ มีการเยี่ ย มเยียนและติ ด ต่อ กับ บุต รที่ อยู่น อกครั ว เรื อ น
ทุกวัน/เกือบทุกวัน มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์สิ นและเงินออมในระดับ สู ง มาก
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.94 และร้อยละ 2.46 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู ง อายุ
หญิงที่ไม่มีบุตร/ไม่มีบุ ตรนอกครัว เรือน/มีบุ ตรนอกครัว เรือนแต่เ คยเยี่ ยมเยียนและติด ต่อกั บบุต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน ส่วนเพศชายที่ มีการติ ด ต่ อกั บบุ ตรที่ อยู่น อกครัว เรื อนทุก วัน /เกื อบทุก วัน มีโอกาสมี
ความอยู่ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์สิ นและเงินออมในระดั บสู ง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 7.47 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สู งอายุ เ พศชายที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรนอกครั ว เรื อ น/
มีบุตรนอกครัวเรื อนแต่ ไม่ เ คยติด ต่อ กับ บุต รที่ อยู่น อกครั วเรื อน โดยจากการวิเคราะห์ข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม
พบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีการเยี่ยมเยียนและติด ต่อกั บบุตรที่อยู่น อกครัวเรื อนทุก วัน/เกือบทุ ก วั น
มีสัดส่วนของผู้ ที่ มีระดั บของมูล ค่า ทรั พย์สิ นและเงิ นออมอยู่ร ะหว่า ง 400,000-699,999 บาท และ
700,000-999,999 บาท ในสัดส่วนที่มากที่สุด และในกลุ่มของผู้สูงอายุ ที่มีการเยี่ย มเยี ยนและ ติ ด ต่ อ
กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนทุกวัน/เกือบทุกวัน มีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุ ต ร
ที่อยู่นอกครั วเรื อน จ้านวน 10,000-29,999 บาทต่อปี ในสัดส่วนที่ มากกว่าผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ม่เ คยเยี่ ย ม
เยียนและติดต่อกับบุตร ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การเยี่ยมเยียนและติดต่อกันระหว่างผู้สูงอายุกับบุ ต ร
มีส่วนต่อการให้ความช่วยเหลื อเกื้อหนุนซึ่ง กันและกันทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้ อ ง
กั บ งานวิ จั ย ในต่ า งประเทศหลายเรื่ อ ง (Bian et al., 1998; Farber, 1966; A. Hermalin et al.,
1992; H. Yang, 1996) ที่พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อ หนุน ด้านการเงินและสิ่ง อ้านวยความสะดวก
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จากบุตรคนที่มีการติดต่อและเยี่ยมเยียนบ่อยครั้ งที่สุด มากกว่าบุตรคนที่ มีการติ ดต่อ และเยี่ยมเยี ย นกั น
นานๆ ครั้ง (ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุของประเทศไต้หวัน และประเทศจีน) หรืออีกส่วนหนึ่งก็อาจเป็ น ไป
ได้ว่าผู้สูงอายุกลุ่ มที่ มีการเยี่ย มเยีย นกั บบุ ตรที่ อยู่น อกครั วเรือนอยู่ เป็ นประจ้า กลุ่มนี้เป็นผู้ที่ มีฐ านะ
ทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว บุ ต รหลานจึ ง อยากไปมาหาสู่ แ ละเยี่ ย มเยี ย น เพื่ อ สร้ า งความสั มพั น ธ์
ที่ดีต่อกันระหว่า งผู้ สูง อายุกั บ บุต ร หรือส่วนหนึ่งผู้ สู งอายุ เองก็ มีศัก ยภาพในการไปเยี่ ย มเยีย นบุ ต ร
หลาน
(6) ผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีบุตรที่ อยู่ใกล้ ที่สุดอาศัยอยู่ในครัว เรือนเดียวกัน มีบุตร
ที่อยู่ใกล้ที่สุ ด อาศัย อยู่ ในหมู่ บ้าน/ในเขตเทศบาลเดีย วกัน และมีบุตรที่ อยู่ ใกล้ ที่สุ ด อาศัย อยู่ ค นละ
จั ง หวั ด มี โ อกาสมี ค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จด้ า นทรัพย์ สิ นและเงิ น ออมในระดั บ สูง มากเพิ่ มขึ้น
ร้อยละ 15.34 5.22 และ 8.04 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิ ง
ที่ไม่มีบุตร ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ ในครัวเรื อนเดียวกัน มีโอกาสมีความอยู่
ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงิน ออมในระดับสูง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 16.24 อย่างมีนัยส้าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สู งอายุเ พศชายที่ไ ม่ มีบุ ตร ซึ่งจากการวิเคราะห์ ข้อ มู ลเพิ่ ม เติ ม
พบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีบุตรอยู่ใกล้ที่ สุดอาศัย อยู่ใกล้ และอาศั ยอยู่ไกล (อยู่ในครัวเรือนเดียวกั น
อยู่บ้านติดกัน/ใกล้กัน อยู่ในหมู่บ้าน/ในเขตเทศบาลเดียวกัน ในจังหวัดเดียวกัน อยู่คนละจังหวัด และ
อยู่ต่างประเทศ) มีสัดส่วนของผู้ที่ มึมูลค่า ทรัพย์สินและเงินออมอยู่ระหว่าง 100,000-399,999 บาท,
400,000-699,999 บาท และ 700,000-999,999 บาท มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีบุ ตร ในขณะที่ในกลุ่ ม
ของผู้สูงอายุที่ไม่มีบุ ตร มีสัดส่วนของผู้ที่ไ ม่มีทรัพย์สินและเงิ นออมมากที่สุด ดังนั้น จึงวิเคราะห์ได้ ว่ า
ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่ มีบุ ตรคนที่อยู่ใ กล้ที่ สุด อาศัยอยู่ใกล้และอยู่ ไกลได้รับ การเกื้ อ หนุ น
ทางเศรษฐกิจจากบุตร โดยอาจได้รับเงิน ทอง และทรัพย์สินอื่นที่สามารถประเมิน มูล ค่าได้ จึงท้าให้
ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีทรัพย์สินที่ เก็ บสะสมเป็นของตนเองเพิ่ มมากขึ้ น กว่าผู้ สูง อายุที่ ไม่ มีบุตรจึ งไม่ ไ ด้ รั บ
การเกื้อหนุนในส่วนนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึก ษาของ จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ (2552)
ศึ ก ษาในกลุ่ มผู้ สู ง อายุ ไ ทย และ Quashie & Zimmer (2013) ศึ ก ษาในกลุ่ มของผู้ สู ง อายุ ใ นแถบ
แคริบเบียน ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับบุตรหลานจะมีสถานะทางเศรษฐกิจดี กว่าผู้สู งอายุที่ อ าศั ย
อยู่ กั บ บุ ค คลอื่ น โดยผู้ สู ง อายุ จ ะได้ รับ การเกื้ อหนุ นทางการเงิ น จากบุ ต รที่ อาศั ยอยู่ ร่ว มครั ว เรือน
เดียวกันมากกว่า บุตรที่อ ยู่ที่ อื่น หรืออีกส่วนหนึ่งอาจเนื่อ งมาจากผู้สู ง อายุก ลุ่ มที่ มีบุ ตรที่อยู่ ใกล้ ที่ สุ ด
อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ในเขตเทศบาลเดียวกันเป็นกลุ่มที่ มีฐานะดี จึงมี
ศักยภาพในการจัด หาที่ อยู่อ าศั ยที่ อยู่ใ กล้ ชิด กับ บุต รได้โ ดยอาจจะเป็น อาศัยอยู่ใ นครั ว เรือ นเดี ย วกั น
ซึ่งเป็นครอบครัว ใหญ่ หรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้ านเดีย วกั น ส่วนในกรณีที่ผู้สู งอายุที่ มีบุ ตรที่อยู่ ใกล้ ที่ สุ ด
อาศัยอยู่คนละจังหวัดมีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจด้านทรั พย์สินและเงินออมมากกว่าผู้สูงอายุ ที่ ไ ม่ มี
บุตรนั้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากบุ ตรที่ อาศั ยอยู่ไ กลได้ ท้างานและมี ค่า ตอบแทนมากจึ ง มีศั ก ยภาพ
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ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้สูง อายุ ซึ่งผู้สูงอายุอาจจะน้าเงินส่วนนี้มาเก็บออมในรู ป แบบ
ของทรัพย์สินและเงินออมได้อีกทางหนึ่ง
3) ปั จ จั ย ด้ า นประชากร เศรษฐกิ จ และสั ง คม พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และสุ ข ภา พ
ผลการศึกษา พบว่า
(1) ผู้สูงอายุเพศหญิง วัย กลางที่ มีอายุระหว่า ง 70-79 ปี และวัยปลายที่ มีอ ายุ
ตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มีโอกาสมีความอยู่ ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์สิน และเงิน ออมในระดับสู ง มาก
ลดลง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เพศหญิ งวัย ต้นที่ อายุระหว่าง 6069 ปี โดยผลการศึกษาในส่วนนี้ มีความสอดคล้ องกับผลการศึก ษาความอยู่ ดีมีสุขทา งด้านเศรษฐกิ จ
ในภาพรวม การศึกษาด้านรายได้ และด้านการท้างาน โดยพบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ งวัย กลางและวั ย
ปลาย มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์ สินและเงินออมต่้า กว่า ผู้สู งอายุเ พศหญิง วัย ต้น ซึ่งก็
เป็ น ไปตามแนวคิ ด และทฤษฎีเ นื่ อ งจากอายุ ที่ เ พิ่ มมากขึ้ นของผู้สู ง อายุ มี ส่ วนต่ อ การเปลี่ ยนแปลง
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้า นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นประเด็น ที่ ส้า คัญ เพราะอายุ ที่
เพิ่มสูงขึ้นจะน้ามาซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลสุข ภาพของตนเอง หากมีการเจ็บป่ว ยก็
ยิ่งท้าให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ตามไปด้ วยในขณะที่รายได้ส่ วนบุ คคลลดลง จึงท้า
ให้ไม่มีเงิน มากพอที่จะมาเก็ บออมในรูป ทรั พย์ สินได้ มากเท่ากั บวั ยแรงงาน และผู้สูงอายุวัยต้น ซึ่ง มี
ก้าลังกายที่แข็งแรงกว่า และสามารถท้างานหรือกิจ กรรมทางเศรษฐกิจที่ ก่อ ให้ เกิ ดรายได้ที่ มากกว่ า
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลาย จึงอาจเป็นสาเหตุท้า ให้ ผู้สู ง อายุทั้ ง เพศหญิ งวั ยกลาง และวัยปลายมี
ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมต่้ากว่าผู้สูงอายุเ พศหญิงวัยต้น (Bloom et al.,
2010; ชลธิชา อัศวนิรันดร, 2552; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา, 2557; สุภจักษ์ แสง
ประจักษ์สกุล, 2557)
(2) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และผู้ สู ง อายุ เ พศชายที่ มีบุ ต รเพิ่ มขึ้ น 1 คน มี โ อกาส
มีความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์สิ นและเงิน ออมในระดับ สู ง มากลดลง ร้อยละ 0.46 และ
0.80 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการศึกษาในส่วนนี้ มีความสอดคล้องกับการศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างจ้านวนบุตรที่ผู้สูงอายุมีกับความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวม ด้านรายได้
และ ด้ า น กา ร ท้ า งา น โดยพบว่ า ผู้ สู ง อา ยุ ทั้ ง เพศหญิ ง และ เพศชา ยที่ มี บุ ต ร จ้ า น วน มาก
มี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทา งด้ า น เศร ษฐกิ จ ต่้ า กว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มีบุ ต รจ้ า นวน น้ อ ย ซึ่ ง สาเหตุ ส่ ว น หนึ่ ง
อาจเนื่องมาจากการมีบุตรในจ้านวนที่ มากเป็นภาระให้ผู้สู งอายุ ต้อ งดูแ ลรับผิ ดชอบในเรื่อ งชีวิ ต ความ
เป็นอยู่และด้านการเงิ นหากบุ ตรเหล่า นั้นไม่ส ามารถพึ่ง พาตนเองได้และตกอยู่ ในสภาวะยากล้ า บาก
ก็อาจจะส่งผลต่ อทรั พย์ สิน และเงิ นออมที่ผู้ สู งอายุ มีและท้า ให้ล ดลงได้ และท้าให้มีค วามอยู่ ดี มี สุ ข
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ทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงิน ออมลดลงตามไปด้วย (Wang, 2011; Lee et al., 1994; ชลธิชา
อัศวนิรันดร, 2552)
(3) ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่จบการศึ กษาระดั บประถมศึ กษา มีโอกาส
มีความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์สิ นและเงิน ออมในระดับ สู ง มากลดลง ร้อยละ 2.55 และ
4.11 อย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และเพศชายที่ จ บ
การศึ ก ษาระดั บ ต่้ า กว่ า ประถมศึ ก ษา ส่ ว นผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และเพศชายที่ จ บการศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น-อนุปริญญา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีโอกาสมีความอยู่ ดี มี
สุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมในระดับสู ง มากเพิ่ มขึ้ น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ ร ะดั บ
0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู งอายุเ พศหญิง และเพศชายที่ จบการศึ ก ษาระดั บต่้า กว่ าประถมศึก ษา (เพิ่มขึ้ น
ร้อยละ 13.81 และ 34.38 ในกลุ่มผู้สูงอายุ เพศหญิ ง และเพิ่มขึ้นร้อ ยละ 7.13 และ 29.02 ในกลุ่ ม
ผู้สูงอายุเพศชาย)
ผลการศึกษาในส่วนนี้ พบว่า ผู้สูงอายุที่จบการศึกษาในระดับที่ สูง มีค วามอยู่ ดี
มีสุขทางเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมสูงกว่าผู้สูง อายุที่จบการศึกษาระดั บต่้ากว่าประถมศึ ก ษา
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาในส่ว นของความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ภาพรวม และด้านรายได้ และ
เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีแ ละข้อ ค้น พบที่ ได้จากงานวิจั ยหลายเรื่อ งในลักษณะที่ ใกล้เ คียงกัน ที่พบว่า
การมีระดับการศึ ก ษาสูง ท้า ให้ มีทรั พย์ สิน ในระดั บสู ง ตามไปด้ว ย เพราะคนที่มีการศึ ก ษาสู งจะ มี ข้ อ
ได้เปรียบในเรื่อ งความรู้ ความสามารถในการเข้า ถึงแหล่ งงานที่ ดีแ ละมี ค่า ตอบแทนสู ง และมีความรู้
ในการจัดการด้านการเงินและทรั พย์สิ นของตนเอง ส่วนคนที่มีระดับการศึ กษาต่้าจะเป็นข้ อจ้า กั ด ใน
การเข้ า ถึ ง โอกาสในทางเศรษฐกิ จที่ ดี เช่ น แหล่ ง งานที่ ดี ลั ก ษณะและประเภทงานที่ ดี สั ง คมที่มี
คุณภาพ เป็นต้น ดังนั้น ผู้สูงอายุที่มีระดั บการศึก ษาที่สู งกว่าจึ ง มี ความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศร ษฐกิ จ ด้ า น
ทรั พย์ สิ น และเงิ น ออมในระดั บ ที่ สู ง กว่ า ผู้ สู ง อายุที่ มีร ะดั บ การศึ ก ษาต่้ า (Chen & Chen, 2012;
Crandall & Putman, 1 9 8 0 ; Echo et al., 2 0 1 0 ; Y.- J. Lee et al., 1 9 9 4 ; Quashie, 2 0 15;
Shirahase, 2002a; Wang, 2011; จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ, 2552; ชลธิชา อัศวนิรันดร
, 2552; สุภาภรณ์ ค้าเรืองฤทธิ์, 2557)
(4) ผู้สูงอายุเพศหญิง ที่อาศั ยอยู่ในครั ว เรื อนแบบ 1 รุ่น ครัวเรือนแบบ 2 รุ่น
ครัวเรือนแบบ 3 รุ่นและมากกว่า และครัวเรือนแบบข้ามรุ่ น มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิ จ
ด้ า นทรั พย์ สิ น และเงิ น ออมในระดั บ สู ง มากลดลง ร้ อ ยละ 7.73 14.35 17.45 และ 8.38 อย่ า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู งอายุเ พศหญิ งที่ อาศั ยอยู่คนเดียว ส่วนผู้สูงอายุ เ พศ
ชายที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบ 2 รุ่น และครัวเรือนแบบ 3 รุ่นและมากกว่า มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางเศรษฐกิจ ด้า นทรั พย์ สิ นและเงิ น ออมในระดับ สู ง มากลดลง ร้อยละ 12.95 และ 14.18 อย่า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศชายที่อาศัยอยู่คนเดียว
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จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิ งและเพศชายในกลุ่ มที่ อาศั ย อยู่
คนเดี ย วมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นทรั พย์ สิ น และเงิ น ออมสู ง กว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ใน
ครัวเรือนแบบอื่น ๆ ส่วนหนึ่งอาจเนื่ อ งมาจากการอาศัย อยู่ ค นเดี ยวท้า ให้ต้ อ งพึ่ ง พาตนเองมา กขึ้ น
โดยอาจจะท้างานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองมากขึ้น และมีความจ้าเป็นต้องเก็บออมทรั พย์สิน ไว้ ใ ช้
ในยามบั้ น ปลายของชีวิ ต เพราะไม่ มีค นคอยดู แ ลช่ว ยเหลื อเกื้ อ หนุน อี ก ทั้ ง การอยู่ ค นเดี ย วท้าให้
ประหยัดค่าใช้จ่า ยในการด้ ารงชี วิต ประจ้าวั น เพราะไม่ต้อ งดู แลช่ วยเหลือ เกื้ อหนุ นทางการเงิ น กั บ
สมาชิกในครัวเรือน จึงท้าให้พอจะมีเงินเหลือเพื่อ เก็บ ออมทรั พย์สิน เพิ่ มมากขึ้น มากกว่าการอยู่อาศั ย
ในครัวเรือนที่มีสมาชิ กจ้านวนมาก ซึ่งอาจท้าให้มีค่าใช้จ่ายในการด้าเนิ นชีวิ ตประจ้า วันที่ มากตา มไป
ด้วย หรือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวบางส่ว นอาจเป็ นผู้สูง อายุที่ มีฐานะดีอยู่แล้ ว จึงสามารถอาศัยอยู่
คนเดียวได้โดยไม่ล้ าบาก (Hugo, 1997; Sereny, 2011; Wandera et al., 2017) ดังเช่น งานวิจัย
ของ Chen และ Chen (2012) ที่ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุของประเทศไต้หวัน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสถานะ
ทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี และอยู่ ในสัง คมที่ ดี รวมทั้ ง มี ท รัพย์ สิน เงิน ออมส่ว นบุค คลมากมี ต้ อ งการใช้ชีวิต
อย่างอิสระและอยู่เพียงล้าพังมากขึ้น
(5) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตเมื อ ง มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้า นทรั พย์ สิน และเงิน ออมในระดับ สู ง มากลดลง ร้อยละ 1.43 อย่างมีนัยส้า คัญ ทา งสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ผลการศึกษาในส่วนนี้ อาจเป็นไป
ได้ว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ ง ที่อาศั ยอยู่ใ นเขตเมือ งอาจจะมีค่ าใช้จ่า ยในการด้า เนิ นชี วิ ตประจ้า วัน อาทิ
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางสังคมที่สูงกว่าผู้สูงอายุเพศหญิงที่อาศัย อยู่ในเขตชนบท
จึงอาจจะมีผลต่อระดับการออม และการสะสมทรัพย์สินส่วนบุคคลเพื่อ ใช้จ่ายในยามสู งวัย ในขณะที่
ผู้สูงอายุเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทมี ค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีวิ ตที่ต่้ากว่าผู้ สูง อายุที่อยู่ในเขตเมื อ ง
และบางส่วนอาจได้รับการเกื้อหนุนด้านทรัพย์สินและเงินทองจากบุตร จึงมีโอกาสที่จะได้เก็บออมและ
มีทรัพย์สินส่วนบุค คลที่สู งกว่า ผู้สู งอายุเ พศหญิ งที่ อาศั ยอยู่ ในเขตเมื อง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจั ย ของ
Silverstein et al. (2006) ที่ พบว่ า สั ง คมในชนบทการช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ หนุ น ซึ่ ง กั น และกั น ภายใน
ครอบครัว และการช่วยเหลือและพึ่งพาซึ่งกันและกันข้ามรุ่นจะมีความโดดเด่นมากกว่าสัง คมเมื อง
(6) ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่ อาศั ยอยู่ ในภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
และภาคใต้ มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์สิ นและเงิน ออมในระดับสู ง มากเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 6.73 13.49 11.60 และ 6.04 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู ง อายุ
เพศหญิงที่อาศัยอยู่ในกรุง เทพมหานคร ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่อาศัย อยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือ และ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นทรั พย์ สิ น และเงิ น ออม
ในระดับสูงมากเพิ่มร้อยละ 3.37 10.14 และ 4.20 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเที ย บ
กับผู้สูงอายุเพศชายที่ อาศัย อยู่ใ นกรุ งเทพมหานคร จากการวิเคราะห์ข้ อมูลเพิ่ มเติ มพบว่า ผู้สูงอายุ ที่
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อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีสัด ส่วนของผู้ที่ไ ม่ มีทรัพย์ สินและเงิน ออมมากที่สุด ส่วนผู้สูงอายุที่อาศั ย
อยู่ ใ นภาคเหนือ และภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ มี สั ด ส่ว นของผู้ที่ มีมูล ค่ าของทรัพย์ สิ นและเงิน ออม
อยู่ระหว่าง 100,000-399,999 บาทมากที่สุด เมื่อพิจารณาเรื่ อ งการเป็ น เจ้า ของที่อ ยู่ อาศัย พบว่ า
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีสัดส่วนของผู้ที่ เ ป็ น
เจ้าของที่อยู่อาศัยมากกว่าผู้ สูง อายุที่ อาศัย อยู่ใ นกรุ งเทพมหานคร (ตารางที่ 22) ดังนั้น จึงอาจกล่า ว
ได้ว่า การที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศที่ มีค วามเจริญในด้ า น
ต่ า งๆ อาจท้ า ให้ มีค่ า ครองชี พส่ ว นบุ ค คลที่ สู ง ตามไปด้ ว ย เช่ น ค่ า อาหาร ค่ า เดิ น ทาง ค่ า ใช้ จ่าย
ในกิจกรรมทางสั ง คม จึงท้าให้ไม่สามารถเก็ บออมเงิ น และสะสมทรัพย์สิ นส่ วนบุ ค คลได้เ ท่า ที่ ค วร
ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ในภาคอื่น ๆ ซึ่งมีความเจริญน้อยกว่า เมื องหลวง ท้าให้มีค่าใช้จ่ายในการ
ด้ารงชีวิตที่ต่้ากว่า จึงมีโอกาสที่จะได้เก็บออมและมีทรัพย์สินส่ วนบุค คลที่สู งกว่าผู้สู งอายุที่อาศั ย อยู่ ใ น
กรุ ง เทพมหานคร รวมทั้ ง มี สั ด ส่ ว นของผู้ ที่ เ ป็ น เจ้ า ของที่ อยู่ อ าศั ย มากกว่ าผู้ สู ง อายุ ที่ อาศั ยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจั ยของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ สุวิมล เฮงพัฒนา (2557)
ที่ พบว่ า การอาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ที่ แ ตกต่ างกั น ของผู้สู ง อายุท้ าให้ มาตรฐานการด้า รงชี วิต แตกต่ างกัน
ตามไปด้วย และส่วนหนึ่งอาจส่งผลต่อระดับ การออมและสะสมทรั พย์ข องแต่ละบุค คล และการออม
ของครัวเรือน
(7) ผู้สูงอายุเพศหญิ งและเพศชายที่ มีสุ ขภาพดี มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงิ นออมในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้ นร้อยละ 5.38 และ 9.70 อย่างมีนัยส้า คั ญ
ทางสถิติที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สูง อายุ เ พศหญิ ง และเพศชายที่สุ ขภาพไม่ ดี โดยผลการศึ ก ษา
ในส่วนนี้ มีความสอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ในทุ ก ด้าน เนื่องจากการ
มีสุขภาพที่ดีจะท้าให้ผู้ สูง อายุสามารถท้า กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งท้างานในเชิ งเศรษฐกิจได้ เป็น อย่ า งดี
โดยไม่ มีปั ญ หาสุ ข ภาพมาเป็ น อุ ป สรรค รวมทั้ ง ไม่ มีภ าระในเรื่ อ งของค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ กา ร
รักษาพยาบาลมากนัก จึงท้าให้ไม่กระทบกับทรัพย์สินและเงินออม ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ มีสุข ภาพดีส่ วนใหญ่ มีมูล ค่าของทรั พย์สิ นและเงิน ออมอยู่ ระหว่า ง 100,000 399,999 บาท จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจะส่ง ผลให้ผู้ สูง อายุ มีความอยู่ ดีมีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของช้านาญ แตงทอง (2543)
ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดั บที่ดีตามไปด้วย
6.4.4 ด้านการดารงชีพ ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส 2) ปัจจัย
ด้ า นความเป็ น ปึก แผ่น ระหว่ างสมาชิก ต่ างรุ่ นในครอบครัว 3) ปั จ จั ยด้ า นประชากร 4) ปั จ จั ยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 5) ปัจจัยด้านพื้นที่อยู่อาศัย และ 6) ปัจจัยด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับ ความ
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อยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จด้ า นการด้ ารงชี พ อย่ า งมี นัย ส้ าคั ญทางสถิ ติที่ ร ะดั บ 0.05 โดยสรุ ปผล
การศึกษาได้ดังนี้
1) ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิง ที่เ ป็น หม้ า ย
มีโอกาสมีความอยู่ ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชี พในระดั บ สูง มากลดลง ร้อยละ 7.84 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เ พศหญิง ที่เ ป็นโสด โดยการที่สตรีสูงอายุ ที่ เ ป็ น
หม้ายมีความอยู่ดีมีสุ ขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชี พน้อ ยกว่าสตรีสู งอายุ ที่เป็ นโสด อาจเนื่องมาจาก
การเป็นหม้ายเนื่องจากคู่สมรสเสียชี วิตท้าให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงต่ อชีวิต ความเป็น อยู่ของสตรี สู ง อายุ
ไปจากเดิมที่อาจจะเคยได้รับความช่ วยเหลือด้านวั ตถุและมีสิ่ง ของเครื่อ งใช้ ที่คอยอ้านวยความสะ ดวก
ในครัวเรือนและในการใช้ชีวิ ตประจ้าวันจากคู่ สมรส จึงท้าให้สตรีสูงอายุที่เป็น หม้า ยมี ความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชี พลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิ จัยของ Ofstedal et al. (2004); Wang
(2011); Scott (1998); จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ (2552) ที่พบว่า คู่สมรสมีส่วนต่ อ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ชีวิ ตความเป็นอยู่ และเป็นแหล่งการเกื้ อหนุนหลั กทั้ ง ด้านวั ตถุ ด้านสังคม และด้าน
จิตใจ ให้กับผู้สูงอายุในยามสูงวัย
2) ปัจจัยด้านความเป็ นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครั ว ผลการศึกษา พบว่า
(1) ผู้สูงอายุเ พศหญิง และเพศชายที่ ไ ด้รั บการเกื้อ หนุ น ด้านการเงิน จา กบุ ต ร
ที่อยู่ในครัวเรือนต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี ได้รับตั้งแต่ 5,000 - 9,999 บาทต่อปี ได้รับตั้งแต่ 10,00029,999 บาทต่อปี และได้รับตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุข ทางเศร ษฐกิ จ
ด้านการด้ารงชีพในระดับสูงมากเพิ่ มขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูง อายุ
เพศหญิงและเพศชายที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรในครั ว เรื อน/มีบุ ตรในครัว เรือ นแต่ ไ ม่ ได้ รับ เงิน จา กบุ ต ร
ในครัวเรือน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.92 8.49 13.00 และ 20.85 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง และเพิ่มขึ้นร้อ ย
ละ 5.57 9.60 11.41 และ 17.19 ในกลุ่มผู้สูงอายุเ พศชาย) และผู้สูงอายุเพศหญิง และผู้ สูง อายุ เ พศ
ชายที่ ไ ด้ รั บ การเกื้อ หนุ นด้ า นการเงิ น จากบุ ต รที่อ ยู่ น อกครั ว เรือ น ตั้ ง แต่ 30,000 บาทขึ้ น ไปต่อปี
มีโอกาสมีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จด้ านการด้ารงชีพในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 5.49 และ
5.51 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิงและผู้สูง อายุเพศชายที่ ไ ม่ มี
บุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รนอกครั ว เรื อ น/มี บุ ต รนอกครั ว เรื อ นแต่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เงิ น จากบุ ต รที่ อ ยู่ น อกครั ว เรื อ น
แต่ผู้สูงอายุเพศชายที่ ได้รั บการเกื้ อหนุน ด้านการเงินจากบุตรที่อยู่น อกครัว เรื อน ต่้ากว่า 5,000 บาท
ต่อปี ได้รับ 5,000-9,999 บาทต่อปี และได้รับ 10,000-29,999 บาทต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชี พในระดั บสูง มากลดลง ร้อยละ 6.36 4.24 และ 5.84 อย่างมีนัยส้า คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู งอายุ เพศชายที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรนอกครั วเรือ น/มีบุ ต รน อก
ครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
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โดยผลการศึกษาในส่วนนี้ พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงิ น จาก
บุตรที่อยู่ในและนอกครัวเรือนมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพสูงกว่าผู้สู งอายุที่ไม่ ไ ด้ รั บ
การเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ ในครั วเรือน ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุ กลุ่ มนี้เ มื่อ ได้ รั บ
เงินจากบุตรแล้วก็มีเงินพอที่จะสามารถน้าไปซื้อ หาสิ่งของเครื่อ งใช้ในครัวเรื อน และสิ่งที่อ้านวยความ
สะดวกของตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้ตามความต้อ งการและจ้าเป็น เช่น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า
ตู้เย็น/ตู้แช่ ไมโครเวฟ/เตาอบ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น หรือบางส่วนถ้าได้รับในจ้านวนมากก็อาจจะ
สามารถน้าไปซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อใช้อ้านวยความสะดวกในการเดินทางไปติดต่ อกิจธุระต่างๆ จึงท้า
ให้ผู้สูงอายุกลุ่มที่ ไ ด้รับ การเกื้ อหนุน ด้านการเงิ นจากบุต รที่ อยู่ใ นและนอกครั วเรือ นมี ความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชี พสู งตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ จอห์น โนเดล และนภาพร
ชโยวรรณ, 2552; สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ, 2545; ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ, 2537 ที่พบว่ า
บุตรที่อยู่ในครั วเรือ นจะเป็น แหล่ งเกื้ อหนุน ทางเศรษฐกิ จที่ ส้า คัญ ของผู้ สูง อายุ และท้าให้ผู้สู ง อายุ
มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้
(2) ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ทุ ก สั ป ดาห์ และได้ รับ ทุก เดื อ น มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดีมีสุ ข ทางเศรษฐกิ จด้ า นการด้ า รงชีพในระดับ
สูงมากลดลงร้อยละ 5.94 และ 5.84 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เ พศ
หญิงที่ไม่มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรนอกครั ว เรื อน/มีบุ ตรนอกแต่ไ ม่ ไ ด้รั บ อาหารจากบุ ตรที่ อยู่ น อกครัว เรื อ น
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการเกื้ อหนุนด้านอาหารจากบุ ต ร
ที่อยู่นอกครัวเรือนมีสั ดส่วนที่ผู้ที่ มีแ หล่ง น้้าดื่ มน้้าใช้ ที่สะอาด และอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีทั้งรถยนต์
ส่ ว นบุ ค คล/รถปิก อั พ/รถตู้ (หรื อ อาจมี ร ถจัก รยานยนต์ ร่ว มด้ วย) เพื่ อ อ้ า นวยความสะดวกในการ
เดินทางไปท้าธุระต่างๆ ในสัดส่วนที่มากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับการเกื้อ หนุนด้านอาหารจากบุต รที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน ดังนั้น จึงวิเคราะห์ได้ว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่ น อก
ครัวเรือน อาจจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและชีวิ ตความเป็ นอยู่ ที่ล้า บากอยู่แล้ ว การได้รับการเกื้ อ หนุ น
ด้ า นอาหารจากบุ ตรเพี ยงอย่ างเดี ยว อาจจะยั ง ไม่ เ พี ย งพอที่ จะท้ าให้ มีชีวิ ต ความเป็ นอยู่ ที่ดีขึ้นได้
เพราะสิ่งอ้านวยความสะดวกในการด้าเนินชี วิตส่ วนใหญ่ ต้อ งมี เงินจึ งจะสามารถซื้อหามาได้ หรือหาก
ไม่มีเงินก็ต้องได้รับการเกื้อหนุนจากบุคคลอื่น
(3) ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่ไ ด้รับ การเกื้ อหนุน ด้านเสื้อ ผ้าและสิ่ง ของจากบุ ต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือนทุกวัน/เกือบทุกวัน/ทุก สัปดาห์ มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้า รงชี พ
ในระดับสูงมากเพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 10.05 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู ง อายุ
เพศหญิงที่ไม่มีบุตร/ไม่มีบุ ตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครัว เรือนแต่ ไม่ไ ด้รับเสื้ อผ้าและสิ่งของจากบุ ต ร
ที่อยู่นอกครัวเรือน ส่วนผู้สูงอายุเพศชายที่ได้รับการเกื้อหนุน ด้านเสื้ อผ้าและสิ่งของจากบุ ตรที่อ ยู่ น อก
ครัวเรือนทุก เดื อน มีโอกาสมี ความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชีพในระดั บ สูง มากเพิ่ มขึ้ น
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ร้อยละ 4.22 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สูง อายุ เ พศชายที่ ไ ม่ มีบุ ตร/ ไม่ มี
บุตรนอกครั ว เรื อน/มี บุ ตรนอกครัว เรื อ นแต่ ไ ม่ไ ด้ รับ เสื้อ ผ้า และสิ่ ง ของจากบุ ตรที่ อยู่ นอกครั ว เรื อ น
โดยจากผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุ ต รที่
อยู่นอกครัวเรือนมี ความอยู่ดี มีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชี พมากกว่า ผู้สู งอายุ ที่ไ ม่ เ คยได้รั บ การ
เกื้อหนุนด้านเสื้อผ้า และสิ่ งของจากบุ ตรที่ อยู่น อกครั วเรื อน ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการที่ ผู้สู ง อายุ
ได้รับสิ่งของจากบุ ตรที่อ ยู่นอกครั วเรื อน มีส่วนท้าให้ผู้สู งอายุ มีสิ่ งของเครื่ องใช้ และสิ่ง อ้านวยความ
สะดวกในการด้ าเนิ นชี วิต ประจ้าวั นเพิ่ มมากขึ้น จึ ง ท้ าให้ ผู้สู ง อายุที่ ไ ด้ รับ สิ่ งของเหล่ านั้ นจากบุตร
มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพสูง มากตามไปด้ วย
(4) ผู้สูงอายุเ พศหญิง และผู้ สูง อายุ เ พศชายที่ ใ ห้ก ารเกื้ อ หนุ นด้ านการเงิ น กั บ
บุตรที่อยู่ในครัวเรือน ตั้งแต่ 1,000 - 9,999 บาทต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้า นการ
ด้ า รงชี พในระดั บสู ง มากลดลง ร้ อ ยละ 15.07 และ 10.16 อย่ า งมี นัย ส้า คั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05
เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และผู้ สู ง อายุ เ พศชายที่ ไ ม่ มีบุ ต ร/ไม่ มีบุ ต รใน ครั ว เรื อ น/ มี บุ ต ร
ในครัวเรือนแต่ไม่ได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่ ในครัวเรื อน และผู้สูงอายุเพศชายที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงิ น
กับบุตรที่อยู่นอกครั วเรื อน 1,000-9,999 บาทต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จด้า นการ
ด้ า รงชี พในระดั บสู ง มากลดลง ร้ อ ยละ 5.55 อย่ า งมี นั ย ส้าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกับ
ผู้สูงอายุเพศชายที่ ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรนอกครั วเรื อน/มีบุ ตรนอกครั วเรือนแต่ ไ ม่ไ ด้ใ ห้เ งินกั บบุ ต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน แต่ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่ ให้ การเกื้ อหนุน ด้านการเงิ นกั บบุ ตรที่อ ยู่น อกครั วเรือ น ตั้งแต่
10,000 บาทขึ้ น ไปต่ อ ปี มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้ านการด้ า รงชี พในระดั บ สูง มาก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.34 อย่างมีนัยส้า คัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู ง อายุ เ พศหญิง ที่ ไ ม่ มี
บุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครัวเรือนแต่ ไม่ไ ด้ให้เ งินกับบุตรที่ อยู่นอกครัวเรือน
ผลการศึกษานี้ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ให้ การเกื้ อหนุน ด้านการเงิ น
กั บ บุ ต รที่ อ ยู่ ใ นและนอกครั วเรื อ นในจ้า นวนที่ ไม่ มากนั ก มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิจ
ด้านการด้ารงชีพในระดับสูงมากลดลง เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ ได้รับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมู ล
เพิ่มเติม พบว่า ในกลุ่มของผู้ สู งอายุที่ ให้ การเกื้อ หนุ นด้า นการเงิ นกั บบุ ตรที่อ ยู่ใ นครัว เรื อนระหว่ า ง
1,000 - 9,999 บาทต่อปี มีสัดส่วนของผู้ที่มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้ง อยู่ในบ้าน มีแหล่งน้้าดื่ม แหล่งน้้าใช้
ที่สะอาด มีสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ/เตาอบ เครื่องซักผ้ าเครื่องปรับอากาศ
เป็นต้น ในสัดส่วนที่น้อยที่สุด จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุกลุ่มนี้อาจจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ และมีชีวิต
ความเป็ น อยู่ ที่ ไ ม่ ค่ อ ยจะดี นั ก แต่ มีค วามจ้ าเป็ นต้ อ งให้ การช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ นกั บ บุ ตรที่ อยู่ใน
ครั ว เรื อ น จึ ง ท้ าให้ ไม่ มีเ งิ น มากพอที่ จะจัด หาสิ่ง อ้ านวยความสะดวกในครั ว เรื อนให้กั บ ตนเองและ
สมาชิกในครัวเรือนได้ท้าให้มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชี พลดลง
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(5) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง ที่ มีการเยี่ ย มเยีย นกั บ บุต รที่อ ยู่ นอกครัว เรื อ นทุ กเดือน
มีโอกาสมีความอยู่ ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชี พในระดับสู ง มากเพิ่ มขึ้น ร้อยละ 5.68 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกับ ผู้สู ง อายุ เ พศหญิง ที่ไ ม่ มีบุ ตร/ไม่ มีบุ ตรนอกครัว เรื อ น/
มีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่เคยเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน และผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชาย
ที่มีการติดต่ อ กับ บุ ตรที่ อ ยู่น อกครัว เรื อนทุ กวั น/เกื อ บทุ ก วัน ติดต่อทุกสั ปดาห์ และติดต่อทุ ก เดื อ น
มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจด้า นการด้ารงชีพในระดั บสูง มากเพิ่ มขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สู งอายุ เ พศหญิง และเพศชายที่ ไ ม่ มีบุต ร/ไม่ มีบุ ตรนอกครั ว เรื อ น/
มีบุตรนอกครั วเรือ นแต่ ไม่ เ คยติ ด ต่อ กับ บุ ตรที่อ ยู่น อกครั ว เรื อน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.78 14.63 และ
7.42 ในกลุ่ มผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และเพิ่ มขึ้ น 18.72 12.93 และ 9.81) ส่ ว นหนึ่ ง อาจเนื่ อ งมาจาก
ผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีการเยี่ย มเยียนกั บบุ ตรที่อ ยู่นอกครัว เรือนทุก เดื อนอาจจะได้รับ เงินจากบุต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือนจึงท้า ให้ มีเ งิน ที่จะไปซื้ อหาสิ่ งของเพื่อ มาอ้านวยความสะดวกให้ กับ ตนเองและสมา ชิ ก
ในครอบครัว หรือผู้สูงอายุเ พศหญิง ที่ มีก ารเยี่ย มเยียนกับ บุ ตรที่อ ยู่น อกครั ว เรื อนทุก เดือ นบา งส่ ว น
อาจจะได้รับสิ่งของและเครื่ องใช้ ต่างๆ จากบุตรโดยไม่ ต้อ งซื้อ หา จึงอาจท้าให้มีความอยู่ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพขึ้นตามไปด้ วย (Bian et al., 1998; Farber, 1966; A. Hermalin et al.,
1992; H. Yang, 1996)
(6) ผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีบุตรที่ อยู่ใกล้ที่สุด อาศัยอยู่ในครั วเรือนเดียวกัน และมี
บุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อาศั ย อยู่ ต่ างประเทศ มี โ อกาสมี ค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จด้ านการด้ า รงชีพ
ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 14.06 และ 16.45 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเที ย บ
กับผู้สูงอายุเพศหญิง ที่ไ ม่ มีบุ ตร แต่ทั้งนี้ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่ มีบุตรที่อ ยู่ใ กล้ที่ สุด อาศัยอยู่ บ้ า น
ติดกัน/ใกล้กัน มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชี พในระดับ สูง มากลดลง ร้อยละ
6.69 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สู งอายุ เ พศหญิ งที่ ไม่ มีบุตร ส่วนผู้สูงอายุ
อายุ เ พศชายที่ มีบุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อาศั ย อยู่ ใ นครั ว เรื อ นเดี ย วกั น มี บุ ต รที่ อ ยู่ ใ กล้ ที่ สุ ด อาศั ย อยู่
ในหมู่บ้าน/ในเขตเทศบาลเดียวกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุ ด
อาศัยอยู่คนละจัง หวั ด และมีบุตรที่อยู่ ใกล้ที่ สุ ดอาศั ยอยู่ต่า งประเทศ มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพในระดับสูงมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.09 6.28 10.28 14.11 และ 19.06 อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศชายที่ไม่มีบุตร
โดยจากผลการศึ ก ษาที่ พบว่ า ผู้สูงอายุที่มีบุตรคนที่ อยู่ ใกล้ที่ สุ ดอาศั ยอยู่ ใ กล้
และมีบุตรคนที่อ ยู่ใ กล้ ที่สุ ดอาศั ยอยู่ไ กลต่า งก็ มีความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจด้า นการด้า รงชี พอยู่ ใ น
ระดับสูงมากเพิ่ม สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้ สูง อายุก ลุ่มนี้ ได้รั บการเกื้ อ หนุ น
ทางเศรษฐกิจจากบุตรทั้งที่ อาศั ยอยู่ ใกล้และอยู่ไ กล ซึ่งอาจจะได้รับทั้งในรูปแบบของเงินและสิ่ ง ของ
เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ จึงท้าให้ผู้สูงอายุก ลุ่มนี้ มีชี วิต ความเป็น อยู่ที่ ดีขึ้ น มากกว่ าผู้สู ง อายุ เ พศ
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หญิงและเพศชายที่ไ ม่ มีบุ ตรจึ ง ไม่ มีโ อกาสจะได้รั บ การเกื้ อ หนุน ด้ านต่า งๆ จากบุตร (Echo et al.,
2010) อี ก ทั้ ง การที่ ผู้ สู ง อายุเ พศหญิ ง และเพศชายได้ อ ยู่ร่ ว มครัว เรื อนเดี ยวกั น กับ บุ ต รอาจท้าให้
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้รับ การช่วยเหลือ เกื้ อหนุน ในด้านต่า งๆ จากสมาชิกในครัวเรือ น รวมทั้งได้ใช้สิ่ ง ของ
เครื่องใช้ใ นครั วเรือ นและสิ่ง อ้า นวยความสะดวกในการเดิ นทางซึ่ งสามารถใช้ร่ ว มกั น ได้ กั บบุ ต ร ใน
ครั ว เรื อ น จึ ง มี ส่ ว นท้ า ให้ ผู้ สู งอายุก ลุ่ มนี้ มีโ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จด้ า นการด้ ารงชีพ
ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
3) ปั จ จั ย ด้ า นประชากร เศรษฐกิ จ และสั ง คม พื้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และสุ ข ภา พ
ผลการศึกษาพบว่า
(1) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ งและเพศชายวัย กลางที่ มีอ ายุ ระหว่า ง 70 - 79 ปี และ
วัยปลายที่อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชี พในระดั บ สู ง
มากลดลง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้ สูง อายุ เ พศหญิง และเพศชายวั ย ต้ น
ที่มีอายุระหว่าง 60 - 69 ปี (ลดลงร้อยละ 5.72 และ 3.31 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศหญิง และลดลงร้อยละ
5.78 และ 11.15 ในกลุ่มผู้สูงอายุเพศชาย) ซึ่งผลการศึกษาในส่วนนี้สอดคล้ องกับแนวคิ ดทฤษฎี แ ละ
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจในทุกด้านทั้งรายได้ การท้างาน
ทรัพย์สินและเงินออม และความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจในภาพรวม เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้ น ของ
ผู้สูงอายุมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอายุที่เพิ่ มสูงขึ้น ท้าให้ผู้สู ง อายุ
วัยกลางและวัยปลายมีความเจ็ บป่วยและมีปัญหาทางด้านสุข ภาพก็จะน้ามาซึ่ง ค่าใช้จ่ายที่ สู งขึ้ น ตาม
ไปด้วย เป็นภาระต่อผู้สูงอายุและสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งอาจจะท้าให้ผู้สูงอายุหรือสมาชิกในครัว เรื อ น
มีความล้าบากทางด้านการเงิน ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็น อยู่ที่ไ ม่ค่ อยจะดีของผู้สู งอายุวัยกลางและวั ย
ปลายตามไปด้ว ย เมื่อเทียบกับผู้ สูง อายุ วัย ต้น ที่ยั งคงมีก้ า ลั งกายที่ แข็ งแรงกว่า และสามารถท้า งาน
หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ก่ อให้เ กิด รายได้ที่ มากกว่า และมีศักยภาพในการจั ดหาสิ่ ง อ้านวยความ
สะดวกในการด้ า เนิน ชี วิ ต ให้กั บ ตนเองและครอบครั วได้ จึ ง ท้ า ให้ มีค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ
ด้านการด้ารงชีพสูงกว่า (Bloom et al., 2010; ชลธิชา อัศวนิรันดร, 2552; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ
สุวิมล เฮงพัฒนา, 2557; สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล, 2557)
(2) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และผู้ สู ง อายุ เ พศชายที่ มีบุ ต รเพิ่ มขึ้ น 1 คน มี โ อกาส
มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชี พในระดับ สูง มากลดลง ร้อยละ 2.39 และ 2.49 อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่งผลการศึก ษาในส่ วนนี้ส อดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างจ้านวนบุตรกั บ ความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจในทุ ก ด้านทั้ งรายได้ การท้างาน ทรัพย์สินและ
เงินออม และความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจในภาพรวม จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้สู งอายุมีบุตรจ้า นวน
มากก็ อ าจส่ ง ผลต่ อ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ในทางลบได้ เ ช่ น เดี ย วกั น ถ้ า หากบุ ต รเหล่านั้น
ไม่สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ และไม่ได้มีส่ว นในการช่ว ยเหลือ และเกื้ อหนุน ผู้สู ง อายุ แต่เป็นภาระให้
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ผู้สูงอายุมากกว่าก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สู งอายุให้ มีความยากล้าบากเพิ่ มมากขึ้น และ
ท้าให้มีความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิ จด้ านการด้ารงชี พลดลงตามไปด้ว ย (Wang, 2011; Lee et al.,
1994; ชลธิชา อัศวนิรันดร, 2552)
(3) ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่จ บการศึก ษาระดั บ ประถมศึ กษา จบการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น-อนุปริญญา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีโอกาสมีความอยู่ ดี มี
สุขทางเศรษฐกิ จด้ านการด้ารงชี พในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 4.11 22.84 และ 39.10 อย่างมี
นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ เ พ ศหญิ ง ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ต่้ า กว่ า
ประถมศึ ก ษา ส่ ว นผู้ สู ง อายุ เ พศชายที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น -อนุ ป ริญ ญา และ
จบการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี หรือ สู งกว่า มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจ ด้านการด้า ร งชี พ
ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 23.62 และ 38.40 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเที ย บ
กับผู้สูงอายุเพศชายที่จบการศึกษาระดับต่้ากว่าประถมศึกษา ผลการศึกษาในส่วนนี้ มีความสอดคล้ อ ง
กับผลการศึกษาความสั มพัน ธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านระดั บการศึก ษากับ ความอยู่ ดี มีสุขทางเศรษฐกิ จ
ด้ า นรายได้ ทรั พย์ สิ นและเงิน ออม และความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จในภาพรวม ซึ่ ง ก็ เ ป็ น ไปตาม
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ งเนื่อ งจากการมีระดับการศึก ษาสูงท้าให้เป็น ข้อได้เปรีย บในเรื่ อ ง
ความรู้ความสามารถ และการเข้าถึงแหล่งงานที่ ดีแ ละมี ค่าตอบแทนสูง ท้าให้มีความสามารถในการ
ซื้ อ หาสิ่ ง ของและเครื่อ งใช้ ต่ างๆ มาเพื่ อ อ้ า นวยความสะดวกของตนเองได้ ต ามความต้ องการ เช่น
รถยนต์ เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ ตู้เย็น เป็นต้น จึงท้าให้มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้า นการ
ด้ารงชีพในระดับ สูง ตามไปด้ว ย เมื่อเทียบกับ ผู้สู งอายุที่ มีระดั บการศึ ก ษาต่้า ซึ่งอาจจะไม่มีเงิ น ทอง
เพื่ อ น้ า ไปซื้ อ หาสิ่ ง ของเหล่ า นี้ มาอ้ า นวยความสะดวกให้ กั บ ตนเองได้ (Chen & Chen, 2012;
Crandall & Putman, 1 9 8 0 ; Echo et al., 2 0 1 0 ; Y.- J. Lee et al., 1 9 9 4 ; Quashie, 2 0 15;
Shirahase, 2002a; Wang, 2011; จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ, 2552; ชลธิชา อัศวนิรันดร
, 2552; สุภาภรณ์ ค้าเรืองฤทธิ์, 2557)
(4) ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ อาศัย อยู่ในครัว เรือนแบบ 1 รุ่น ครัวเรือ น
แบบ 2 รุ่น ครัวเรือนแบบ 3 รุ่นและมากกว่า และครัวเรือนแบบข้ามรุ่น มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บ
ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ อาศัย อยู่ คนเดี ยว (เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.59 21.11 32.03 และ 22.51
ในกลุ่มผู้สูงอายุ เ พศหญิง และเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 17.03 23.60 และ 15.27 ในกลุ่มผู้สูงอายุ เ พศ
ชาย) โดยจากผลการศึกษา อาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้สูงอายุได้อาศัยอยู่ในครัว เรือนที่ มีส มาชิ กหลายรุ่ น
อยู่รวมกัน ท้าให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุน ในด้านต่างๆ จากสมาชิ กในครัวเรือน รวมทั้งได้
ใช้สิ่งของเครื่องใช้ในครัว เรือนและสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดิน ทางตามไปด้วย จึงท้าให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้มีความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชี พสูง กว่ าผู้ สูง อายุ กลุ่ มที่อาศั ยอยู่ค นเดีย วที่ ต้ อ ง
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พึ่งพาตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chan et al., 2001; Chen & Chen, 2012; Rudkin,
1993; Shirahase, 2002 ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนหลายรุ่นมีโอกาสได้รับการช่วยเหลื อ
เกื้ อ หนุ น จากสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น และมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ส ะดวกสบายมากกว่ า ผู้ สู งอา ยุ
ที่อาศัยอยู่คนเดียว
(5) ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และผู้สู ง อายุ เ พศชายที่ อาศั ยอยู่ ใ นเขตเมื อ ง มี โ อกาส
มีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้า นการด้ารงชี พในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้ น ร้อยละ 18.49 และ 17.97
อย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สูง อายุ เ พศหญิง และผู้สู งอายุ เพศชายที่ อ า ศั ย
อยู่ในเขตชนบท ซึ่งอาจเนื่องมาจากผู้ สูง อายุ เ พศหญิง และผู้ สู งอายุ เ พศชายที่อ าศั ย อยู่ ในเขตเมื อ ง
มีโอกาสในการเข้า ถึง แหล่ งงาน แหล่งรายได้ และความทันสมัย มากกว่า ผู้ สูง อายุที่ อาศัย อยู่ ใ น เขต
ชนบท และด้ ว ยสภาพการด้ า รงชี วิ ต ในเมื อ งท้ า ให้ ต้ อ งมี สิ่ ง อ้ า นวยควา มสะดวกในครั ว เรื อ น
เช่น เครื่องปรับ อากาศ เครื่องซักผ้ า ตู้เย็น ไมโครเวฟ เป็นต้น และสิ่งอ้านวยความสะดวกใน การ
เดินทาง ให้กับตนเอง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยเมื่อเปรียบเทีย บกับ ผู้สูง อายุที่ อ าศั ย
อยู่ในเขตชนบทจึงท้าให้ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพสู งกว่า
(6) ผู้สูงอายุอาศัย เพศหญิ ง ที่ อาศัย อยู่ ใ นภาคกลาง และภาคเหนือ มีโอกาส
มี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า นการด้ ารงชี พในระดั บ สู ง มากเพิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 8.02 และ 5.87
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูง อายุเ พศหญิ งที่ อาศัย อยู่ ในกรุ งเทพมหา นคร
แต่ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ อาศัยอยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุ ข ทาง
เศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพในระดับสู งมากลดลงร้อ ยละ 12.66 และ 20.21 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเพศหญิ งและเพศชายที่อาศัย อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษา
ในส่ ว นนี้ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ มี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิจ
ด้านการด้ารงชีพต่้ากว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ใ น
ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนือ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จที่ ไม่ ดี เ ท่ ากั บ ภาคอื่ น ๆ ซึ่ งจากการวิ เ คราะห์ข้ อมูล
เพิ่มเติม พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ มีสั ดส่ วนของผู้ที่ มีรายได้ ต่อ ปีต่้ า กว่ า
เส้นความยากจนมากที่สุ ด และมีสัดส่วนของผู้ที่อาศัย อยู่ใ นครั วเรือนที่มีรถจัก รยานยนต์ เพื่ ออ้ า นวย
ความสะดวกในการเดิ น ทางมากที่ สุ ด ในขณะที่ ผู้ สู ง อายุ ในภาคอื่ นๆ ได้ อ าศั ย อยู่ ใ นครั ว เรือ นที่มี
ทั้ ง รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล/รถปิ ก อั พ/รถตู้ หรื อ อาจมี รถจั ก รยานยนต์ ร่ วมด้ ว ย (ตารางที่ 22) ดั ง นั้น
เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้ว ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จึงมีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านการด้ารงชีพต่้ากว่า
(7) ผู้สูงอายุเพศหญิงและเพศชายที่ มีสุขภาพปานกลาง และสุขภาพดี มีโอกาส
มี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จด้ า นการด้ า รงชี พในระดั บ สู งมากเพิ่ มขึ้ น อย่ างมี นั ยส้ าคั ญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อเทียบกั บผู้ สูง อายุเ พศหญิ งและเพศชายที่สุ ขภาพไม่ ดี (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 และ
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11.87 ในกลุ่ มผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง และเพิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ 5.83 และ 13.93 ในกลุ่ มผู้ สู ง อายุ เ พศชาย)
ผลการศึกษาในส่วนนี้ มีความสอดคล้องกับผลการศึ กษาความสั มพัน ธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านสุ ข ภาพ
กับความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจในทุกด้านทั้ งรายได้ การท้างาน ทรัพย์สินและเงินออม และความอยู่ ดี
มีสุขทางเศรษฐกิจในภาพรวม เนื่องจากการมีสุขภาพดี และไม่ มีโรคภัยไข้เจ็ บ ท้าให้ผู้สูง อายุสามารถ
ท้ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ ต ามความต้ อ งการ และสามารถท้ า งานในเชิ ง เศรษฐกิ จ ได้ และไม่ ต้ อ งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรัก ษาพยาบาล จึงท้าให้ผู้สูงอายุมีเงิน มีทรัพย์สินที่จะสามารถน้ า ไป
ซื้อสิ่งของและเครื่ องใช้ ในครั วเรือนเพื่ ออ้า นวยความสะดวกให้กั บตนเองและครอบครั ว ได้ จึงท้าให้
ผู้สูงอายุมีความอยู่ดีมีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชีพในระดับที่ สูง มากมากกว่าผู้สูง อายุทั้ง เพศชาย
และเพศหญิงที่สุขภาพไม่ดี รายละเอียดตามตารางที่ 33
ตารางที่ 33 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู งมาก

ปัจจัย

การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง 4 ด้าน
รายได้
หญิง

การท้างาน
ชาย

หญิง

ชาย

ทรัพย์สินและเงิน
ออม
หญิง
ชาย

การด้ารงชีพ
หญิง

ชาย

ปัจจัย ด้านเพศ และ
สถานภาพสมรส
1. สถานภาพสมรส
- โสด (กลุ่มอ้างอิง)
----------------- สมรส
-.0247* .0293 .0006 .0796* .0892* .2014* -.0453 .0242
- หม้าย
-.0331* .0294 -.0431* .0350 .0388* .1832* -.0784* .0121
- หย่า/แยกกันอยู่
.0198 .0540 -.0020 .1467* .0058 .1085* -.0665 .0368
ปัจจัย ด้านความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาช กิ ต่างรุนในครอบครัว
่
ด้านหน้าที่
2. การได้ร บั การ
เกื้อหนุนด้านการเงิน
จากบุตรทีอ่ ยู่ใน
ค รัวเรือน
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตร
----------------ในครัวเรือน/มีบุตรใน
ครัวเรือนแต่ไม่ได้รับ
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การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง 4 ด้าน
รายได้
หญิง

เงินจากบุตรใน
ครัวเรือน
(กลุ่มอ้างอิง)
- ได้รับต่้ากว่า 5,000
บาทต่อปี
- ได้รับ 5,000-9,999
บาทต่อปี
- ได้รับ 10,00029,999 บาทต่อปี
- ได้รับ 30,000 บาท
ขึ้นไปต่อปี
3. การได้ร บั การ
เกื้อหนุนด้านการเงิน
จากบุตรทีอ่ ยู่นอก
ค รัวเรือน
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตร
นอกครัวเรือน/มีบุตร
นอกครัวเรือนแต่ไม่ได้
รับจากบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน (กลุ่ม
อ้างอิง)
- ได้รับต่้ากว่า 5,000
บาทต่อปี
- ได้รับ 5,000-9,999
บาทต่อปี
- ได้รับ 10,00029,999 บาทต่อปี
- ได้รับ 30,000 บาท
ขึ้นไปต่อปี

การท้างาน
ชาย

หญิง

ชาย

ทรัพย์สินและเงิน
ออม
หญิง
ชาย

การด้ารงชีพ
หญิง

ชาย

-.0357* -.0671* -.0436* -.0748* -.0387* -.0485* .0692* .0557*
-.0200* -.0498* -.0534* -.0703* -.0203 -.0443* .0849* .0960*
-.0045 -.0203* -.0544* -.0614* -.0456* -.0388* .1300* .1141*
.0336* -.0073 -.0581* -.0655* -.0148

---

---

---

---

---

-.0115

---

.2085* .1719*

---

---

-.0357* -.0926* -.0167

.0111

-.0383* -.0595* -.0350* -.0636*

-.0189* -.0563* -.0081

-.0048

-.0159 -.0291* -.0214 -.0424*

-.0236* -.0600* -.0145 -.0278* .0102
.0517*

.0174

-.0012

-.0193 -.0584*

-.0309* -.0396* .0629* .0585* .0549* .0551*
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การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง 4 ด้าน
รายได้

4. การได้ร บั การ
เกื้อหนุนด้านอาหาร
จากบุตรทีอ่ ยู่นอก
ค รัวเรือน
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตร
นอกครัวเรือน/มีบุตร
นอกแต่ไม่ได้รับ
อาหารจากบุตรที่อยู่
นอกครัวเรือน
(กลุ่มอ้างอิง)
- ได้รับทุกวัน/เกือบ
ทุกวัน
- ได้รับทุกสัปดาห์
- ได้รับทุกเดือน
- ได้รับอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
5. การได้ร บั การ
เกื้อหนุนด้านเสือ้ ผ้า
และสิ่งของจากบุตร
ที่อยู่น อกครัวเรือน
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตร
นอกครัวเรือน/มีบุตร
นอกครัวเรือนแต่ไม่ได้
รับเสื้อผ้าและสิ่งของ
จากบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน (กลุ่ม
อ้างอิง)
- ได้รับทุกวัน/เกือบ
ทุกวัน/ทุกสัปดาห์

การท้างาน

ทรัพย์สินและเงิน
ออม
หญิง
ชาย

การด้ารงชีพ

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

---

---

---

---

---

-.0014

.0212

.0068

.0384

.0084

.0753* -.0129

-.0113
-.0056
-.0113

.0242
.0134
-.0008

.0336* .0750*
.0290* .0739*
.0407* .0888*

.0168
.0021
.0155

.0510* -.0594* -.0070
.0346* -.0584* -.0396
.0589* -.0434 -.0690*

---

---

---

---

.0762*

.0288

-.0161

-.0074

---

---

---

.0462* -.0072

หญิง

ชาย

---

---

-.0269

---

---

.1005*

.0277
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การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง 4 ด้าน
รายได้

การท้างาน

หญิง
ชาย
หญิง
- ได้รับทุกเดือน
.0546* .0446* -.0333*
- ได้รับอย่างน้อยปีละ .0253* .0150 -.0111
1 ครั้ง
6. การให้การ
เกื้อหนุนด้านการเงิน
กับบุตรทีอ่ ยูใ่ น
ค รัวเรือน
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตร
------ในครัวเรือน/มีบุตรใน
ครัวเรือนแต่ไม่ได้
ให้กับบุตรที่อยู่ใน
ครัวเรือน (กลุ่ม
อ้างอิง)
- ให้ 1,000-9,999
-.0176* -.0166 .0534*
บาทต่อปี
- ให้ตั้งแต่ 10,000
.0498* .1207* .0478*
บาทขึ้นไปต่อปี
7. การให้การ
เกื้อหนุนด้านการเงิน
กับบุตรทีอ่ ยูน่ อก
ค รัวเรือน
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตร
------นอกครัวเรือน/มีบุตร
นอกครัวเรือนแต่ไม่ได้
ให้เงินกับบุตรที่อยู่
นอกครัวเรือน (กลุ่ม
อ้างอิง)
- ให้ 1,000-9,999
.0049 .0104 .0474*
บาทต่อปี

ชาย
-.0239
.0033

---

ทรัพย์สินและเงิน
การด้ารงชีพ
ออม
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
.0199 .0098 .0256 .0422*
.0256* .0339* -.0192 -.0306

---

---

---

---

.0602* .0764*

.0154

-.1507* -.1016*

.0983* .0458*

.0299

.0407

-.0191

---

---

---

---

---

-.0393* -.0469* .0392* -.0381 -.0555*
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การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง 4 ด้าน
รายได้

- ให้ตั้งแต่ 10,000
บาทขึ้นไปต่อปี
8. การเยีย่ มเยีย นกับ
บุต รทีอ่ ยูน่ อก
ค รัวเรือน
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตร
นอกครัวเรือน/มีบุตร
นอกครัวเรือนแต่ไม่
เคยเยี่ยมเยียนกับบุตร
ที่อยู่นอกครัวเรือน
(กลุ่มอ้างอิง)
- เยี่ยมเยียนทุกวัน/
เกือบทุกวัน
- เยี่ยมเยียนทุก
สัปดาห์
- เยี่ยมเยียนทุกเดือน
- เยี่ยมเยียนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
9. การติดต่อกับบุตร
ที่อยู่น อกครัวเรือน
- ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตร
นอกครัวเรือน/มีบุตร
นอกครัวเรือนแต่ไม่
เคยติดต่อกับบุตรที่
อยู่นอกครัวเรือน
(กลุ่มอ้างอิง)
- ติดต่อทุกวัน/เกือบ
ทุกวัน
- ติดต่อทุกสัปดาห์

การท้างาน

หญิง
ชาย
.0328* .0588*

ทรัพย์สินและเงิน
การด้ารงชีพ
ออม
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
.0324* .0426* .1034* .0165

หญิง
.0116

ชาย
.0288

---

---

---

---

---

---

.0196* .0541* .0456*

.0097

.0494*

.0331

.0250

.0368

.0111

.0374*

-.0344

-.0036

-.0259

.0238

.0368

.0081
.0028

.0460* .0325* -.0266
.0463* .0314* -.0076

-.0231
-.0198

-.0122
-.0017

.0568* .0049
-.0022 -.0078

---

---

---

---

---

---

.0228

---

---

.0093

.0089

.0246* .0747* .2078* .1872*

.0197* .0382* .0212*

.0244

.0092

.0417* .0687*

.0168

---

---

.1463* .1293*
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การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง 4 ด้าน
รายได้
หญิง
.0025
-.0115

ชาย
.0203
-.0152

การท้างาน
หญิง
.0145
-.0055

ชาย
.0132
.0069

- ติดต่อทุกเดือน
- ติดต่ออย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
10. ค วามใกล้-ไกล
ข องทีอ่ ยูอ่ าศ ยั
ระหว่างผูส้ งู อายุกบั
บุต ร
- ไม่มีบุตร
--------(กลุ่มอ้างอิง)
- มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุด .0687* .0777* .0069 -.0280
อาศัยอยู่ในครัวเรือน
เดียวกัน
- มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุด -.0089 -.0087 -.0443* -.0349
อาศัยอยู่บ้านติดกัน/
ใกล้กัน
- มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุด -.0049 -.0091 -.0348* .0412
อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/
ในเขตเทศบาล
เดียวกัน
- มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุด .0028 .0111 -.0397* .0045
อาศัยอยู่ในจังหวัด
เดียวกัน
- มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุด .0139 .0175 -.0329* -.0211
อาศัยอยู่คนละจังหวัด
- มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุด .0840 .2466* -.0783* -.0492
อาศัยอยู่ต่างประเทศ
11. อายุ
- อายุ 60-69 ปี
--------(กลุ่มอ้างอิง)

ทรัพย์สินและเงิน
ออม
หญิง
ชาย
-.0258* .0040
-.0297 -.0087

---

---

การด้ารงชีพ
หญิง
ชาย
.0742* .0981*
.0319 .1048*

---

---

.1534* .1624* .1406* .2009*

.0247

-.0345 -.0669* .0226

.0522* -.0254

-.0169

.0628*

.0321

-.0052

.0367

.1028*

.0804* -.0095

.0349

.1411*

.0522

.0718

.1645* .1906*

---

---

---

---
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การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง 4 ด้าน
รายได้

- อายุ 70-79 ปี
- อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้น
ไป
12. จานวนบุตร
13. ระดับการศ ึกษา
- จบการศึกษาระดับ
ต่้ากว่าประถมศึกษา
(กลุ่มอ้างอิง)
- จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
- จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นอนุปริญญา
- จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูง
กว่า
14. รูปแบบ
ค รัวเรือน
- ครัวเรือนที่อยู่คน
เดียว (กลุ่มอ้างอิง)
- ครัวเรือน 1 รุ่น
- ครัวเรือน 2 รุ่น
- ครัวเรือน 3 รุ่นและ
มากกว่า
- ครัวเรือนข้ามรุ่น
15. เขตทีอ่ ยูอ่ าศ ยั
- เขตชนบท
(กลุ่มอ้างอิง)
- เขตเมือง

การท้างาน

ทรัพย์สินและเงิน
การด้ารงชีพ
ออม
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
-.0173* -.0285* -.0578* -.1126* -.0156* .0064 -.0572* -.0578*
.0059 -.0075 -.0658* -.1510* -.0740* -.0106 -.0331* -.1115*
-.0025* -.0061* -.0067* -.0079* -.0046* -.0080* -.0239* -.0249*
---

---

.0067

.0112

---

---

---

---

---

-.0389* -.0596* -.0255* -.0411* .0411*

.1168* .1850* -.0612* -.1261* .1381*

---

.0103

.0713* .2284* .2362*

.5407* .4740* -.0765* -.1561* .3438* .2902* .3910* .3840*

---

---

-.0077 .0206
-.0424* .0041
-.0423* -.0070

--.0023
-.0084
-.0148

---

---

---

---

---

.0237 -.0773* -.0021 .2259* .1498*
.0766* -.1435* -.1295* .2111* .1703*
.0870* -.1745* -.1418* .3203* .2360*

-.0339* -.0275* .0259* .0581* -.0838* -.0269 ..2251* .1527*
---

---

---

---

---

---

.0098* .0154* -.0460* -.0745* -.0143* -.0089

---

---

.1849* .1797*
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ปัจจัย

การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression)
ด้วยค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม dy/dx
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจระดับสูง 4 ด้าน
รายได้

16. ภูม ิภาคทีอ่ ยู่
อาศ ัย
- กรุงเทพมหานคร
(กลุ่มอ้างอิง)
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้
17. สถานะทาง
สุข ภาพ
- สุขภาพไม่ดี
(กลุ่มอ้างอิง)
- สุขภาพปานกลาง
- สุขภาพดี
N
R2
Prob > chi2
Y = Predict

การท้างาน

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

---

---

---

---

ทรัพย์สินและเงิน
ออม
หญิง
ชาย

---

---

การด้ารงชีพ
หญิง

ชาย

---

---

.0294* .0124 -.0059
-.0027 -.0592* -.0035
-.0249* -.1167* -.0124

-.0104
-.0018
-.0076

.0673* .0337* .0802* .0148
.1349* .1014* .0587* -.0369
.1160* .0420* -.1266* -.2021*

.0419* -.0202

-.0171

-.0145

.0604*

.0102

.0360

-.0231

---

--

---

---

---

---

---

---

.0509* .1120* .0237* .0706* .0115 .0511* .0522* .0583*
.1044* .1982* .0466* .1180* .0538* .0979* .1187* .1393*
14,498 12,295 14,498 12,295 14,498 12,295 14,498 12,295
0.1157 0.127 0.047 0.068 0.042 0.034 0.149 0.154
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0948 .1776 .1446 .2626 .2196 .3089 .5723 .6184

หมายเหตุ: * มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 7
สรุป อภิป ราย แ ละเสนอแ นะ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ
ด้านรายได้ ด้านการท้างาน ด้านทรัพย์สินและเงิ นออม และด้านการด้ารงชีพ ของผู้สูงอายุไทยในปี
พ.ศ. 2557 ตลอดจนศึกษาความเหลื่อ มล้้า ทางเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่ า ง
สมาชิกต่างรุ่นในครอบครั วของผู้สู งอายุ ไทย รวมทั้งศึกษาความสั มพันธ์ ของปัจจัย ด้านความแตกต่ า ง
ระหว่างเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่น ในครอบครัว กับความอยู่ ดี
มีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูง อายุไ ทย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ ข้ อ มู ล
ทุติยภูมิจากโครงการส้ารวจประชากรสูง อายุใ นประเทศไทย พ.ศ. 2557 ของส้านักงานสถิติแห่ ง ชาติ
และท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ความถดถอยโลจิส ติคแบบเรียงล้าดั บ (ordered
logistic regression) และใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา เพื่ อ อธิ บ ายลัก ษณะทั่ ว ไปของกลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ใน
การศึกษา โดยขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ความอยู่ ดี
มีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สูง อายุไ ทย คือ การที่ผู้สูงอายุไทยสามารถตอบสนองความต้อ งการของ
ตนเองในทางเศรษฐกิจในเรื่ องของความต้ องการขั้น พื้น ฐาน และความต้องการอื่นๆ ที่จ้าเป็นต่อก าร
ด้ารงชีวิตได้ โดยการสร้างดัชนีชี้วัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ ด้านการท้างาน ด้านทรัพย์สินและเงิ น
ออม และด้านการด้ารงชี พ 2) ความแตกต่า งระหว่า งเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึ ก แผ่ น
ระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวกับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ
7.1 สรุปผลการวิจยั
ในส่วนนี้ เป็นการสรุปผลการศึกษาลักษณะความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู งอายุ ไ ทย
สถานการณ์ความเหลื่อ มล้้า ทางเพศ สถานภาพสมรส และความเป็นปึก แผ่ นระหว่างสมาชิ กต่ า งรุ่ น
ในครอบครัว กั บ ความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิ จของผู้ สู งอายุ ไทย และลักษณะของความเป็ นปึ ก แผ่ น
ระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวของผู้ สูงอายุ ไทยกับ ความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจของผู้สู งอายุ ไ ทย
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึก ษาครั้ง นี้ มีอายุเฉลี่ย 69 ปี โดยผู้ที่มีอายุสูงสุด คือ 101 ปี โดยพบว่ า
กลุ่ มตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง (ร้ อ ยละ 54.11) มี ส ถานภาพสมรส ร้ อ ยละ 65.98
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.22) เป็นผู้สูงอายุวัย ต้น มีระหว่างอายุ 60 – 69 ปี มีบุตรเฉลี่ยจ้านวน 3 คน
โดยผู้สูงอายุที่มีบุตรมากที่สุด มีจ้านวนสูงถึง 19 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่้ากว่าประถมศึ ก ษา
มากถึงร้อยละ 63.61 อาศัยอยู่ในครัวเรือนแบบ 3 รุ่นและมากกว่า ร้อยละ 30.17 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในเขตชนบท (ร้อยละ 59.65) และอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ
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33.82 และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.83) รายงานว่าตนเองมีสุขภาพดี โดยสรุปผลการศึกษาในประ เด็ น
ที่ส้าคัญได้ดังนี้
7.1.1 ลัก ษณะความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุไ ทย
ในส่ ว นนี้ เป็ น การสรุ ป ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจั ย ข้อ ที่ 1 ในส่ ว นของ
การศึกษาสถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2557 โดยการศึกษาในครั้งนี้ พิจารณา
ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุ ไ ทยใน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นรายได้ ด้ า นการท้ า งาน
ด้านทรัพย์สินและเงินออม และด้านการด้ารงชีพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุไทยทั้ง เพศชายและเพศ
หญิงส่วนใหญ่มีความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาแยก
เป็นรายด้านพบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านทรั พย์สินและเงิน ออมอยู่
ในระดั บ ต่้ า มี ค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จด้ านรายได้อ ยู่ ในระดั บ ปานก ลาง มี ค วามอยู่ ดี มีสุขทาง
เศรษฐกิจด้านการท้า งานอยู่ ในระดั บสู ง และมีความอยู่ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านการด้ารงชีพ อยู่ ใ น
ระดั บ สู ง มาก โดยเมื่ อ พิ จ ารณาความแตกต่ า งระหว่ างเพศกั บ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างระหว่างเพศค่อนข้า งชัด เจนโดยเฉพาะด้ านทรั พย์สิ นและเงิ น ออม
โดยพบว่า ผู้สูงอายุเพศชายส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 31.94) มีความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จด้า นทรั พ ย์ สิ น
และเงินออมอยู่ในระดับสูงมาก ในขณะที่ผู้สูงอายุเพศหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.20) มีความอยู่ดีมีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจด้านทรัพย์สินและเงินออมอยู่ในระดับ ต่้า โดยผู้สูงอายุไทยทั้งเพศชายและเพศหญิ ง
ส่วนใหญ่เกือบครึ่ง (ร้อยละ 43.71) มีรายได้ต่้ากว่า 40,000 บาทต่อปี (ถือว่าต่้ากว่าเส้นความยากจน)
ส่วนผู้สูงอายุที่มีรายได้ ต่อ ปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปมีเป็นสัด ส่วนที่ น้อย (ร้อยละ 4.45) และส่วน
ใหญ่รายงานว่าตนเองมีรายได้ที่เพียงพอ และมีความพึงพอใจในภาวะการเงินของตนเอง สูงถึงร้อยละ
76.41 โดยผู้สูงอายุไทยส่ วนใหญ่ เ กิน กว่า ครึ่ ง ไม่ไ ด้ท้ างาน (ร้อยละ 57.93) ซึ่งพบว่าสอดคล้ อ งตาม
ความต้องการของผู้สู ง อายุ คือ ไม่ต้องการท้างานและไม่ไ ด้ท้า ร้อยละ 56.65 ในส่วนของผู้สูง อายุ ที่
ยั ง คงท้ า งานอยู่ (ร้ อ ยละ 42.07) พบว่ า ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 69.77) ได้ ท้ า งานประเภทที่ มีทักษะ
โดยเมื่อพิจารณาความอยู่ ดีมีสุ ขทางเศรษฐกิจ ทางด้านทรัพย์ สินและเงินออม พบว่า ผู้สูงอายุไทยส่ว น
ใหญ่ (ร้อยละ 22.63) มีระดับของมูลค่าทรัพย์ สิน อยู่ระหว่าง 100,000 - 399,999 บาท ซึ่งถือว่าอยู่
ในระดับที่ไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุไทยที่ไม่มีทรัพย์สิน และเงิ นออมที่สามารถประเมิ น
มูลค่าได้ อยู่ถึงร้อยละ 21.54 ซึ่งความแตกต่า งระหว่างเพศปรากฏชั ด เจนในด้านทรั พย์ สินและเงิ น
ออม แต่หากพิจารณาในเรื่องของการเป็น เจ้าของที่อยู่ อาศัย พบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มากถึ ง ร้ อ ย
ละ 85.63 เป็นเจ้าของที่อ ยู่ อาศัย โดยผู้สูงอายุไ ทยเกื อบทั้ งหมด (ร้อยละ 99.65) มีที่อยู่อาศั ย ที่ มี
ลักษณะมั่นคง และส่วนใหญ่มีห้อ งน้้า /ห้ องส้ว มที่ตั้ งอยู่ใ นบ้าน (ร้อยละ 80.02) มีแหล่งน้้าดื่มน้้ า ใช้
ที่สะอาด และผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่เกินกว่า ครึ่งอาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีสิ่ งของเครื่อ งใช้ที่อ้านวยความ
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สะดวกในครัวเรือน เช่น มีโทรทัศน์ มีเครื่องเล่น VCD/DVD มีโทรศัพท์มือถือ มีตู้เย็น/ตู้แช่ มีเครื่องซั ก
ผ้ า เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ผู้ สู ง อายุไ ทยส่ วนใหญ่ (ร้ อ ยละ 42.01) อาศั ย อยู่ใ นครั วเรื อนที่มี
ทั้ ง รถยนต์ ส่ ว นบุค คล/รถปิก อั พ/รถตู้ (หรื อ อาจมี รถจัก รยานยนต์ ร่ วมด้ ว ย) ซึ่ ง ท้ า ให้ ก ารเดิ นทาง
เพื่อติดต่อธุระหรือการเข้าถึงบริการของภาครัฐสามารถท้าได้สะดวกมากขึ้น
7.1.2 สถานการณ์ค วามเหลื่อ มล้าทางเพศ และสถานภาพสมรสกับความอยู่ดีมีสุขทาง
เศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุไ ทย
ในส่ ว นนี้ เป็ น การสรุ ป ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ประสงค์ ก ารวิ จัย ข้ อ ที่ 1 ในส่ ว นของ
การศึกษาสถานการณ์ความเหลื่อมล้้าทางเพศ และสถานภาพสมรสของผู้สูงอายุไทยกับความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สูง อายุไ ทย ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เ ห็นถึ งความเหลื่ อ มล้้ า
ของลักษณะความอยู่ดีมีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจระหว่างเพศหญิงและเพศชายได้อย่า งชัด เจน โดยพบว่ า
ผู้สูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนของผู้ที่มีรายได้ต่ อปี ต่้ากว่า 40,000 บาทต่อปี และรายได้ตั้งแต่ 40,000 –
69,999 บาทต่อปี มากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย แต่ในกลุ่มของผู้ที่มีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับปานกลาง และ
ระดับสูง (รายได้ตั้งแต่ 70,000 - 99,999 บาท, 100,000 – 299,999 บาท และ 300,000 บาทขึ้นไป)
พบว่า ผู้สูงอายุเพศชายมีสัดส่วนมากกว่าผู้สู งอายุ เพศหญิ ง ซึ่งผู้สูงอายุทั้งเพศหญิ งและเพศชายต่ า งก็
รายงานว่ า ตนเองมี ค วามเพี ย งพอของรายได้ และมี ค วามพึ ง พอใจในภา วะทางการเงิ น ของตน
ในสัดส่วนที่ใกล้เ คี ยงกัน ผู้สูงอายุเพศชายมี สัด ส่ วนของผู้ ที่ยั งคงท้างานอยู่ มากที่ สุด แต่ในส่ว นของ
ผู้สูงอายุเพศหญิงจะได้ท้างานที่ตรงตามความต้องการในสัดส่ วนที่ มากกว่า โดยประเภทงานที่ผู้สูงอายุ
เพศชายท้าส่วนใหญ่เป็น งานที่ มีทั กษะ แต่คนที่ท้างานประเภทที่ไ ม่มีทัก ษะ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ ง
มี สั ด ส่ ว นมากกว่ าเพศชาย และผู้สู ง อายุเ พศหญิง มี ชั่ วโมงการท้ างานต่ อ สั ปดาห์ ต่้ ากว่า 35 ชั่ ว โมง
ในสัดส่วนที่มากที่ สุด แต่ผู้สูงอายุเพศชายมี ชั่วโมงการท้างานต่ อสั ปดาห์ 35 - 48 ชั่วโมง ในสัดส่ ว น
มากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศชายส่ ว นใหญ่ มีท รั พย์ สิ น ที่ มีมูล ค่ า ตั้ ง แต่ 100,000 399,999บาท แต่ผู้สูงอายุเพศหญิงส่วนใหญ่ไ ม่ มีทรัพย์ สินและเงินออม ทั้งนี้ ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิง และ
เพศชายส่วนใหญ่ เป็น เจ้าของที่อ ยู่อาศัย และมีที่อยู่อ าศัยที่ มั่นคง มีห้องน้้า/ห้องส้ว มที่ ตั้ง อยู่ใ นบ้ า น
มีแหล่งน้้าดื่มน้้าใช้ที่สะอาด มีสิ่งของอ้านวยความสะดวกในครัว เรือน โดยผู้สูงอายุเพศหญิงส่ว น ใหญ่
อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรถจักรยานยนต์ ในขณะที่ผู้สูงอายุเพศชาย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครัวเรื อ นที่ มี
ทั้งรถยนต์ส่วนบุค คล/รถปิ ก อัพ/รถตู้ (หรืออาจมีรถจักรยานยนต์ร่ ว มด้ วย) จึงสรุปได้ว่าในภา พร วม
ของความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จผู้ สูง อายุ เ พศชายมีค วามอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ มา กกว่ า
ผู้สูงอายุเพศหญิง
ในส่วนของความแตกต่า งในเรื่อ งสถานภาพสมรสของผู้สู งอายุ ไทยกับ ความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจนั้น พบว่า ผู้สูงอายุทั้งที่เป็นโสด สมรส หม้าย และหย่า/แยกกันอยู่ส่วนใหญ่มีรายได้
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ต่อปีต่้ากว่า 40,000 บาท แต่รายงานว่าตนเองมีรายได้ เ พี ยงพอ และมีความพึ ง พอใจในภาวะ ทาง
การเงิ น ของตนเอง โดยผู้ สู ง อายุ ใ นทุ ก สถานภาพส่ ว นใหญ่ไ ม่ ไ ด้ ท้ า งาน และไม่ ต้ อ งการท้ า ทั้งนี้
ในกลุ่มของผู้สูงอายุ ที่เ ป็นโสด และหย่า/แยกกันอยู่ที่ยังคงท้า งานอยู่ ส่วนใหญ่ท้างานประเภทที่ ไ ม่ มี
ทักษะ และมีชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์ 35 – 48 ชั่วโมง ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุที่สมรส และเป็นหม้าย
ที่ยังคงท้างานอยู่ ส่วนใหญ่ท้างานประเภทที่ มีทั ก ษะ และมีชั่วโมงการท้า งานต่อ สัป ดาห์ต่้า กว่า 35
ชั่วโมง โดยเมื่อพิจารณาประเด็น ด้านการมี ทรั พย์ สินและเงิน ออม พบว่า ผู้สูงอายุในกลุ่ มที่ เ ป็ น โสด
หม้าย และหย่า/แยกกันอยู่ ส่วนใหญ่เป็นผู้ ไ ม่ มีท รัพย์สิ นและเงิน ออม ส่วนในกลุ่มผู้สู งอายุที่ ส มรส
พบว่า มีทรัพย์สินและเงินออมที่สามารถประเมินมูลค่าได้อยู่ระหว่าง 100,000-399,999 บาท แต่ทั้งนี้
ผู้ สู ง อายุ ใ นทุ ก สถานภาพ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เจ้า ของที่ อ ยู่ อ าศั ย และมี ลั ก ษณะของที่อ ยู่ อ าศั ย ที่ มั่นคง
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้ งอยู่ ในบ้านเพื่ อความสะดวกและปลอดภัย มีแหล่งน้้าดื่มน้้าใช้ที่สะอาด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่มีสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถอ้านวยความสะดวกในครัว เรือนได้ โดยในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็ น โสด
และสมรส ส่ ว นใหญ่ ได้ อ าศั ย อยู่ใ นครัว เรือ นที่ มีทั้ ง รถยนต์ ส่ วนบุ คคล/รถปิก อั พ/รถตู้ (หรื อ อาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย) ส่วนในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นหม้าย และหย่า/แยกกันอยู่ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ใ น
ครัวเรือนที่มีร ถจั กรยานยนต์ เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเดิ นทาง จึงสรุปได้ว่าในภาพรวมของ
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สูง อายุที่ส มรสมี ความอยู่ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่าผู้ สู ง อายุ
กลุ่มอื่นๆ
7.1.3 สถานการณ์ความเหลื่อมล้าระหว่างภาคที่อยู่อาศัยกับความอยูด่ ีมีสุขทางเศรษฐกิจ
ของผู้สูงอายุไ ทย
ในส่ ว นของความเหลื่ อ มล้้ าระหว่ า งภาคที่อ ยู่ อ าศั ย ของผู้ สู ง อายุ กับ ความอยู่ ดี มีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย ผลการศึกษาพบว่า มีความน่าสนใจ เนื่องจากการอยู่อาศัยในภาค
ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ส่ ว นท้ า ให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ทยมี ลั ก ษณะความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ แตกต่ า งกั น
โดยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนของผู้ที่มีรายได้ต่อปีต่้ากว่า 40,000 บาท
มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ54.69) ซึ่ ง ถื อ ว่า รายได้ ร ะดั บนี้ ต่้ ากว่า เส้ น ความยากจน ส่ ว นผู้สู ง อายุที่ อ าศัยอยู่
กรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนของผู้ที่มีรายได้ต่อปี ระหว่าง 100,000 - 299,999 บาท มากที่สุด (ร้อยละ
29.47) ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ มีความเพียงพอของรายได้ และมีความพึง พอใจในภาวะ
ทางการเงินของตนในสัดส่วนที่มากที่สุด (ร้อยละ 72.16 และ 82.04)
เมื่ อ แยกพิ จ า ร ณา เป็ น รา ยภา ค ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ า ศั ย อยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อปีอยู่ระหว่าง 100,000 - 299,999 บาท ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ใ น
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้ ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ อปี ต่้ากว่า 40,000 บาท และ
ส่วนใหญ่รายงานว่า ตนเองมีรายได้ เ พีย งพอ/เกิ น เพี ยงพอ และมีความพึง พอใจในภาวะทางการเงิ น
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ของตน โดยในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ยังคงท้างานอยู่ส่วนใหญ่อาศัย อยู่ในภาคใต้ เมื่อพิจารณาการท้างาน
ที่ตรงตามความต้องการ พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และทั้ง 4 ภาค ส่วนใหญ่ไม่ ไ ด้
ท้ า งานและไม่ ต้ อ งการท้ า โดยผู้ สู ง อายุ ที่ อาศั ยอยู่ ใ นกรุ งเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคเหนือ
ส่ ว นใหญ่ มีชั่ ว โมงการ ท้ า งา นต่ อ สั ป ดา ห์ 35 - 48 ชั่ ว โมง ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ที่ อ า ศั ย อยู่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์ต่้ากว่า 35 ชั่วโมง
ในส่วนของทรั พย์สิ นและเงิ นออม พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ ในภาคเหนื อ และภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ส่ ว นใหญ่ มีร ะดั บ ของมู ล ค่ าทรั พย์สิ น และเงิ นออม อยู่ ร ะหว่ าง 100,000 –
399,999 บาท และเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ส่วนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเทพมหานคร ภาคกลาง
และภาคใต้ ส่วนใหญ่ไม่ มีทรั พย์สิน และเงิน ออม แต่ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าของที่อ ยู่อ าศั ย โดยผู้สูงอายุ ที่
อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีสัดส่วนของผู้ที่ มีที่อ ยู่อาศัยที่ มั่น คงมากที่สุ ด ส่วนผู้ที่มีที่อยู่อาศั ย ที่ ไ ม่
มั่ น คง พบว่ า เป็ น ผู้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นภาคกลางมากที่ สุ ด โดย ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ทั่ ว ทุ ก ภาค
มี ห้ อ งน้้ า /ห้ อ งส้ ว มที่ ตั้ ง อยู่ ใ นบ้ า น และมี แ หล่ ง น้้ า ดื่ ม น้้ า ใช้ ที่ ส ะอาดผ่ า นการบ้ า บั ด มี สิ่ ง ของ
เครื่ อ งใช้ เ พื่ อ อ้ า น วยควา มสะ ดวกในครั ว เรื อ น โดยพบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ อ า ศั ย อยู่ ใ น ภา คเ หนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครั วเรื อนที่ มีรถจัก ยานยนต์ ส่วนผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ในกรุ ง เทพมหานคร และภาคกลาง พบว่าส่วนใหญ่อ าศั ยอยู่ใ นครัว เรื อนที่ มีร ถยน ต์ ส่ ว น
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้ หรืออาจมีรถจักรยานยนต์ร่วมด้วย เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเดินทางของ
ผู้สูงอายุในการไปติ ด ต่อ ธุระ ไปโรงพยาบาลในยามเจ็บ ป่วย รวมทั้งเพื่อ อ้านวยความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการของภาครัฐต่างๆ
โดยสรุปแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่ า ความเหลื่อ มล้้าระหว่ างภาคที่อ ยู่ อาศัย กับ ลั กษณะของ
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิ จของผู้ สูง อายุไ ทยทั้ง 4 มิติ ยังคงปรากฏให้เห็นในสัง คม โดยเฉพาะ
ในประเด็นด้านรายได้ และทรัพย์สินและเงินออม ซึ่งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ
เป็นกลุ่มที่มีค วามเปราะบางทางด้า นเศรษฐกิจ ด้านรายได้ มากที่ สุด เมื่อเปรียบเทีย บกั บผู้ สู ง อา ยุ ที่
อาศัยอยู่ในภาคอื่นๆ ทั้งในเรื่องของระดับรายได้ ความเพียงพอของรายได้ และความพึงพอใจในภาวะ
ทางการเงิน ส่วนในด้านการท้างาน พบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชั่วโมงการ
ท้ า งานต่ อ สั ป ดาห์ต่้ า กว่ าภาคอื่ นๆ และมี สิ่ ง ของเครื่อ งใช้ เ พื่ อ อ้ านวยความสะดวกในการด้ า รงชีพ
ในสัดส่วนที่ต่้าว่าภาคอื่นๆ
7.1.4 ลัก ษณะของความเป็น ปึก แผ่น ระหว่างสมาชิก ต่ างรุ่น ในครอบครัวกับความอยูด่ ี
มีสุขทางเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุไ ทย
ในส่ ว นนี้ เป็ น การสรุ ป ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ประสงค์ ก ารวิ จัย ข้ อ ที่ 1 ในส่ ว นของ
การศึกษาลักษณะของความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวกับ ความอยู่ ดีมีสุขทางด้ า น
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เศรษฐกิจของผู้ สู งอายุ ไทย ในปี พ.ศ. 2557 โดยพิจารณาความเป็ นปึ กแผ่น ระหว่างสมาชิก ต่ า งรุ่ น
ในครอบครัว 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้าที่ (การเกื้อหนุ นระหว่ างผู้ สูง อายุกั บ บุต ร) ด้านความสั ม พั น ธ์
(ความสัมพัน ธ์ระหว่างผู้สู ง อายุ กับ บุตร) และด้านโครงสร้าง (ความใกล้ -ไกลของที่อ ยู่อ าศั ยระหว่ า ง
ผู้ สู ง อายุ กั บ บุ ต ร) โดยความเป็ น ปึ ก แผ่ นระหว่ างสมาชิ ก ต่ างรุ่ นในครอบครั ว ด้ า นหน้ าที่ พบว่า
ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนมากกว่าบุ ตรที่อยู่ในครัวเรือน โดยมีสัดส่ว น
ของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน สู งถึงร้อยละ 68.16 ซึ่งจ้านวนเงินที่ผู้สูงอายุได้ รั บ
จากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน ส่วนใหญ่ได้รับอยู่ระหว่าง 10,000 - 29,999 บาทต่อปี ในขณะที่จ้านวน
เงินที่ได้รับจากบุตรในครัว เรื อน ส่วนใหญ่ได้รับต่้ากว่า 5,000 บาทต่อปี ส่วนการได้รับการเกื้ อ หนุ น
ด้านอาหารจากบุตรที่ อยู่น อกครั ว เรือ น พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไ ด้รับ การเกื้อ หนุน ด้านอาหา รจาก
บุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (ร้อยละ 71.17) และในส่วนของการได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้ อผ้าและสิ่ ง ของ
จากบุตรที่อยู่นอกครั วเรื อน พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิน กว่า ครึ่ ง (ร้อยละ 56.23) ได้รับเสื้อผ้า และ
สิ่ ง ของจากบุ ต รที่ อ ยู่น อกครัว เรือ นอย่ างน้อ ยปี ละ 1 ครั้ ง ในส่ ว นของการให้ ก ารเกื้ อ หนุ นบุตรนั้น
พิจารณาใน 2 เรื่อง ได้แก่ การให้การเกื้อหนุน ด้านการเงินกั บบุ ตรที่ อยู่ ในครัว เรือ น และการให้การ
เกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรื อน ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ให้เ งิ น กั บ
บุตรที่อยู่ในและนอกครัวเรือน แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่ให้การเกื้อหนุน ด้านการเงิน กับบุ ตรทั้งที่ อยู่ใ นและ
นอกครัวเรือนนั้น ส่วนใหญ่ให้เงินกับบุตรจ้านวนเงินตั้งแต่ 1,000 - 9,999 บาทต่อปี ในส่วนของความ
เป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการเยี่ ย ม
เยียนและติดต่อกับ บุตรที่อ ยู่นอกครัว เรือ นเป็นประจ้า ทุก วันหรื อเกื อบทุ กวัน ส่วนความเป็นปึ ก แผ่ น
ระหว่ า งสมาชิ กต่ า งรุ่ นในครอบครั ว ด้ า นโครงสร้ าง พบว่ า ผู้ สู ง อายุ มากกว่า ครึ่ ง (ร้ อ ยละ 51.26)
มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
เมื่ อ พิ จ ารณาความเป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ างสมาชิก ต่ า งรุ่น ในครอบครั ว กั บ ความอยู่ ดี มีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้รับการเกื้อหนุน ด้านการเงินจากบุต ร ทั้ ง ที่
อยู่ในและนอกครั วเรือ นตั้ ง แต่ 30,000 บาทต่อปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีรายได้ ต่อ ปี อยู่ระหว่ าง 40,00069,999 บาท และส่ ว นใหญ่มีมูล ค่ าของทรัพย์ สิ นและเงิ นออมอยู่ร ะหว่ าง 100,000-399,999 บาท
และตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ในขณะที่ผู้สูงอายุกลุ่ มอื่น ๆ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ ปีต่้า กว่า 40,000
บาท และบางส่ ว นไม่ มีท รั พย์สิ น และเงิ น ออม โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในกลุ่ มของผู้ สู ง อายุที่ ไ ด้ รับการ
เกื้อหนุนด้านการเงินจากบุ ตรต่้า กว่า 5,000 บาทต่อปี และถึงแม้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ ได้ ท้ า งาน
และไม่ต้องการท้า แต่ในกลุ่มของผู้สู งอายุที่ ยัง คงท้างานอยู่ พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มที่ไ ด้รับ การเกื้ อ หนุ น
ด้านการเงิน อาหาร เสื้อผ้า และสิ่งของจากบุตรที่อยู่ทั้ง ในและนอกครัว เรือน มีชั่วโมงการท้างานต่ อ
สัปดาห์ ต่้ากว่า 35 ชั่วโมง ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่ ได้รั บการเกื้ อหนุน ด้านการเงิน อาหาร เสื้อผ้า และ
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สิ่งของจากบุตรที่อ ยู่ทั้ งในและนอกครั วเรือน ส่วนใหญ่ มีชั่วโมงการท้า งานต่อ สัป ดาห์ 35-48 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุที่มีการเยี่ ยมเยียนและติ ด ต่อ กั บบุ ตรอยู่ เป็ นประจ้า ส่วนใหญ่มีมู ล ค่ า
ทรัพย์สินและเงินออมอยู่ระหว่าง 1000,000 – 399,999 บาท และผู้สูงอายุกลุ่มที่มีบุตรที่อยู่ใกล้ ที่ สุ ด
อาศัยอยู่ต่างประเทศ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
โดยสรุปแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่า งรุ่นในครอบครั ว ยั ง คง
มีความส้าคัญต่อชีวิตความเป็น อยู่ข องผู้สู งอายุไ ทย และการที่ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อหนุนในด้านต่ า งๆ
จากบุตรทั้งด้านการเงิน อาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ สิ่งเหล่านี้มีส่วนในการช่ วยให้ผู้ สูง อายุ มีโ อกาส
มีความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิ จเพิ่ มขึ้น ทั้ งด้ านรายได้แ ละทรั พย์ สิน /เงิ นออม ซึ่งจากการศึ ก ษา
ในครั้ ง นี้ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ไ ทยส่ว นใหญ่ ได้ รั บการเกื้ อหนุน ด้ านการเงิ นจากบุต รที่ อยู่ นอกครัว เรือน
มากกว่าบุตรที่อยู่ในครัว เรือน และจ้านวนเงินที่ได้รับจากบุตรที่อยู่ นอกครั วเรื อนก็มีจ้า นวนมากกว่ า
จ้านวนเงินที่ได้รับจากบุตรในครัว เรื อน และโดยส่วนใหญ่ได้รั บการเกื้ อหนุนด้า นอาหาร เสื้อผ้า และ
สิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนอยู่เป็น ประจ้า ถึงแม้ว่า โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุไทยจะไม่ได้ให้เ งิ น กั บ
บุตรทั้งที่อยู่ในครัวเรือนและอยู่นอกครัวเรือน แต่ในกรณีที่ผู้สูงอายุได้ให้เงินกับบุตรนั้น พบว่า จ้านวน
เงินที่ให้ไม่ มากนั ก ประมาณ 1,000 - 9,999 บาทต่อปี ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ ว่า ตัวผู้สูงอายุเองก็ ไ ม่ ไ ด้
มีรายได้และเงินทองมากนัก แต่ก็มีความเอื้ออาทรโดยการให้ค วามช่วยเหลือ ด้านการเงินกับ บุต รทั้ ง ที่
อยู่ในและนอกครัวเรือน นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่มีการติดต่อและเยี่ยมเยียนกั บ บุ ต ร
ที่ อ ยู่ น อกครั ว เรื อ นอยู่เ ป็ น ประจ้า ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึง การมี สั มพั นธภาพที่ ดี ระหว่ างกั น ถึ ง แม้ว่า
ผู้สูงอายุไทยจะอาศัยอยู่ไกลจากบุตร (บุตรอยู่คนละจังหวัด หรืออยู่ต่างประเทศ)
7.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศและสถานภาพสมรสกับความอยูด่ ีมสี ุขทางด้านเศรษฐกิจ
ของผู้สูงอายุไ ทย
สรุ ป ผลการศึ ก ษาในส่ ว นนี้ เป็ น ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย ข้ อ ที่ 2
เพื่อศึกษาความสั มพัน ธ์ข องปั จจัย ด้า นความแตกต่า งระหว่า งเพศ สถานภาพสมรส และความเป็ น
ปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว กับ ความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู งอายุไ ทย ในปี
พ.ศ. 2557 โดยมีปัจจัย ด้านความแตกต่า งระหว่า งเพศและสถานภาพสมรส ปัจจัยด้านควา มเป็ น
ปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัย
ด้านพื้นที่อยู่อาศัย และปัจจัยด้านสุขภาพ ร่วมกันท้านายโอกาสที่ผู้สูงอายุจะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้ า น
เศรษฐกิ จ ในระดั บ สู ง มากได้ อ ย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ โดยสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยโลจิ ส ติ ค
แบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression) ตามตารางที่ 34 รายละเอียดมีดังนี้
1) ปัจจัยด้านเพศและสถานภาพสมรสในการศึก ษาในครั้ งนี้ มี 2 ตัวแปร ได้แก่ เพศ
และสถานภาพสมรส โดยเมื่อ ควบคุ มอิ ท ธิ พลของตั วแปรอิ สระอื่น ๆ แล้ว พบว่า ตัวแปรเพศ และ
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สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดั บ
0.05 โดยผู้ สู ง อายุ เ พศชายมี ค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิจ มากกว่ าผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ ง อย่ า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้สูงอายุเพศชายที่สมรส หม้าย และหย่า/แยกกันอยู่มีความอยู่ ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผู้สู งอายุเ พศชายที่ เป็นโสด ส่วนผู้สูงอายุเพศหญิงที่สมรส มีความอยู่ดี มีสุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผู้สูงอายุเพศหญิงที่เป็นโสด
2) ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่น ในครอบครั วในการศึกษา ครั้ ง นี้
มี 9 ตัวแปร ได้แก่ 1) การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงิน จากบุ ตรที่ อยู่ใ นครั วเรื อน 2) การได้รับการ
เกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่น อกครัว เรื อน 3) การได้รับการเกื้อหนุน ด้านอาหารจากบุต ร ที่ อ ยู่
นอกครัวเรือน 4) การได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่ งของจากบุ ตรที่อยู่ นอกครัว เรือน 5) การให้
การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน 6) การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ น อก
ครัวเรือน 7) การเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่ นอกครัว เรือน 8) การติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน และ
9) ความใกล้-ไกลของที่อ ยู่อ าศั ยระหว่า งผู้ สูง อายุ กับ บุ ตร โดยเมื่อควบคุ มอิท ธิ พลของตั วแปร อิ ส ระ
อื่นๆ แล้ว พบว่า ตัวแปรด้านความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุ่นในครอบครัวทั้ ง 9 ตัวดังที่กล่า ว
มาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยในส่วนของการได้รับการเกื้อหนุนนั้น พบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ได้รั บเงินจา กบุ ต ร
ที่ อ ยู่ น อกครั ว เรื อ น ตั้ ง แต่ 30,000 บาทขึ้ น ไปต่ อ ปี มี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
ในระดับสูงมากเพิ่ มขึ้น มากกว่าผู้สูงอายุ เพศหญิ งและเพศชายที่ ไม่ มีบุ ตรหรื อ มีบุ ตรแต่ ไ ม่ไ ด้รั บ การ
เกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ในส่ ว นของการได้ รั บ การเกื้ อ หนุน ด้ านอาหารจากบุ ต รที่ อ ยู่ นอกครัว เรื อ น พบว่า
ผู้สูงอายุเพศชายที่ ได้ รับอาหารจากบุ ตรที่ อยู่น อกครัว เรื อนทุ กวั น/เกือ บทุ กวัน และได้รับทุกสั ป ดาห์
มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับสูง มากเพิ่ มขึ้น มากกว่าผู้สูงอายุเพศชายที่ไม่ ไ ด้ รั บ
การเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่น อกครัวเรื อน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนการ
ได้รับการเกื้ อ หนุ น ด้านเสื้ อผ้า และสิ่ ง ของจากบุ ตรที่ อยู่ น อกครัว เรื อ น พบว่า ผลการศึกษามี ค วาม
คล้ายคลึงกันทั้งในกลุ่มของผู้สู งอายุเ พศหญิงและเพศชาย กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่ได้รับการเกื้อหนุ น ด้ า น
เสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนทุกวัน/เกือ บทุกวัน/ทุ กสัปดาห์ ได้รับทุ กเดือน และได้รับ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีโอกาสมีค วามอยู่ ดีมีสุข ทางด้ านเศรษฐกิจในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้ น มากกว่ า
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่น อกครัว เรือน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนการให้การเกื้ อหนุน ด้านการเงิ นกั บบุ ตรที่อ ยู่ในครั ว เรือ นและอยู่น อกครั ว เรื อ น
พบว่า มีความคล้ายคลึงกันทั้งในกลุ่ มของผู้สู งอายุ เพศหญิ งและผู้ สูงอายุ เ พศชาย กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่
ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ใ นครัว เรือน และอยู่นอกครัวเรือน ตั้งแต่ 10,000 บาทขั้นไป
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ต่อปี มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้า นเศรษฐกิจ ในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้ น มากกว่าผู้สูงอายุที่ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
การเกื้อหนุนด้านการเงิน กับ บุตรที่อยู่ ในครัว เรือ น และอยู่นอกครัวเรือน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติ ที่
ระดับ 0.05
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้สู งอายุ กับบุ ตรนั้น พบว่า มีความคล้ ายคลึงกัน ทั้ง ในกลุ่ ม
ของผู้สูงอายุ เ พศหญิ งและผู้สู ง อายุ เ พศชาย กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่มีก ารเยี่ ย มเยีย นกับ บุ ตรที่อ ยู่ น อก
ครั ว เรื อ นทุ ก วั น /เกื อ บทุ กวั น มี โ อกาสมี ค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จในระดับ สู ง มากเพิ่มขึ้น
มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่เคยเยี่ยมเยียนกับ บุตรที่อ ยู่ นอกครัวเรือน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในส่วนของการติด ต่ อกั บบุ ตรก็ เช่ นเดีย วกัน พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ งที่ มีการติด ต่อ กับ บุ ตรที่ อ ยู่ น อก
ครัวเรือนทุกวัน/เกื อบทุก วัน และติดต่อทุกสัป ดาห์ และผู้สูงอายุเพศชายที่มีการติ ดต่ อกั บบุ ต รที่ อ ยู่
นอกครัวเรื อนทุก วัน /เกื อบทุ กวั น ติดต่อทุกสั ปดาห์ และติดต่อทุ ก เดือ น มีโอกาสมี ความอยู่ ดี มี สุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจ ในระดั บสู ง มากเพิ่ มขึ้ น มากกว่าผู้สูงอายุ เ พศหญิง และผู้ สูง อายุเ พศชายที่ ไ ม่ เ คย
ติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้ า นโครงสร้า ง หรื อความใกล้ -ไกลของที่ อ ยู่อ าศั ย ระหว่ างผู้สู ง อายุกั บ บุต ร พบว่า
ผู้สูงอายุที่มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ ในครัว เรือนเดียวกัน มีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่คนละจั ง หวั ด
และมีบุตรที่อยู่ใกล้ที่สุด อาศัย อยู่ ต่างประเทศ มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ในระดั บ สู ง
มากเพิ่มขึ้น มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ปัจจัยด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคม พื้นที่อยู่อาศัย และสุขภาพในการศึก ษา
ครั้ ง นี้ มี 5 ตั ว แปร ได้ แ ก่ อายุ จ้ า นวนบุ ต ร ระดั บ การศึ ก ษา รู ป แบบครั ว เรื อ น และสุ ข ภาพ
เมื่อควบคุ มอิ ทธิ พลของตัว แปรอิ สระอื่น ๆ แล้ว พบว่าตัวแปรทั้ ง 5 ตัวดังกล่าว มีความสัมพั น ธ์ กั บ
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุทั้งเพศหญิง และ
เพศชายวัยกลางที่ มีอายุ ระหว่า ง 70 - 79 ปี และวัยปลายที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป มีโอกาสมี ค วาม
อยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับสู งมากลดลง เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุเ พศหญิ งและผู้ สูงอายุ เพศชาย
วัยต้นที่มีอายุระหว่า ง 60 - 69 ปี ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิง และเพศชายที่ มีบุ ตรเพิ่ มขึ้ น 1 คน มีโอกาส
มีความอยู่ดีมีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ ในระดับ สูง มากลดลง เมื่อเทียบกับ ผู้สู งอายุทั้ งเพศหญิง และ เพศ
ชายที่มีบุตรลดลง 1 คน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรระดับการศึก ษาสา มารถ
อธิบายโอกาสในการมี ค วามอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจ ในระดับ สู ง มากของผู้ สู งอายุ ไ ทยได้ ดี ที่ สุ ด
รองลงมา คือ ตัวแปรสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยพบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่จบการ ศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-อนุปริญญา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีโอกาสมีความ
อยู่ดีมีสุขทางด้า นเศรษฐกิจในระดับ สู ง มากเพิ่ มขึ้ น มากกว่าผู้สูงอายุ ทั้ง เพศหญิง และเพศชายที่ จ บ
การศึ ก ษาระดั บ ต่้ า กว่ า ประถมศึ ก ษา และผู้ สู ง อายุ ทั้ ง เพศหญิ ง และ เพศชายที่ มี สุ ข ภา พ ดี
มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู ง มากเพิ่ มขึ้น มากกว่าผู้สูงอายุทั้งเพศหญิ ง และ
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เพศชายที่ มีสุ ข ภาพไม่ ดี ส่ ว นรู ป แบบครั ว เรือ นที่ ผู้สู ง อายุอ าศั ยอยู่ พบว่ า ผู้ สู ง อายุ เ พศหญิ งและ
ผู้สูงอายุเพศชายที่ อาศัย อยู่ ในครัว เรื อนแบบ 1 รุ่น ครัวเรือนแบบ 2 รุ่น ครัวเรือนแบบ 3 รุ่นและ
มากกว่า และครัวเรือนแบบข้ามรุ่น มีโอกาสมีความอยู่ ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู งมากลดลง
เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุเ พศหญิง และผู้ สู ง อายุเ พศชายที่ อ าศั ยอยู่ ค นเดี ยว อย่ า งมี นั ยส้ าคั ญ ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยการอาศัยอยู่ ในพื้น ที่ที่ แ ตกต่า งกั น มีส่วนท้าให้ผู้สูง อายุ มีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้ า น
เศรษฐกิจแตกต่า งกั น โดยพบว่า ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิ งและเพศชายที่ อาศัย อยู่ ในเขตเมือ ง มีโอกาส
มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับ สูง มากเพิ่ มขึ้น มากกว่าผู้สูงอายุเพศหญิงและผู้สูง อายุ เ พศ
ชายที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท อย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดั บ 0.05 และผู้สูงอายุที่อาศัย อยู่ ใ น ภาค
ตะวันออกเฉีย งเหนื อ มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิ จในระดับ สูง มากน้ อยกว่ าผู้ สู ง อายุ
ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเมื่อวิเคราะห์ตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิงที่ อาศัย อยู่ใ น ภาค
กลาง ภาคเหนื อ และภาคใต้ มี โ อกาสมี ค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จในระดั บสู ง มากเพิ่มขึ้น
มากกว่าผู้สูงอายุ ทั้ง เพศหญิ งที่ อาศัย อยู่ ในกรุง เทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05
ส่วนผู้สูงอายุเ พศชายที่ อาศัย อยู่ ในภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ และภาคใต้ มีโอกาสมีค วามอยู่ ดี มี สุ ข
ทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู งมากลดลง เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ เ พศชายที่อาศัยอยู่ในกรุง เทพมหานคร
อย่ า งมี นั ย ส้ าคั ญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ 0.05 โดยสรุป แล้ว ผลการศึ กษาในส่ว นนี้ มี ค วามสอดคล้ องกับ
แนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ย วข้ องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กล่าวคือ ผู้สูงอายุ ที่ มี
ระดับการศึกษาสูง มีสุขภาพดี มีบุตรในจ้านวนที่ไม่มากนัก และมีอายุน้อย มีโอกาสที่จะมีฐานะทาง
เศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าผู้สูง อายุที่ กลุ่ มที่ มีระดับการศึ กษาต่้า มีสุขภาพไม่ดี มีบุตร
มาก และมีอายุมาก โดยสรุปผลทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ตามตารางที่ 34
ตารางที่ 34 สรุปผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ (ordered logistic regression)
การถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ
(ordered logistic regression)
รวม
แยกเพศ
ตัวแปรอิสระ
หญิง
ชาย
นัยส้าคัญ เป็นไป นัยส้าคั เป็นไป นัยส้าคัญ เป็นไป
ทางสถิติ
ตาม
ญทาง
ตาม
ทางสถิติ
ตาม
สมมติฐาน สถิติ สมมติฐาน
สมมติฐาน
1. เพศ
0.05

2. สถานภาพสมรส
0.05
0.05
0.05
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3. การได้รับการ
เกื้อหนุนด้านการเงิน
จากบุตรที่อยู่ใน
ครัวเรือน
4. การได้รับการ
เกื้อหนุนด้านการเงิน
จากบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน
5. การได้รับการ
เกื้อหนุนด้านอาหาร
จากบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน
6. การได้รับการ
เกื้อหนุนด้านเสื้อผ้า
และสิ่งของจากบุตรที่
อยู่นอกครัวเรือน
7. การให้การ
เกื้อหนุนด้านการเงิน
กับบุตรที่อยู่ใน
ครัวเรือน
8. การให้การ
เกื้อหนุนด้านการเงิน

การถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ
(ordered logistic regression)
รวม
แยกเพศ
หญิง
ชาย
นัยส้าคัญ เป็นไป นัยส้าคั เป็นไป นัยส้าคัญ เป็นไป
ทางสถิติ
ตาม
ญทาง
ตาม
ทางสถิติ
ตาม
สมมติฐาน สถิติ สมมติฐาน
สมมติฐาน
0.05
0.05
0.05




0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05
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กับบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน
9. การเยี่ยมเยียนกับ
บุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน
10. การติดต่อกับ
บุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือน
11. ความใกล้-ไกล
ของที่อยู่อาศัย
ระหว่างผู้สูงอายุกับ
บุตร
12. อายุ
13. จ้านวนบุตร
14. ระดับการศึกษา
15. รูปแบบครัวเรือน
16. เขตที่อยู่อาศัย
17. ภูมิภาคที่อยู่
อาศัย
18. สถานะทาง
สุขภาพ

การถดถอยโลจิสติคแบบเรียงล้าดับ
(ordered logistic regression)
รวม
แยกเพศ
หญิง
ชาย
นัยส้าคัญ เป็นไป นัยส้าคั เป็นไป นัยส้าคัญ เป็นไป
ทางสถิติ
ตาม
ญทาง
ตาม
ทางสถิติ
ตาม
สมมติฐาน สถิติ สมมติฐาน
สมมติฐาน

0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05



0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05








0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05








0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05








0.05



0.05



0.05



หมายเหตุ: หมายถึง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ  หมายถึง ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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7.2 อภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์ ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิจ ของผู้ สู ง อายุ
ไทยใน 4 มิติ ได้แก่ รายได้ การท้างาน ทรัพย์สินและเงิ นออม และการด้ารงชีพ โดยการสร้า งดั ช นี
ขึ้นมาท้าการชี้วั ดระดั บความอยู่ ดี มีสุข ทางด้ านเศรษฐกิจ ของผู้สู ง อายุ ไ ทย จากนั้นจึงท้าการ ศึ ก ษา
ความสัมพั นธ์ ระหว่า งเพศ สถานภาพสมรส ความเป็นปึก แผ่นระหว่า งสมาชิ กต่ างรุ่น ในครอบครั ว
(ผู้ สู ง อายุ กั บ บุต ร) และปั จจัย พื้ นฐานทางด้ านประชากร เศรษฐกิ จและสั ง คม พื้ น ที่ อ ยู่ อาศั ย และ
สุขภาพกับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สูงอายุ ไทย โดยข้อค้นพบที่เด่นชัดและน่าสนใจที่ ไ ด้
จากการศึกษาในครั้งนี้ รายละเอียดมีดังนี้
7.2.1 ค วามแตกต่า งระหว่า งเพศและสถานภาพมีค วามสัมพั น ธ์ก ับมีค วามอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุไ ทยที่ต่างกัน
ผลการศึกษาในครั้ งนี้ ปรากฏผลให้เห็น ถึง ความแตกต่ างระหว่า งเพศและสถานภา พ
สมรสกับความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ ได้ อย่า งเด่ นชั ด โดยพบว่า ผู้สูงอายุเพศหญิ ง มีค วา มอยู่ ดี
มีสุขทางด้านเศรษฐกิ จน้อ ยกว่าผู้ สูง อายุ เ พศชาย ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสถานภาพสมรสของผู้สู ง อายุ
พบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุเ พศหญิง ที่ส มรสมี ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผู้ สูง อายุ เ พศ
หญิงที่เป็นโสด ในขณะที่ผู้สูงอายุเพศชายไม่ ว่าจะมีสถานภาพอย่างไร (สมรส หม้าย และหย่าแยกกัน
อยู่) ต่างก็มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าผู้สู งอายุชายที่เ ป็นโสด ซึ่งผลการศึกษาสะท้ อ น
ให้เห็นว่าถึงความส้าคัญ ของสถานภาพสมรสในกลุ่ มผู้สู งอายุเป็ นอย่า งมาก เนื่องจากมีส่วนส้า คั ญ ต่ อ
ชีวิตความเป็ น อยู่ แหล่งรายได้ ห ลัก และทรัพย์สิ น/เงิ น ออมของผู้ สู งอายุ โดยจะปรากฏให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสั มพั น ธ์ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน เมื่ อ บุ ค คลมี อ ายุมากขึ้ นและเข้า สู่วั ย สู งอายุ โดยเฉพาะในกลุ่ มของ
ผู้สูงอายุเพศหญิ งของไทย เพราะผลการศึก ษาแสดงให้ เ ห็น ว่า ในกลุ่มผู้สูง อายุเ พศหญิ ง ที่ เป็ น โสด
จะเสียเปรียบกว่ากลุ่ มผู้สู ง อายุเ พศหญิง ที่ส มรสในด้านความอยู่ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่ว น
หนึ่งอาจเนื่องมาจากการมี คู่ สมรสจะท้าให้มีโอกาสในการได้รั บการช่ว ยเหลื อและเกื้อ หนุน ทางด้ า น
เศรษฐกิจจากคู่สมรส ในขณะที่ผู้สูงอายุที่เป็นโสดจะขาดโอกาสในส่วนนี้ไป และต้อ งพึ่งพาตนเองเป็ น
หลัก นอกจากนี้ หากผู้สูงอายุกลุ่มที่เป็นโสดตกอยู่ในภาวะพึ่ง พิงผู้ อื่น ซึ่งอาจจะด้วยข้อจ้ากัดทางด้ า น
ร่างกาย อาทิ การเจ็บป่วย การท้ากิจกรรมต่ างๆ ได้น้อยลง การท้างานในเชิ งเศรษฐกิจ ได้น้ อ ยลง
การมี คู่ ส มรสจะยิ่ งเป็ น ข้ อได้ เ ปรี ยบมากกว่ าการเป็ น โสด เนื่ อ งจากคู่ ส มรสจะสามารถเป็ น แหล่ง
เกื้อหนุนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์ จิตใจ และช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในยามเจ็บ ป่ว ยได้ ดี
ที่สุด และใกล้ชิดกับผู้ สูง อายุมากที่สุ ด (Ofstedal et al., 2004; Wang, 2011; จอห์น โนเดล และ
นภาพร ชโยวรรณ, 2552; ศิริพร เกื้อกูลนุรักษ์, 2540; สุภาภรณ์ ค้าเรืองฤทธิ์, 2557) ซึ่งก็เป็ น ไป
ตามแนวคิดและทฤษฎี เพราะอายุที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สุขภาพร่างกายของบุคคลอ่อนแอลง และหาก
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มีภาวะการเจ็บป่วยร่ ว มด้วยก็อ าจจะน้า มาซึ่ง ค่า ใช้จ่า ยในการดูแ ลสุ ขภาพที่เ พิ่ มมากขึ้น ตามไปด้ ว ย
ท้าให้ผู้สูงอายุอาจต้องน้า เงิ นหรื อทรั พย์สิ นที่ เก็บ สะสมไว้ตั้ งแต่อยู่ ในช่ วงวั ยแรงงานออกมาใช้ ใ นการ
ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองหรือ คู่ ส มรส และใช้จ่ายในการด้ารงชี วิต ประจ้ าวัน มากขึ้น จึงท้าให้
อาจจะเกิดความเสี่ย งต่ อ ฐานะทางเศรษฐกิจ ของตนเองและครอบครั ว และอาจจะตกอยู่ในสภาวะ
ยากล้ า บากมากกว่ า วั ย อื่ น ๆ (Albert & Modigliani, 1963; Bloom et al., 2010; ชลธิ ช า อั ศ ว
นิรันดร, 2552; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา, 2557; สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล, 2557)
ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้ก็พบว่าเป็นเช่นนั้น โดยพบว่า ผู้สูงอายุในช่วงวัยกลาง และวัยปลายมีความอยู่
ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจน้อยกว่าผู้สูงอายุวัย ต้นในทุ กด้านทั้ง ด้านรายได้ การท้างาน ทรัพย์สินและเงิ น
ออม และการด้ารงชี พ แต่ทั้งนี้ ผลการศึกษาในส่ว นของความแตกต่า งในด้านสถานภาพสมรสกั บ
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูง อายุไ ทยในอีก ส่วนหนึ่ง ก็พบว่ามี ความน่าสนใจ เพราะการ
อยู่เป็นโสดในกลุ่มของผู้สูงอายุไทยก็ไ ม่ได้ เป็นข้อ เสีย เปรียบผู้สู งอายุในกลุ่มที่ สมรสในทุก กรณี เสมอไป
เนื่องจากเมื่อ พิจารณาลงลึ กไปถึ ง ความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จเป็นรายมิ ติ กลับพบว่า ผู้สูงอายุ
เพศหญิงที่เป็นโสด มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้านรายได้สูงกว่าผู้ สูงอายุเ พศหญิ งที่ส มรส และ
เป็ น หม้ า ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บงานวิ จัยในประเด็ นที่ ใ กล้ เ คี ยงกั นของ Zissimopoulos et al. (2013)
ที่ศึกษาในกลุ่มผู้ สูง อายุ ของอเมริ กา และจากการวิเคราะห์ข้อ มู ลเพิ่ มเติ ม พบว่ า ผู้สูงอายุที่เป็ น โสด
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ สูง กว่า ซึ่งมีส่วนท้าให้กลุ่ มคนเหล่านี้ มีโ อกาสท้า งาน ที่ มี
ค่าตอบแทนสูงจึงท้าให้มีรายได้สูงตามไปด้วย ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การอยู่เป็นโสดในบางกรณี ก็ มี
ข้ อ ได้ เ ปรี ย บหากผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ มที่ เ ป็ น โสดมี ทุ น มนุ ษ ย์ ( human capital) อยู่ ใ นระดั บ ที่ ดี เช่ น
มีการศึกษาสูง มีทักษะ มีอาชีพที่มั่นคง มีการจัดการทางการเงินของตนเองเป็ นอย่างดี มีทรัพย์ สิ น
และเงิ น ออมมาก เป็ น ต้ น ก็ จ ะสามารถด้ ารงชี วิ ต อยู่ไ ด้ ด้ วยตนเองโดยไม่ ต้ องพึ่ ง พาหรื อได้ รับการ
เกื้อหนุนจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง หรือญาติ
ซึ่งจากผลการศึก ษาในประเด็น ข้างต้น หากในอนาคตประเทศไทยก้า วเข้า สู่ สั ง คม
สูงอายุระดับสมบูร ณ์ (aged society) และสังคมสูงอายุ ระดั บสุ ดยอด (super-aged society) แล้ว
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะปรากฏให้ เ ห็ นควบคู่ ไ ปพร้อ มกั บ การเพิ่ มขึ้ น ของสัด ส่ ว นประชากรสู ง อายุ คื อ ความ
แตกต่างของสัดส่วนเพศ (sex ratio) ซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่า งกันอย่างชั ด เจน
มากกว่าวัยอื่นๆ ผู้สูงอายุเพศหญิงจะมีสัดส่ วนมากกว่าผู้สูง อายุเ พศชาย และแนวโน้มการอยู่เป็น โสด
ในกลุ่ มประชากรวั ยหนุ่ มสาวก็ เ พิ่ มสู ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง คนที่ แ ต่ ง งานก็นิ ย มมี บุ ต รกัน น้ อ ยลงกว่ าในอดีต
สิ่งเหล่านี้ย่อมมีส่ วนที่จะส่ งผลให้ ในอนาคตลั กษณะการพึ่ง พาอาศัย กันของประชากรวัย ต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม และประเด็นเรื่องการพึ่ง พาตนเองในวัยสู ง อายุ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค น ส่ ว น
ใหญ่ในสังคมจะต้องเผชิญ เพราะหากมองไปสู่อนาคตข้างหน้า ผู้สูงอายุไทยที่อยู่เป็นโสด ไม่มีคู่สมรส
ไม่มีลูกหลานให้พึ่งพา อาจมีความจ้าเป็นที่จะต้องเตรีย มความพร้อ มให้กั บตนเองโดยการสะสมทรั พย์
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สินและเงินออมตั้งแต่อยู่ในช่วงวั ยแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ สุดของบุ คคล เพราะเป็นช่วงวั ย
ที่มีศักยภาพในทุกด้านที่จะสร้างหลักประกันความมั่นของในชีวิตให้กั บตนเองก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
นอกจากนี้ มิ ติ ก ารท้ า งานของผู้ สู ง อายุ ไ ทยก็ พบว่ า มี ค วามท้ า ทาย เพราะเมื่ อ
พิ จ ารณาในเชิ ง ลึ ก แล้ ว พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ไ ทยทั้ ง เพศหญิ ง และเพศชายส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ท้ า งานและ
ไม่ต้องการท้า โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สู งอายุ เ พศหญิ ง แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุ เ พศชายส่ วนใหญ่ มากกว่ า ครึ่ ง
ยังคงท้างานอยู่ ซึ่งเมื่อน้าไปพิจารณากับรายได้ก็สอดคล้ องกัน ว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มที่ยังท้างานอยู่ก็ จ ะมี
รายได้ในระดับที่สูงกว่าผู้สู งอายุที่ไ ม่ ได้ ท้างาน รวมทั้งเมื่อพิจารณาความอยู่ดี มีสุขทางเศรษฐกิ จ ด้ า น
ทรัพย์สินและเงินออม พบว่าสอดคล้องกันว่า ผู้สูงอายุเพศชายส่วนใหญ่มีความอยู่ดี มีสุขทางเศร ษฐกิ จ
ด้ า นทรั พย์ สิ น และเงิ นออมในระดั บ ที่ สูง มาก ดั ง นั้ น การส่ ง เสริ มให้ ผู้ สูง อายุไ ทยที่ ยัง มี ก้ า ลังกาย
ก้าลังใจ และมีความรู้ความสามารถให้ เข้า มาท้างานในเชิง เศรษฐกิ จอย่า งต่ อ เนื่อ งโดยความสมั ค รใจ
รวมทั้ง ส่งเสริมการออมไปพร้อมกัน เพื่อ เสริ มสร้างหลัก ประกันความมั่น คงในชี วิตก็น่าจะเป็น แนวทาง
หนึ่ ง ในการยกระดั บ ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิ จ และลดความเหลื่ อ มล้้าทางด้ านรายได้ของ
ผู้สูงอายุไทยให้ดีขึ้นได้ และอีกส่วนหนึ่งส้าหรับในกลุ่มผู้สูงอายุที่ท้างานนอกระบบ กลุ่มนี้ภาครัฐก็ควร
ส่ ง เสริ ม อาชี พที่ เ หมาะสมกับ ช่ วงวั ย โดยอาจจะจัด ท้ าโครงการฝึ กอาชี พส้ าหรับ ผู้สู ง อายุ ในชุมชน
การสร้างอัตลักษณ์เพื่อเพิ่ มมูลค่าให้กับผลิตภั ณฑ์ที่ผู้ สูงอายุ ผลิตขึ้น การหาช่องการการจ้าหน่าย และ
ต่อยอดไปสู่วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านอาชีพ และรายได้ให้กับผู้สู งอายุไทยต่อไป
7. 2. 2 ค วามเป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ า ง สมาชิ ก ต่ า งรุ่น ในครอบครัว ของผู้ สู ง อายุ ไ ทย
ที่มีค วามสัมพัน ธ์ก ับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาในส่ว นนี้ ได้ข้อค้นพบที่ ชี้ชั ด ใน 3 ประเด็นเกี่ยวกับ ความเป็ นปึ ก แผ่ น
ระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวของผู้ สูง อายุกั บความอยู่ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) การที่
ผู้สูงอายุได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตร 2) การที่ผู้สูงอายุให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกั บ บุ ต ร
และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร ซึ่งการที่ครอบครัวของผู้สูงอายุไทยมี ความเป็นปึ ก แผ่ น
ระหว่างสมาชิ กต่ างรุ่น ในครอบครัว โดยเฉพาะด้ านหน้า ที่ คือ การให้ความช่ วยเหลื อและเกื้ อ หนุ น
ซึ่ ง กั น และกั น ในครอบครัว มี ส่ ว นท้ า ให้ ผู้ สู ง อายุ ไทยมี โ อกาสมี ค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิจ
ในระดับสูงมากเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ได้รั บการเกื้อหนุนทางด้านการเงิ น จาก
บุตรทั้งที่อยู่ในและอยู่ นอกครัว เรื อนเฉลี่ย มากกว่า เดื อนละ 2,500 บาท (ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้น ไป
ต่อปี) ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุขทางเศรษฐกิจด้านรายได้ ด้านการด้ารงชีพ และความอยู่
ดีมีสุขทางเศรษฐกิจโดยรวมในระดั บสู งมากเพิ่ มขึ้น ตามไปด้ วย เมื่อเทียบกับผู้สู ง อายุ กลุ่ มที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
แต่ ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่มที่ ไ ด้ รับ เงิน จากบุ ต รที่ อ ยู่ใ นและนอกครั ว เรื อ นในจ้ านวนที่ ไ ม่ มากนัก เฉลี่ ย ต่้ากว่า
เดื อ นละ 500 บาท ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ มนี้ มีโ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จในระดั บ สู งมากลดลง
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เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ กลุ่ มที่ไ ม่ไ ด้รับ ซึ่งผลการศึกษาในส่วนนี้สะท้อนให้เ ห็นว่า การเกื้อหนุนทางด้ า น
เศรษฐกิจที่มาจากบุตรยังคงมีความส้าคัญต่ อชีวิต ความเป็นอยู่ข องผู้สู งอายุไทย และการมีบุตรก็มีส่ว น
ต่อการได้รับการช่ว ยเหลื อ เกื้ อหนุน รวมทั้งมีส่วนท้าให้ผู้ สูง อายุ มีค วามอยู่ดี มีสุข ทางด้า นเศร ษฐกิ จ
ในระดับที่สูงมากแตกต่างกันไป โดยผู้สูงอายุไทยส่วนใหญ่ได้รับการเกื้ อหนุนทางด้านการเงิ นจากบุ ต ร
ที่อาศัยอยู่ไกลเป็นจ้านวนเงินที่มากกว่า บุตรที่ อาศัยอยู่ ใกล้ ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากบุตรที่ไปท้ า งาน
อยู่ไกลบ้าน ได้ท้างานที่ดี กว่ า จึงมีรายได้ที่ สูง กว่า บุต รที่ อาศั ย อยู่ ในครั ว เรื อนเดีย วกัน กั บผู้ สู ง อายุ
ท้าให้มีศักยภาพในการช่ว ยเหลื อผู้ สู งอายุ ด้านการเงิ นได้ มากกว่าบุ ตรที่ อาศัย อยู่ใ กล้ ซึ่งสิ่งเหล่ า นี้
จะเกิดขึ้นไม่ ได้ เ ลย หากผู้สูงอายุ กับ บุต รไม่ มีค วามสั มพั นธ์ ที่ ดี ต่อ กัน บุตรไม่มีค วามกตัญ ญูต่ อ บิ ด า
มารดาที่เป็นผู้สูงอายุ และครอบครัวของผู้สู ง อายุไ ม่ มีค วามเป็นปึ กแผ่ นระหว่า งสมาชิ กในครอบครั ว
ดังนั้น การเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และการส่งเสริมให้ครอบครั วไทยมี ความเข้ มแข็ ง และ
เป็นปึกแผ่นอย่างต่อ เนื่อ งจึง เป็น เรื่ องที่มีความส้า คัญ ที่ภาครัฐ และครอบครัวของผู้สู งอายุ เองไม่ ค วร
ละเลย เพราะครอบครัว ยัง คงมี ความส้า คัญ ต่ อผู้ สูง อายุไ ทย และยังเป็นหลั กประกัน อี กทางหนึ่ ง ว่ า
ผู้สูงอายุไทยจะไม่ ต กอยู่ในภาวะยากล้าบาก และไร้การดูแล หากได้อาศัยอยู่ในครอบครั วที่ มี ค วาม
เข้มแข็ง และมีความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว
นอกจากนี้ ในส่ ว นของการให้ ก ารเกื้ อ หนุ น ด้ านการเงิ น กั บบุ ต รที่ อ ยู่ ในและนอก
ครั ว เรื อ น ผลการศึ ก ษาสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า ผู้ สู ง อายุ ที่ ให้ ก ารเกื้ อ หนุน ด้ านการเงิ น กั บบุ ต รที่ อยู่ใน
ครั ว เรื อ นในจ้านวนมากมี โ อกาสมี ค วามอยู่ดี มีสุ ข ทางเศรษฐกิ จด้ านรายได้ ในระดั บ สู งมากเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกั บบุตรที่ อยู่ในครั วเรือนในจ้านวนที่ไ ม่มากนั กมีโ อกาส
มีความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ใ นระดั บสู ง มากลดลง เมื่อเทียบกับผู้ สูง อายุ กลุ่ มที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้ใ ห้การเกื้อ หนุนทางการเงินกับบุ ตรในจ้านวนมากเป็ น ผู้ ที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ ดี อยู่แ ล้ว ถึงแม้ว่าจะให้เงินกั บบุ ตรเป็นจ้า นวนมากก็ ไ ม่กระทบต่อรายได้ ข อง
ตนเอง ในขณะที่ผู้สูงอายุกลุ่มที่ได้ให้การเกื้อหนุนทางด้านการเงินกับบุตรในจ้านวนที่ไ ม่มากนั ก กลุ่มนี้
มีความน่าสนใจ เพราะผู้สูงอายุก ลุ่ มนี้ อาจเป็น ผู้ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิ จที่ ไ ม่ค่ อยจะดี นัก แต่มีค วาม
จ้าเป็นต้องให้ การช่ วยเหลื อ ทางการเงิน กับ บุ ตร ถึงแม้ว่าจะท้า ให้ต นเองมี รายได้ ที่ล ดลง และไม่ มี
เพียงพอต่อ การใช้จ่า ยในการด้ารงชี พประจ้าวั นของตนเองก็ต าม ซึ่งผลการศึกษาในส่วนนี้ สะท้อน
ภาพให้เห็นว่า ความเป็นปึกแผ่นระหว่างผู้สู งอายุ กับบุ ตรในสัง คมไทย ยังคงมีความส้าคัญและมี ส่ ว น
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูง อายุทั้ง ทางบวกและทางลบ กล่าวคือ การช่วยเหลือเกื้อหนุนกันทางด้ า น
การเงินระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรถึงแม้ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน ทางเศรษฐกิจที่ไม่ เป็นทางการ แต่มี
ความส้าคัญอย่างยิ่งต่อ ความอยู่ ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู งอายุ เพราะการช่วยเหลือซึ่งกั น และ
กันในครอบครั วจะเป็ นหลั กประกั นให้ กับ บุ ค คลได้อี ก ทางหนึ่ งว่า หากตกอยู่ใ นสภาวะยากล้ า บาก
ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ตกงาน ไม่มีเงิน เจ็บป่วยต้องการการรัก ษา ไม่มีที่อยู่อาศัย มีหนี้สิน เป็นต้ น
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ผู้สูงอายุหรือบุตรเองจะไม่ถูกทอดทิ้งให้ ตกอยู่ในสภาวะดัง กล่าวเพียงล้า พัง แต่ยังมีครอบครัวที่คอยให้
การช่วยเหลือเกื้อหนุน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเหล่านั้นอยู่ (จอห์น โนเดล และนภาพร ชโยวรรณ,
2552; ศศิ พัฒ น์ ยอดเพชร และคณะ, 2537; สุ ท ธิ ชั ย จิ ต ะพั นธ์ กุ ล และคณะ, 2545) ในส่ ว นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ สูง อายุกับ บุตร พบว่าผู้สูงอายุไทยทั้ง เพศหญิงและเพศชายที่ มีการเยี่ย มเยี ย น
และติดต่อกับบุตรที่อ ยู่น อกครัว เรื อนอยู่ เป็น ประจ้าและสม่้า เสมอมี โอกาสมี ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้ า น
เศรษฐกิจในระดับสูงมากเพิ่ มขึ้นในด้านรายได้ ทรัพย์สินและเงินออม และการด้ารงชีพ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า การติดต่อเยี่ย มเยี ยนกันระหว่ างผู้สู ง อายุ กับ บุต รท้า ให้ เ กิด ความสั มพัน ธ์ อัน ดีแ ละแน่ น แฟ้ น
ต่อกันในครอบครัว และน้ามาซึ่งการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และโดยเฉพาะประเด็นด้านเศรษฐกิจ เช่น การให้เงิน ให้สิ่งของใช้ที่จ้าเป็น ให้อาหาร เป็นต้น (Bian
et al., 1998; Farber, 1966; A. Hermalin et al., 1992; Scott, 1998; Silverstein et al., 2006;
H. Yang, 1996; W.-S. Yang & Yen, 2011; ธนาเสฏฐ์ มองทรัพย์, 2555) ดังนั้น การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวไทยจึงเป็นสิ่งส้าคัญ ในสถานการณ์การเป็น สังคมสูง อายุของประเทศไทย
ในขณะนี้ เพราะสมาชิกในครอบครัวคื อบุ คคลที่ใ กล้ชิ ดและสามารถสนองความต้ องการของผู้สู ง อายุ
ได้ดีที่สุด (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2552)
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น สะท้ อนให้เ ห็ นว่ า ความเป็ นปึ ก แผ่ นระหว่างสมาชิ ก ต่างรุ่น
ในครอบครั ว ยั งคงมี ค วามส้ าคั ญ กั บผู้ สู งอายุไ ทย แม้ ว่ า ในปั จจุ บัน โครงสร้ างของครอบครัว ไทยได้
เปลี่ ย นแปลงไป และมี ข นาดเล็ ก ลงจากในอดี ต แต่ ก ารที่ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ หนุน
ทั้งทางด้านการเงิน อาหาร เสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้จากบุ ตรทั้ งที่อยู่ ในและอยู่น อกครั วเรื อน มี ส่ ว น
ท้าให้ผู้สูงอายุไทยมีโ อกาสมีค วามอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่ มสู งขึ้น และจากข้อค้นพบที่ ไ ด้ จ าก
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ยั ง คงยื น ยัน ตามแนวคิ ด ทฤษฎีแ ละงานวิจั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Beatriz et al., 2015;
Echo et al., 2010; Y.-J. Lee et al., 1994; Quashie, 2015; Wang, 2011; จอห์ น โนเดล และ
นภาพร ชโยวรรณ, 2552) ได้ว่า หากผู้สูงอายุไทยตกอยู่ในสภาวะยากล้าบาก บุตรจะยังคงเป็นแหล่ ง
รายได้หลักและการเกื้อหนุนทางด้านวัตถุ รวมทั้งการดูแลปรนนิบัติให้กับผู้สูงอายุได้ โดยส่วนหนึ่งอาจ
เนื่องมาจากบริบ ทของสั ง คมไทยค่ านิย มเรื่ อ งความกตัญ ญูที่ บุ ตรพึ ง มีต่ อ บิด ามารดาที่เ ป็น ผู้สู ง อายุ
ยังคงปรากฏให้เห็น ซึ่งความกตัญญูนั้นอาจแสดงออกได้หลายทางเพื่อ เป็น การตอบแทนบุ ญคุ ณของ
บิ ด ามารดาที่ ใ ห้ การเลี้ ย งดู และเอาใจใส่ มาตลอดทุ ก ช่ วงชี วิ ต อาทิ การให้ค วามรั ก ความผูกพัน
ความสุข ความเคารพนับถือ และการให้เงินซึ่งปรากฏให้เห็นเด่นชัดจากการศึกษาครั้งนี้ โดยหากบุตร
ที่ มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ที่ ดี ก็จ ะสามารถให้ค วามช่ว ยเหลือ เกื้ อ หนุน ด้ านการเงิ น กั บบิ ด ามารดาได้
ในระดับที่สูงได้ ส่วนบุตรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ที่ไ ม่ ค่ อยดี นัก ก็ อาจให้ ค วามช่ว ยเหลือ บิ ดามา รดา
ได้ ไ ม่ มาก แต่ สิ่ ง เหล่ า นี้ ก็ มีคุ ณค่ าและมี ค วามส้ าคั ญ กั บ ชีวิ ต ความเป็น อยู่ข องผู้ สู งอายุเ ช่ นเดียวกัน
(Aboderin, 2005; Matthijs Kalmijn, 2005; A. C. Y. Ng et al., 2002; Schinkel, 2012; Sung,
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1998) ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและควรมีคู่สัง คมไทย นอกจากนี้ ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่า งรุ่ น
ในครอบครัวในมิติความสัมพันธ์ ก็พบว่า มีความส้า คัญ เพราะหากผู้สูงอายุและบุตรมีความสัมพั น ธ์ ที่ ดี
ต่อกันก็จะน้ามาซึ่งการช่วยเหลือเกื้อกู ลกันเมื่อ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ตกอยู่ในภาวะยากล้าบากหรื อต้ อ งการ
ความช่วยเหลือ ดังเช่นข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ที่พบว่า ในกรณีที่ผู้สูงอายุให้การเกื้อหนุ น
ด้านการเงินกั บบุ ต รในจ้านวนที่ ไ ม่ มาก ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ มีโ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิ จ ด้ า น
รายได้ และการด้า รงชี พลดลง ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็น ว่ า หากบุ ต รเป็ นผู้ ที่ ต กอยู่ ใ นสภาวะยากล้าบาก
ทางด้านเศรษฐกิจก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุ นทางด้านการเงินจากบิดามารดาที่ เป็นผู้สู ง อายุ
ถึงแม้ว่าบิดามารดาจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ ที่ไม่ ค่อยดีนัก เมื่อให้ความช่วยเหลือบุตรไปแล้ว อาจท้ า ให้
ตนเองมีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจลดลงก็ตาม
7.2.3 ความแตกต่างของลัก ษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุท ี่
ส่งผลให้ผู้สูงอายุไ ทยมีค วามอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ที่ต่างกัน
โดยข้อค้นพบที่ได้ จากการศึ กษาในครั้งนี้ พบว่า รูปแบบครัวเรือนที่ผู้สูง อายุ อาศั ย อยู่
มีความน่าสนใจในบริบทของประเทศไทย เนื่องจากรูปแบบครัวเรือนมีความสั มพันธ์ กับการมีควา มอยู่
ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้ สูง อายุไ ทยในลั กษณะที่แ ตกต่างกัน โดยผู้สูงอายุทั้งเพศหญิ งและ เพศ
ชายที่อาศัยอยู่คนเดียวมีโ อกาสมี ความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ และทรัพย์สินและเงิ น อ อม
สูงกว่าผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ อาศัย อยู่ ในครั วเรื อนแบบอื่น ๆ (ครัวเรือน 1 รุ่น, ครัวเรือ น
แบบ 2 รุ่น, ครัวเรือนแบบ 3 รุ่นและมากกว่า และครัวเรือนแบบข้ามรุ่น) แต่จะเสียเปรียบในด้านการ
ด้ารงชีพ เพราะการได้อาศัยอยู่ร่วมครัว เรือ นเดียวกันกั บสมาชิก หลายรุ่น มีส่ วนต่ อการช่วยเหลื อ และ
พึ่งพากัน รวมทั้งแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ที่อ้านวยความสะดวกภายในครัวเรือนซึ่งสามารถใช้ร่วมกั น ได้
และผู้สูงอายุก็ได้ใช้ร่วมกับสมาชิก ในครอบครัว โดยไม่ต้ องเสียเงินเพื่อซื้ อหามาใช้เ อง จึงท้าให้สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้สองมุ มมอง โดยมุมมอง
แรกอาจเนื่องมาจากผู้สู งอายุที่ อาศัยอยู่ค นเดีย วต้ องท้า งานเพื่ อหารายได้แ ละพึ่ง พาตนเองเป็ น หลั ก
จึงท้าให้มีรายได้ มากกว่า ผู้สู งอายุที่ อาศัย อยู่ ในครัว เรื อนแบบอื่ นๆ ที่อาจจะมีโอกาสได้ พึ่ง พาบุ ค คล
อื่นๆ นอกจากนี้ การอาศัยอยู่คนเดี ยวยั ง ท้าให้ผู้ สูง อายุ ประหยัด ค่า ใช้จ่า ย ซึ่งอาจจะท้าให้พอมี เ งิ น
เหลือเพื่อเก็บออมในรูปทรัพย์สินที่ สามารถประเมิน มูลค่าได้ และอีกมุมมองก็อาจเนื่องมาจากผู้สู ง อายุ
กลุ่มที่อาศัยอยู่คนเดียวมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและอยู่ในระดับ ที่สามารถพึ่ งพาตนเองได้โดยไม่ล้ า บาก
จึงอาศัยอยู่ค นเดี ย วโดยไม่ ต้ องพึ่ ง พาใคร ซึ่งสอดคล้ อ งกั บ การวิจั ยในต่า งประเทศที่ พบในลั ก ษณะ
เดี ย วกั น (Hugo, 1997; Sereny, 2011; Wandera et al., 2017) ซึ่ ง หากสาเหตุ มาจากกรณี หลัง
ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อ สัง คมผู้สู งอายุของไทย เพราะเป็นจุดเริ่มต้น ที่ดี ในการเสริ มสร้างทัศนคติ ค่านิย ม
และพลั ง ในการพึ่ ง พาตนเองให้ กั บผู้ สู ง อายุ ไทยเพื่ อ รองรั บสถานการณ์ ก ารเป็ นสั ง คมสู ง วั ยระดับ
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สมบูรณ์และระดั บสุ ดยอดที่ประเทศจะต้ องเผชิ ญและส่ง ผลให้ลั ก ษณะการพึ่ ง พิ งของประชา กร วั ย
ต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอั นใกล้นี้ แต่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สูงอายุ อาศัย อยู่ คนเดียวก็ อาจจะ เกิ ด
ความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสภาวะยากล้าบากได้ เช่น เดียวกัน หากในอนาคตการสูงอายุขึ้นท้าให้ผู้สู ง อายุ
มีสุขภาพร่างกายที่ ไ ม่ดี และมีโรคภัย ไข้ เจ็ บ จนท้าให้ไม่สามารถช่ว ยเหลือ ตนเองในการท้า กิ จ วั ต ร
ประจ้าวันได้ และต้องพึ่งพาบุคคลอื่น (Dean, Kolody, Wood, & Matt, 1992; Jeon, Soong-Nang
Jang, Kawachi, & Cho, 2 0 0 7 ; K.- M. Ng, Lee, & Chi, 2 0 0 4 ; Ramos & Wilmoth, 2 0 0 3 ;
Teerawichitchainan, Puk, Knodel, & Pothisiri, 2015; Wong & Verbrugge, 2009; Yeh, ShuChuan, & Lo, 2004) ซึ่ ง หากเกิ ดเหตุ ก ารณ์ เ ช่ นนี้ ขึ้ นผู้ สูง อายุ ก ลุ่มที่ มีฐ านะดี ก็ จะมี ค วามสามารถ
ในการจัดหาผู้ดูแลปรนนิบัติ และช่วยอ้านวยความสะดวกในการท้ากิจวั ตรประจ้าวัน ต่างๆ ได้ไม่ยาก
เนื่องจากมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ มากพอในการดู แลตนเอง แต่หากกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ค นเดี ย ว
เป็นผู้ที่มีฐานะยากจน ก็เป็นที่น่ากังวลว่า จะไม่มีผู้ดูแลช่วยเหลือในยามบั้นปลายของชีวิ ต ซึ่งทางออก
ของปัญหาดั งกล่า วนี้ หน่วยงานภาครั ฐที่ เ กี่ย วข้อ งอาจต้ อ งเข้า มาดู แลช่ วยเหลื อในเรื่ อ งสวัส ดิ ก าร
การปกป้อง และคุ้มครองสิท ธิ เช่น การจัดหาที่พัก พิง ให้ กับ ผู้สู ง อายุ ที่ถู กทอดทิ้ ง การจัดหาอาหาร
สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอ้านวยความสะดวกในชีวิตประจ้าวันตามความจ้าเป็น การจัดหาผู้ดูแลภายใน
ชุมชน โดยอาจจัดตั้งเป็นกลุ่มธนาคารเวลา หรือธนาคารความดี ที่คนในชุมชนทุกช่วงวัย สามาร ถเข้ า
มามีส่วนร่วมในการท้าประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการดูแ ลผู้สูงอายุในชุมชน และเก็บสะสมเวลาที่ท้าไว้
ในธนาคารเวลา เพื่อในอนาคตหากคนกลุ่มนี้ สูงอายุขึ้น และต้อ งการการดู แล เพราะไม่มีลูกหลานหรื อ
ญาติให้พึ่งพา ก็สามารถมาเบิกเวลาที่ตนเองสะสมไว้ในธนาคารเวลาออกมาใช้ ได้ โดยจะมีคนรุ่นต่อรุ่น
ที่คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ในเรื่องมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
ก็ควรมีการก้าหนดให้ชั ด เจน และมีการอบรมให้ ความรู้ กั บผู้ ดูแ ลผู้ สูง อายุ อย่า งต่อ เนื่ อง เพื่อให้ ก าร
ดูแลผู้สูงอายุเป็นไปตามมาตรฐาน และผู้สูงอายุได้รับการดูแ ลอย่า งมีคุ ณภาพ ดังเช่นตัวอย่างในการ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองไม่ ไ ด้ แ ละมี ภ าวะพึ่ ง พิ ง ของประเทศญี่ ปุ่ น ภาครั ฐ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
ภาคเอกชนในการจัด ให้ มีส ถานพยาบาลผู้ สู งอายุ และสถานดูแลผู้สู ง อายุ ระยะยาวในโรงพยา บาล
เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ ที่ มีโ รคเรื้ อ รั ง และมี ภ าวะแทรกซ้ อ นได้ รั บ การดู แ ลทางการแพทย์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด
นอกจากนี้ ส้ า หรั บ การดู แลผู้ สูง อายุ ทั่ว ไปยั ง มี การจัด ให้ บริ การดู แลผู้ สูง อายุ ที่บ้ าน ( Home Help
Visit) รวมทั้งมีบริการทางการแพทย์และพยาบาลที่จัดให้ที่ บ้าน บริการดูแลผู้สูงอายุชั่วคราว และการ
ส่งเสริมให้มีการดูแ ลผู้ สูง อายุ โดยชุ มชน เช่น ศูนย์ดูแลกลางวั น (Day Care) สถานดูแลผู้ป่วยสมอง
เสื่ อ ม (Group Home) ศู น ย์ บ ริ ก ารดู แลอเนกประสงค์ ในชุมชน (small multifunction services)
เ ป็ น ต้ น ( Organisation for Economic Co- operation and Development- OECD, 2018)
โดยสถานบริการที่ได้กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่ด้าเนินงานโดยภาคเอกชน แต่อยู่ภายใต้การควบคุมและ
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ก้ากับของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งก็เป็นแนวนโยบายและแนวทางการดูแลผู้สูง อายุที่ ดีหากจะน้า มาปรั บ
ใช้ในประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังพบความแตกต่า งอย่างชัด เจนระหว่างระดับ การศึ ก ษากับ ความอยู่ ดี มี
สุขทางด้านเศรษฐกิจ ของผู้สู งอายุไ ทย โดยผู้สูงอายุทั้ ง เพศหญิ งและเพศชายที่ มีระดับ การศึก ษา สู ง
มีโอกาสมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับ สู งมากทุกด้านทั้ งด้านรายได้ การท้างาน ทรัพย์สิน
และเงิ น ออม และการด้ า รงชี พ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ที่ ผ่า นมาในประเด็ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน เช่น
งานวิจัยของ Crandall & Putman (1980), Chan et al., 2001 และ Wang (2011) จึงอาจกล่าวได้
ว่า การศึกษามีส่วนส้าคัญ ต่อ การพั ฒนาคุณภาพชีวิ ตทางเศรษฐกิจ ของผู้สู งอายุไทยในทุก ด้าน ซึ่งจะ
ปรากฏความแตกต่างที่ ชัด เจนที่สุด เมื่อ บุค คลเข้าสู่ ช่วงวัยสู งอายุ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้
ความส้าคัญกับประเด็นนี้อย่างจริงจัง โดยต้องเริ่มต้นพัฒนาและยกระดับการศึ ก ษาของประชากรไทย
ตั้งแต่ระดับประถมวัยเป็นต้ นไป เพื่อปลูกฝัง และพัฒนาคนตั้งแต่อยู่ ในช่ วงปฐมวัย เพื่อ เติ บโตไปเป็ น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นก้าลังส้าคัญ ในการพั ฒนาประเทศต่ อไปได้ เนื่องจากการศึ ก ษา
ของประชากรไทยเป็นตัวสะท้อนความเหลื่อมล้้าในสังคม และปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในบริ บ ท
ของประเทศไทยที่ค้นพบจากการวิจัยในครั้งนี้ ได้ชั ดเจนที่สุด ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องทุน มนุ ษ ย์
โดยหากรั ฐ บาลทุ่ มงบประมาณมหาศาลไปกับ การลงทุ น ด้ านการศึ ก ษาของประชากรในประเทศ
เพื่อเพิ่มพูน ทัก ษะ ความรู้ ความสามารถเฉพาะในการประกอบอาชี พ และการเรียนรู้อย่างต่อ เนื่ อ ง
ให้กับคนในชาติเพื่อให้มีอ งค์ค วามรู้ที่จะไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับ คุ ณภาพ
ชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น ย่อมเกิดประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าการลงทุนทางด้านสุขภาพที่มุ่งเน้ น การ
รักษา แต่ไม่เน้น เชิ งป้ อ งกัน (Gary Stanley Becker, 1975; Konstantinovskiy, 2012; Sinitsina,
2011) ทั้งนี้ ในเรื่องของสถานะทางสุขภาพของผู้สูงอายุก็ถื อว่าเป็นปัจจัย พื้นฐานที่ มีค วามส้าคั ญ อย่ า ง
ยิ่งต่อความอยู่ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สู งอายุ ไทย เนื่องจากพบว่า ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีโ อกา สมี
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดั บสูง มากมากกว่าผู้ สูงอายุ ที่ มีสุข ภาพไม่ดี และปัจจัยทางด้า น
สุ ข ภาพมี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จของผู้ สูง อายุ ไทยในทุก มิ ติ ทั้ ง รายได้
การท้างาน ทรัพย์สินและเงินออม และการด้ารงชีพ เพราะปัจจัยทางด้านสุขภาพและความเจ็ บ ป่ ว ย
เป็นข้อจ้ากัดในการท้า กิจกรรมต่า งๆ ของผู้สูงอายุเป็น อย่า งมาก และมีผลต่อการท้างานในเชิ ง ทาง
เศรษฐกิจ อีกทั้งปัญหาทางด้านสุ ขภาพของผู้ สู งอายุก็ ส่ง ผลกระทบต่อ ค่า ใช้จ่า ยในการดู แลสุ ข ภาพ
และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และส่งผลกระทบต่อครอบครัว ที่ต้ องมีภาระในการดูแลผู้สู ง อายุ
ทั้ ง ในเรื่ องของเวลา และค่ าใช้ จ่ายต้ อ งเสี ยไป จึ งอาจน้ามาซึ่ งความยากล้าบากในทางเศรษฐกิจหาก
ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีนัก และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล้าบาก
อยู่แล้ว ดังนั้น หากผู้สูงอายุ มีสุ ขภาพดี และไม่มีโรคภั ยไข้ เจ็บ ที่ ก็จะท้าให้ ไ ม่ก ระทบกั บรายได้ แ ละ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด้ ารงชีวิ ต ซึ่ ง จะท้ า ให้มีเ งิ นเหลื อเก็ บ เพื่ อความมั่ น คงในยามสูง วั ยของตนเองและ
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ครอบครัวได้ มากขึ้น (ช้านาญ แตงทอง, 2543; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และสุวิมล เฮงพัฒนา, 2557)
ดั ง นั้ น ควรมี ก ารส่ ง เสริมให้ ประชากรทุ กช่ ว งวัย ใส่ ใ จในการดู แลสุข ภาพของตนเองทั้ง ในเรื่ องการ
รับประทานอาหารที่ถูกหลัก โภชนาการ การออกก้าลังกายอย่า งสม่้า เสมอ การควบคุม และป้องกั น
โรค โดยเริ่มต้นเตรีย มความพร้ อ มด้า นสุข ภาพตั้ ง แต่ อยู่ ในช่ว งวัย หนุ่ มสาวก่อ นที่ จะเข้า สู่วั ยสู ง อายุ
ส่วนผู้ที่เข้าสู่วัยสูงอายุแ ล้ว ก็ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ สูง อายุ ดูแลสุ ขภาพร่างกายของตนเองให้ แข็ ง แรง
อยู่เสมอ นอกจากนี้ กลไกในระดั บ พื้น ที่ซึ่ ง มี ค วามใกล้ชิ ด และเข้าถึ ง ปัญ หาและความต้ องกา รของ
ผู้สูงอายุในชุมชนได้ดีที่สุด เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ที่
บ้าน (อผส.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นต้น ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ง เสริ ม
ให้ความรู้ด้านการออกก้าลังกาย และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อ เนื่ อง เพราะการ
ที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี จะมีส่วนท้าให้ผู้สูงอายุ มีเ งิน เหลื อเพื่ อเก็บออมไว้ใช้จ่า ยในยามสู งวั ยได้มา กขึ้ น
เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดู แลสุ ขภาพ และการรักษาพยาบาลในเรื่อ งการเจ็ บป่ว ยมากนั กจน ท้ า ให้
เกิดภาระกับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ความแตกต่างของลัก ษณะทางด้านประชากร เศรษฐกิจและ
สังคมในกลุ่มผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับ มีความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไ ทยซึ่งแตกต่ า ง
กันไปตามสภาพของปัจจัย พื้น ฐานที่ผู้ สูง อายุแ ต่ละคนมี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สู งอายุเ พศหญิง ที่ ส มรส
และเป็นหม้ายมีโอกาสมีความอยู่ ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดับสู งมากลดลง เมื่อเทียบกับผู้สูง อายุ
เพศหญิงที่เป็ นโสด และผู้สูงอายุที่มีระดับ การศึก ษาสูง มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศร ษฐกิ จ
ในระดั บ สู ง มากเพิ่ มขึ้ นมากกว่ าผู้ สูง อายุ ที่มีร ะดั บการศึ กษาต่้ า และผลปรากฏชัด เจนที่ สุด ในกลุ่ ม
ผู้ สู ง อายุ ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บปริ ญญาตรีขึ้ น ไปมี โ อกาสมี ค วามอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จด้ านรายได้
ทรั พย์ สิ น และเงิ น ออม และการด้ า รงชี พในระดั บ สู ง มา กมา กกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ เ รี ย นจบต่้ า กว่ า
ประถมศึกษา นอกจากนี้ การสูงอายุขึ้นของบุค คล การอาศัยอยู่ในครัว เรื อนที่ มีรู ปแบบแตกต่ า งกั น
และการมีสุขภาพที่แตกต่างกันของผู้สูงอายุก็มีความสั มพัน ธ์กับ ความอยู่ ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ อย่ า ง
ชัดเจน โดยพบว่า ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจต่้า กว่าผู้สู งอายุ วั ย
ต้นในทุกด้าน และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ก็ มีโอกาสมี ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิจในระดับ สู ง มาก
เพิ่มขึ้นในทุกด้าน ส่วนรูปแบบครัวเรือน พบว่า การอยู่คนเดียวในกลุ่มของผู้สู งอายุ ไม่ ได้ เป็น ข้ อ ด้ อ ย
เสมอไป เพียงแค่จะเสียเปรียบในด้านการด้ารงชีพ และการที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่คนเดียวมีโอกาสมีค วาม
อยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ด้านรายได้ และทรัพย์สินและเงินออมสู งกว่าผู้ สูง อายุที่ อาศัย อยู่ใ นครั ว เรื อ น
แบบอื่ น ๆ ในส่ ว นนี้ อาจเป็ น เพราะว่ าผู้ สูง อายุ ก ลุ่ มที่ อยู่ ค นเดี ย วมี ฐ านะทางเศรษฐกิ จที่ ดี อยู่แล้ว
จึ ง สามารถใช้ ชี วิต อยู่ คนเดี ยวได้ โดยไม่ ล้ าบาก โดยจากผลการวิเ คราะห์ ทั้ง หมดที่ กล่ าวมาข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาของผู้สูงอายุเป็นปัจจัย บ่งชี้ ที่ความส้า คัญและมีความสั มพัน ธ์ทางบวก
กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดั บสูง ที่ชัด เจนที่ สุด ดังนั้น การยกระดับและปฏิรูปคุณภาพ
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การศึกษาจะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจให้กับผู้สู งอายุไทยในอนาคต
ซึ่งต้องเริ่ มด้า เนิ นการเตรีย มความพร้ อ มให้ กั บประชากรไทยตั้ ง แต่ อ ยู่ใ นช่ ว งวั ย เด็ ก ซึ่งเป็นช่ ว งวั ย
แห่งการเรียนรู้ เพื่อสั่งสมองค์ ความรู้ และทักษะทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม และ
จริยธรรม เพื่อให้ในอนาคตประชากรกลุ่ มนี้จะกลายเป็นผู้ สูง อายุที่ มีคุ ณภาพและประสบความส้ า เร็ จ
(successful aging) และเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศต่อ ไป เนื่องจากการศึกษาเป็นพื้น ฐาน
ส้ า คั ญ ในการที่ จ ะลดช่ อ งว่ า งทางโอกาสของผู้ สู ง อายุ ไ ทยในด้ านต่ า งๆ ทั้ ง โอกาสในการท้างาน
การหารายได้ การออม และการสะสมทรัพย์สิน รวมทั้งการมีมาตรฐานในการด้ารงชีวิตที่ดี
7.3 ข้อ เสนอแนะ
7.3.1 ข้อ เสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบที่เด่นชั ดในประเด็น เรื่อ งความแตกต่างระหว่างเพศ สถานภาพสมรส และ
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัวกับ ความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้ สู ง อายุ
ไทย ซึ่งจะน้าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่ อให้ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องใช้เ ป็นข้ อ มูล ประกอบในการ
ก้าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ สามารถขั บ เคลื่ อนไปสู่ก ารปฏิบั ติ ให้ เห็ นผลเป็ นรูป ธร รม
เพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิ ตของผู้ สูง อายุ ไ ทย โดยเฉพาะประเด็ นทางด้านเศรษฐกิจ ให้ มีค วามอยู่ ดี มี สุ ข
อย่างมั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
1) จากผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันในกลุ่ มผู้ สูงอายุ มีส่ว นท้าให้ผู้ สูงอายุ ไ ทย
มีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจที่แ ตกต่างกัน โดยความแตกต่างระหว่างเพศและสถานภาพสมรส
ปรากฏชัดเจนในด้านรายได้ การท้างาน ทรัพย์สินและเงินออม และการด้ารงชีพ เนื่องจากผู้สูงอายุ ที่
ยั ง คงท้ า งานอยู่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ เ พศชาย ซึ่ ง ก็ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทาง ด้าน
เศรษฐกิจที่พบว่ า ในกลุ่มของผู้สู งอายุ เพศชายมี โอกาสมี ค วามอยู่ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิ จมากกว่ า
ผู้สูงอายุเพศหญิง ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเ พศหญิ งที่ มีค วามพร้อ มและยัง คงต้อ งการท้า งานอยู่
ได้ท้างานต่อไปอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับรายได้ให้เพิ่มขึ้น ได้ โดยภาครัฐควร
มีนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรี ไทยวัย สูงอายุให้ มากขึ้น เนื่องจากผลการศึกษา
ในครั้งนี้ ยังคงยืนยันว่าในกลุ่ มสตรี สูง อายุ มีค วามเปราะบางทางด้า นเศรษฐกิจ มากกว่า ผู้ชายสู ง อายุ
ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการส่ ง เสริ มการจ้า งงานในกลุ่ มสตรีสู ง อายุ มากขึ้น โดยควรเริ่มเสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคลให้ กับสตรีไ ทยตั้งแต่อยู่ในช่ว งวัยแรงงาน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ มี
ความพร้อมและมี พลั งในการท้า งานเพื่อ สร้า งความมั่น คงในชีวิ ต ให้ กับ ตนเองได้ เพราะการที่ แ ต่ ล ะ
บุคคลจะมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจและมีหลักประกันที่ มั่นคงในวัยสูง อายุได้นั้น จ้าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการสะสมความมั่ ง คั่ ง มาตั้ ง แต่ อยู่ ในช่ วงต้น ของวัย แรงงาน ซึ่งภาครัฐควรก้า หน ดเป็ น
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มาตรการเพื่อส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนจ้างงานแรงงานที่เป็ นสตรีในกลุ่ มอาชี พที่ มีความหลากหลายเพิ่ ม
มากขึ้น และเปิดโอกาสให้สตรีที่มีความรู้ค วามสามารถได้เข้า มามีส่ วนร่ว มในระดับบริ หารเพิ่มมากขึ้ น
ทั้งนี้ ในส่วนของการส่ งเสริ มความเข้ มแข็ง ให้ กับ สตรี ไทยวั ยสู งอายุ ภาครัฐควรก้าหนดมาตรการ ให้
สิ ท ธิ ป ร ะ โยชน์ แ ก่ ผู้ ป ระ กอบกา รที่ จ้ า งงาน สตรี สู ง อายุ เ ข้ า ท้ า งาน ทั้ ง แบบเต็ ม เวลาและ
ไม่เต็มเวลา การฝึกอบรมเพื่ อเพิ่ มทัก ษะในกลุ่ มอาชี พที่ เ ป็นที่ ต้ องการของผู้ ประกอบการ เช่น นวด
แผนไทย สปา ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น การอบรมเพิ่มทักษะและความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ กั บผู้ สู งอายุ เพื่อให้สามารถรู้ เท่า ทัน สถานการณ์ และน้าไปต่อยอดเพื่อ เป็น ช่อ งทาง
ในการท้ า ธุ ร กิ จ ค้ าขายออนไลน์ ซึ่ง สามารถท้ าได้ ที่ บ้ านเพื่ อ สร้ างรายได้ ใ ห้ กั บ ตนเอง นอกจากนี้
ควรด้าเนินการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ให้กั บสตรีสู งอายุในชนบท โดยควรเน้นอาชี พ
ที่สามารถท้าได้ในครั วเรือนโดยไม่ ต้อ งย้ายถิ่นไปท้า งานที่อื่น เพราะโดยส่วนใหญ่ แล้ วสตรีสู งอา ยุ ใ น
ชนบทจะอยากอยู่กับลูกหลานในครัวเรือน ไม่ต้องการไปท้างานในที่ห่างไกลบ้าน
2) ข้ อ ค้ น พบในประเด็ น ความแตกต่ างระหว่ างสถานภาพสมรสกับ ความอยู่ดี มีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทยที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่สมรสมีความ
อยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจด้า นทรั พย์สิ นและเงิน ออม มากกว่าผู้สูงอายุที่เป็นโสด จึงอาจกล่าวได้ ว่ า
ในบริ บ ทของสั ง คมไทย การมี คู่ ส มรสมี ส่ ว นต่ อ การช่ว ยเหลื อ เกื้ อ กูล กั น ทางด้ า นเศรษฐกิจ ภายใน
ครอบครัว เพราะการที่ผู้สูงอายุมีคู่ ส มรสเป็นการเพิ่ มโอกาสให้กั บตนเองในการที่จะมีแหล่ง เกื้ อ หนุ น
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ จ ะมาจากหลายทางได้ มากกว่ าผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็น โสดซึ่ งจะเสี ย เปรีย บในส่วนนี้
นอกจากนี้ การมีคู่สมรสยั งเป็น การเพิ่ มโอกาสในการมีบุ ตร ซึ่งจะส่งผลไปถึ งในอนาคตหากบุ ค คล
สูงอายุขึ้นและต้องการการพึ่งพา ถ้าหากผู้สูงอายุมีบุตรก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้ อ หนุ น
จากบุตรอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาในครั้ งนี้ที่สะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มีบุตรที่อยู่ใ กล้
ที่สุดอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันมี โอกาสมีค วามอยู่ ดีมีสุขทางเศรษฐกิจด้านรายได้ ทรัพย์สินและเงิ น
ออม และการด้ารงชีพมากกว่าผู้ สูง อายุ ที่ไ ม่ มีบุ ตร ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้สูงอายุมีคู่ ส มรส
และมีบุตรย่อ มเป็น ข้ อได้ เปรีย บในเรื่อ งของแหล่ง การเกื้ อหนุ น ซึ่ง มี โอกาสที่ จะมาจากหลายทา งได้
มากกว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ เ ป็ น โสดที่ อ าจต้ อ งช่ ว ยเหลื อ และพึ่ ง พาตนเองเป็น หลั ก ซึ่ ง ก็ ส อดคล้ อ งกั บผล
การศึกษาในครั้งนี้ ที่พบว่า ผู้สูงอายุไทยจ้านวนไม่น้อยยั งคงได้รับการช่วยเหลื อเกื้อ หนุนจากคู่ ส มรส
และบุ ต ร ดั ง นั้ น ภาครั ฐ ควรมี นโยบายเพื่ อ สร้ างความตระหนั ก ให้ค นในสั ง คมเห็ นคุ ณค่ า ของการ
มีครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็ง โดยการออกมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนวัยหนุ่มสาวหันกลั บ มา
ให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การแต่ ง งานและสร้ างครอบครัว ที่ อ บอุ่ น และมั่ นคงมากขึ้ น เช่ น การจั ด อบรม
หลักสูตรการเลือกคู่ครอง การจัดอบรมหลักสูตรเตรีย มความพร้ อ มก่อ นแต่ งงาน การอบรมหลัก สู ต ร
โรงเรียนพ่อแม่ส้าหรับให้ความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงดูบุตรอย่า งมี คุณภาพให้กั บพ่อ แม่วัย หนุ่มสาวที่ ก้ า ลั ง
สร้างครอบครัว ใหม่ รวมทั้งให้ค วามรู้ และเตรี ย มความพร้ อ มให้ คู่ส มรสใหม่ เ พื่ อ ให้ มีบุ ตรได้ อ ย่ า งมี
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คุณภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรประสานความร่ ว มมื อกั บภาคเอกชน เพื่อก้าหนดมาตรการ
และสิทธิประโยชน์ส้าหรับคู่หนุ่มสาวที่อยากแต่ง งานมี ครอบครัวให้สามารถท้าได้ สะดวกขึ้น เช่น การ
จัดโปรโมชั่น ลดราคาสถานที่ จัด งานแต่ งงานพร้ อ มแถมสิท ธิ พิเศษเป็น ห้อ งพั ก และอาหารในราคา
พิเศษ การจัดทริปท่องเที่ยวส้าหรับคู่บ่าวสาวในราคาพิเศษ การมอบเงินขวัญถุงให้กับครอบครัว คู่ บ่ า ว
สาว เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวที่ มั่นคง การลดดอกเบี้ยให้กับคู่สมรสที่ซื้ อบ้านใหม่ แ ละ
กู้ เ งิ น จากธนาคารเพื่ อ ซื้ อ บ้ านในลั ก ษณะกู้ ร่ว ม เป็ น ต้ น โดยการก้ าหนดนโยบายเพื่ อ ให้ สามารถ
ถ่ า ยทอดไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมได้ โ ดยง่ า ย จะท้ า ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถ
ด้าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายที่ไ ด้ กล่า วมาข้ า งต้ น
นอกจากจะเป็นการช่ วยกระตุ้นระดั บของภาวะเจริญ พั นธุ์ รวมของประเทศไทยแล้ ว ยังส่งผลไป ถึ ง
สัดส่วนประชากรแต่ ละช่ ว งวั ยในอนาคตให้ สามารถทดแทนกั นได้ อย่า งความสมดุล ซึ่งจะมีผ ลไปสู่
ลักษณะการพึ่งพากันทางด้านเศรษฐกิจของประชากรวัยต่างๆ ในอนาคตได้อีกด้วย
3) จากผลการศึกษาพบว่า มีผู้สูงอายุไทยอีกจ้านวนหนึ่ งที่ ยัง คงมี ความต้ องการที่ จ ะ
ท้างานอยู่ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม ก็พบว่า ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ยังคงท้างานอยู่ส่วนใหญ่
มีรายได้มากกว่าผู้สูงอายุ กลุ่ มที่ไ ม่ ได้ท้า งาน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมี โครงการส่ง เสริ มให้
ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมทั้ง ก้าลังกาย ก้าลังใจ ความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพที่จะท้างานต่ อ ได้
เข้ามามีส่วนร่ว มในการท้างานเชิง เศรษฐกิจที่ ก่อ ให้ เกิ ดรายได้ เพิ่ มมากขึ้น ซึ่งการเลือกประเภทงาน
และค่าตอบแทนที่เหมาะสมส้าหรับ ผู้สูง อายุก็ เป็น เรื่อ งที่ มีค วามส้าคั ญ เพราะวัยสูงอายุจะมีข้อ จ้ า กั ด
หลายอย่างที่ต้องพึงระวัง ทั้งในเรื่องของสภาพร่า งกาย สภาพจิตใจ และความจ้า แต่หากผู้สูงอายุ ไ ด้
ท้างานประเภทที่เหมาะสมกั บช่ วงวัย และมีชั่วโมงการท้า งานที่เ หมาะสม รวมทั้งได้รับค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมก็ควรส่งเสริมให้ผู้สูง อายุที่มีพลั ง และความรู้ความสามารถได้ท้างานต่อไปอย่างต่อ เนื่ อ งทั้ ง
งานในระบบและนอกระบบ เพราะนอกจากจะเป็ นการส่ง เสริ มการจ้างงานในกลุ่ มผู้ สูง อายุ เพื่อ ให้
ผู้สูงอายุมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ เพื่อเหลือเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามบั้น ปลายของชีวิ ต หรื อ
ในกรณีฉุกเฉินแล้ว ยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตหากประเทศไทยก้าวเข้ า สู่
สั ง คมสู ง อายุ ใ นระดั บ สมบู รณ์ แ ละระดั บสุ ด ยอดที่ อ าจจะท้ าให้ ป ระเทศมี จ้า นวนวัย แรงงานลดลง
โดยแนวทางดังกล่าวนี้ จะเป็นการทดแทนแรงงานในระบบเศรษฐกิจได้ อีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล
ก็ได้มีความพยายามผลั กดัน ให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ งทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชนในการจ้างงานผู้สู ง อายุ
เพิ่มมากขึ้น โดยมีมาตรการจูงใจด้านการยกเว้นภาษีส้าหรับบริ ษัท เอกชน และห้างร้านนิติบุค คลที่ มี
การจ้างงานผู้สูงอายุเข้าท้างาน โดยรัฐบาลได้ด้าเนินการในรูปแบบประชารัฐเพื่อ สัง คม ที่มุ่งเน้นเสริ ม
พลังกันทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยยึดประโยชน์สูงสุดของผู้สู งอายุ เป็ น ที่ ตั้ ง
ดังนั้น นโยบายนี้รัฐบาลควรด้าเนินการอย่างต่ อเนื่ องเพื่อ ให้เ กิด ผลอย่างเป็น รูปธรรมในระยาวต่ อ ไป
เพราะในอีกไม่ กี่ปี ข้า งหน้ าประเทศไทยก็จะก้า วเข้า สู่สั ง คมสู งอายุระดั บสมบูร ณ์ และสังคมสู ง อายุ
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ระดับสุดยอดไปตามล้า ดับ หากภาครัฐมี การเตรี ย มความพร้อ มด้า นก้า ลั งแรงงานที่ ดี มาก พอ ก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ในอนาคตต่อไป
นอกจากนโยบายเดิมที่ภาครัฐ มี ความพยายามที่จะผลั กดัน เรื่อ งการจ้า งงานผู้สู ง อายุ
อยู่ในขณะนี้ รัฐบาลก็ควรมีนโยบายและมาตรการใหม่ๆ เพื่อมาหนุนเสริมและดึงดู ดให้ ภาคเอกชนให้
ความส้าคัญและสนใจจ้า งแรงงานที่ เป็ นผู้สู งอายุเ พิ่ มมากขึ้น โดยการออกมาตรการเพื่ อส่ งเสริ มการ
ท้ า งานในกลุ่ มผู้ สู งอายุ ทั้ งงานในระบบและนอกระบบเพิ่ มเติ ม เช่ น การขยายเพดานภาษี ส้าหรับ
บริษัทเอกชนที่ มีการจ้า งงานผู้สู งอายุ จากเดิมที่ก้าหนดให้อั ตราค่าจ้ างต้อ งไม่เ กิน เดือ นละ 15,000
บาทจึงจะได้รับการยกเว้นภาษี ก็ควรทบทวนและขยายเพดานเงินค่าจ้างแรงงานที่เป็นผู้สูงอายุอ อกไป
อีก เช่น เดือนละไม่เกิน 50,000 บาท ส้าหรับงานในระบบที่ต้องใช้ความรู้และทักษะสูง เช่น ต้าแหน่ง
ที่ปรึกษา นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพราะประเภทงานที่ต้ อ งใช้ ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะสูง ผู้ประกอบการในภาคเอกชนมีค วามต้อ งการสูง แต่ขณะนี้ยังติดขัดในเรื่ องของอัตราค่ า จ้ า ง
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ยังไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการในภาคเอกชน
นอกจากนี้ ในส่วนของการส่งเสริ มให้ผู้ สูง อายุท้า งานนอกระบบ ก็มีความส้าคั ญ ด้ ว ย
เช่นเดียวกัน โดยภาครัฐควรมีการจัดอบรมและฝึกอาชีพที่เหมาะสมให้ กับผู้สู งอายุในชุ มชนตามบริ บ ท
ของพื้นที่ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ และต้องหาช่องทางการจ้าหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุผ ลิ ต ขึ้ น
ด้วยเพื่อให้เกิ ด ความยั่ งยืน ในอนาคต ซึ่งอาจร่วมมือกับ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหนุ น
เสริมและยกระดับ ผลิ ตภั ณฑ์ข องผู้สู ง อายุ ที่ผ ลิ ตขึ้ นให้ไ ด้ คุ ณภาพเพื่ อเป็น การเพิ่ ม มูล ค่า และเป็ น ที่
ต้องการของตลาดเพื่อ สร้างรายได้ให้ กับผู้ สูงอายุ อย่างต่อ เนื่อ ง เพราะหากในอนาคตประเทศไทยก้ า ว
เข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุร ะดั บ สมบู รณ์ และสั ง คมสูง อายุ ระดั บสุ ด ยอดแล้ว ประเด็ น หนึ่ง ที่ ผู้สู ง อายุไทย
ส่วนใหญ่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก คือ การต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น และไม่เป็นภาระพึ่งพิงของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพราะประชากรวัยแรงงานที่ผู้สู ง อายุเ คยได้พึ่ง พาจะลดน้ อยลง ดังนั้น
การสร้างพลังในการพึ่งตนเองโดยการสร้างงาน และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้สูงอายุไทยจึงเป็น เรื่ อ ง
ที่มีความส้าคั ญที่ ภาครั ฐต้ อ งด้ าเนิน การควบคู่กั นไปกั บการส่ ง เสริมให้ ประชากรไทยมี การออมและ
สะสมความมั่งคั่งไว้ ตั้งแต่อยู่ ในช่ว งวัย แรงงาน ซึ่งเป็นโอกาสและเป็นช่วงเวลาที่ส้าคั ญที่สุ ด เนื่องจาก
เป็นช่วงวัยแห่งการมีพลัง มีความรู้ มีความสามารถ และมีรายได้ในระดับที่สูงมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ โดย
มูลค่าของการออมและการสะสมทรัพย์สิน ต้องเป็นไปในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพียงพอใช้จ่ายจนถึ ง
ช่ ว งบั้ น ปลายชี วิ ตของแต่ ล ะบุค คล จึ ง จะท้า ให้ ประชากรไทยมี ห ลัก ประกั นที่ มั่น คง ซึ่ ง จะสามารถ
บรรเทาความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้้า ทางเศรษฐกิจเมื่อ เข้า สู่วัยชรา ได้ อี ก
ทางหนึ่ง เพื่อน้าพาผู้สูงอายุไทยไปสู่การมีความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจอย่างมั่นคงต่อไป
4) ข้ อ ค้ น พบในประเด็ น ความเป็ น ปึ ก แผ่ น ระหว่ า งสมาชิ ก ต่ า งรุ่ น ในครอบครั ว
กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูง อายุไทยที่ได้จากการศึก ษาในครั้งนี้ โดยเฉพาะความเป็ น
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ปึกแผ่นระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครั วด้านหน้าที่ สะท้อนให้เห็นว่า การได้รับการเกื้อหนุ น และ
การให้การเกื้อหนุนทางด้านการเงินระหว่างผู้สูง อายุกั บบุต รมี ความส้า คัญต่ อความอยู่ ดีมีสุขทา งด้ า น
เศรษฐกิจของผู้ สู ง อายุ ไ ทย โดยการที่ผู้ สูง อายุไ ด้ รับ การเกื้ อ หนุน ทางด้า นการเงินจากบุ ตรทั้ ง ที่ อ ยู่
ในครัวเรือนและอยู่ นอกครัว เรื อนเป็นจ้า นวนเงินที่ มาก มีโอกาสมีความอยู่ ดี มีสุ ขทาง ด้านเศร ษฐกิ จ
ในระดั บ สู ง มากเพิ่ มขึ้ น ทั้ง ในด้า นรายได้ การด้ ารงชีพ แ ละความอยู่ ดี มีสุข ทางเศรษฐกิ จภาพรวม
ส่วนผู้สูงอายุทไี่ ด้ รับ การเกื้ อหนุนทางด้านการเงิน จากบุต รที่ อยู่ใ นและนอกครัว เรื อนในจ้านวนน้ อ ย
มีโอกาสมีความอยู่ดี มีสุขทางด้านเศรษฐกิจในระดั บสูง มากลดลง เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ กลุ่ มที่ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้สู งอายุก ลุ่มที่ไ ม่ได้รั บการเกื้อ หนุนทางด้านการเงินจากบุตรเป็นกลุ่ ม ที่ มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับดีอยู่แล้ว จึงอาจไม่จ้าเป็นต้องได้รับการเกื้อหนุนทางด้านการเงิ น จาก
บุตรก็สามารถด้ารงชี วิต อยู่ไ ด้โ ดยไม่ ล้าบาก แต่ทั้งนี้ ก็สามารถวิเคราะห์ ไ ด้อี ก มุ มมองว่า ในกรณี ที่
ผู้สูงอายุได้รับเงินจากบุ ตรในจ้านวนน้อย ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสมี ความอยู่ ดี มีสุ ขทางเศรษฐกิ จต่้ า กว่ า
กลุ่มที่ไม่ได้รั บ แต่จ้านวนเงินที่ผู้ สูง อายุ กลุ่ มนี้ ได้ รับ มาจากบุ ตรก็ยัง คงมีคุ ณค่าและมี ค วามส้า คั ญ ต่ อ
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องพวกเขา เพราะหากผู้ สู ง อายุ ก ลุ่มนี้ เ ป็ น กลุ่ ม ที่ มีฐ านะยากจน และมี ค วาม
ยากล้าบากทางด้านเศรษฐกิจจนไม่สามารถพึ่ง พาตนเองได้ การได้รับเงินจากบุตรในจ้านวนที่ไ ม่ มาก
นักก็ย่อมดีกว่าการที่ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงิ นเลย ซึ่งหากเป็นเช่นในกรณีที่กล่าวมานี้ ก็สะท้อนให้ว่า ความ
แน่นแฟ้นภายในครอบครัว และความกตัญญูต่อ บิดามารดายั งคงปรากฏให้เ ห็น ในสั งคมไทย ซึ่งเป็ น
เรื่องที่ดี เนื่องจากการที่บุตรให้ความช่ วยเหลือ บิดามารดาที่ ตกอยู่ในภาวะยากล้าบากให้ห ลุด พ้ น จาก
ความทุกข์ยาก ทั้งที่บุตรเองอาจจะมี ศัก ยภาพในการเป็ นผู้ ให้ (giver) หรือ บุตรอาจตกอยู่ใน ภาวะ
ยากล้ า บาก แต่ ด้ ว ยพื้ น ฐานของความกตั ญ ญู ที่ บุ ต รถู ก ปลู ก ฝั ง มาตลอดช่ ว งชี วิ ต จึ ง ต้ อ งให้ ค วาม
ช่วยเหลือเกื้อ หนุ นบิ ดามารดาเพื่ อเป็น การทดแทนบุ ญคุ ณ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่ า การเกื้อ หนุ น
ทางด้านเศรษฐกิจที่มาจากบุตรยังคงมีความส้าคัญ ต่อผู้สูง อายุไทย เนื่องจากมีส่วนท้าให้ผู้สูงอายุมีชี วิ ต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยส่วนหนึ่งของการให้การช่วยเหลื อ เกื้อ หนุนซึ่ งกั นและกั นระหว่า งผู้สู งอายุ กั บ
บุตรมาจากสั มพั นธภาพที่ ดีแ ละแน่น แฟ้น ดังนั้น การเสริมสร้ างพลั งของครอบครั วไทยให้ มี ค วาม
เข้ มแข็ ง และเป็ นปึ ก แผ่ น จึ ง เป็ นเรื่ องที่ ภ าครัฐ ต้ อ งให้ ค วามส้ าคั ญ เป็น ล้ าดั บ ต้น โดยภาครั ฐควรมี
นโยบายเพื่ อ รณรงค์แ ละสร้างความตระหนั กให้ ค นในสั ง คมเห็น ความส้า คั ญของการดู แลผู้ สูงอายุ
โดยครอบครัว และสร้างความเป็นปึกแผ่น ให้ กับครอบครัว ไทย เช่น การออกมาตรการลดภาษี ใ ห้ กั บ
สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ การลดราคาที่ พัก ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส้ า หรับ
ครอบครัวที่ พาผู้ สูง อายุไ ปเที่ย ว การลดราคาค่า โดยสารทั้ งทางบก ทางเรือ และทางอากาศให้ กั บ
ผู้สูงอายุที่เดิ นทางไปพร้ อ มกั บ ลูก หลาน เป็นต้น และควรด้าเนิ นโครงการใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้น ให้ ค น
ในสังคมหันมาใส่ใจบิดามารดาที่เป็นผู้สูงอายุในครอบครัว มากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด้ารงชีวิต อยู่
ในครอบครัว ชุมชน และสังคมร่วมกั บคนทุก วัย ได้ อย่า งมี เกี ยรติ มีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าต่อลูก หลาน
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และสังคม โดยหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ควรเสนอโครงการใหม่ ๆ เพื่อบรรจุไ ว้ใ นแผนปฏิบั ติร าชการ
ดังต่อไปนี้
4.1) โครงการกตัญญูรู้คุณให้ทุนเพิ่ม โดยการสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชี พ
ให้ กั บ ครอบครั ว ที่ มีก ารดูแ ลผู้ สูง อายุเ ป็ น อย่า งดี และเป็ น ครอบครั วที่ มีสั มพั น ธภาพที่ ดี ต่ อ กันใน
ครอบครัว
4.2) โครงการบ้านกตัญญู โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่ อยู่อาศัยให้กับ บุ ต รที่
ดูแลบิดามารดา และซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่ร่วมกันกับบิดามารดา เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและหนุ น
เสริมให้ครอบครัวไทยมีความเข้ มแข็ งและเป็นปึ กแผ่น โดยที่สมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัวสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความเอื้ออาทร แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5) ข้อค้นพบในประเด็ นความเป็น ปึก แผ่น ระหว่างสมาชิ กต่ างรุ่ นในครอบครั ว ใน มิ ติ
โครงสร้างและความสัมพันธ์ที่ได้จากการศึก ษาในครั้งนี้ พบว่า มีความส้าคัญต่อความอยู่ ดีมีสุ ขทางด้ า น
เศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย โดยพบว่า ผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ไกลจากบุตร แต่ก็มีการติดต่อเยี่ยมเยี ย น
กั บ บุ ต รที่ อ ยู่ ไ กลเป็น ประจ้ า และผู้ สู ง อายุจ้ านวนไม่ น้ อ ยก็ ไ ด้ รับ การเกื้ อ หนุน ด้า นการเงิน อาหาร
เสื้อผ้า และสิ่งของจากบุตรเหล่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้สูงอายุมีการติด ต่อและเยี่ย มเยี ย น กั บ
บุตรอยู่เป็นประจ้า มีส่วนท้าให้ผู้สูง อายุ มีโ อกาสมี ความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้ านเศรษฐกิ จในระดั บสู ง มาก
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครั ว คือ ผู้สูงอายุ
กับบุตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าในบริบทของประเทศไทยการช่วยเหลือเกื้อ หนุนกันทางเศรษฐกิจยัง คงมี อ ยู่
ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกื้อหนุนจากบุตรที่มีต่อบิดามารดาที่เป็น ผู้สูงอายุ ซึ่งจากข้อค้นพบ
นี้ สามารถวิเคราะห์ได้ 2 มุมมอง ดังนี้
5.1) ในกรณีที่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้สูง อายุมีฐานะยากจน และมีชีวิตความเป็น อยู่ ที่
ไม่ค่อยดีนัก จึงต้องการความช่ว ยเหลื อจากบุ ตร โดยบุตรอาจจะมีฐานะทางเศรษฐกิจ ดี มีทรัพย์ สิ น
และเงินทอง จึงมีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ และเกื้อ หนุนผู้สูง อายุได้อย่า งเต็ มที่ในทุ ก ด้ า น
เพื่อไม่ให้บิ ดามารดาตกอยู่ ในภาวะยากล้า บาก หรืออีกกลุ่มหนึ่ง บุตรอาจจะมีฐานะและชี วิต ความ
เป็นอยู่ที่ไม่ดี แต่มีความจ้าเป็นต้องให้ การช่วยเหลือ เกื้ อหนุนบิ ดามารดา โดยที่บุตรเองอาจจะล้า บาก
และไม่มีศักยภาพมากพอ แต่ยินดีให้ความช่วยเหลือเพราะความกตัญญูต่อบิ ดามารดา
5.2) ในกรณีที่บิดามารดาซึ่ ง เป็น ผู้สู งอายุมีฐานะดี จึงไม่ต้องการความช่วยเหลื อ
จากบุตร แต่ด้วยความกตัญ ญูข องบุ ตรจึง ให้ค วามช่ว ยเหลือ เกื้อ หนุ น ต่อ บิ ดามารดา เพราะถื อ เป็ น
หน้าที่ที่บุตรพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา
ซึ่ ง จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า การที่ บุ ต รให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และ
สนั บ สนุ น บิ ด ามารดาที่เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ ใ นทุ ก ด้ า น ส่ ว นหนึ่ ง มาจากความกตั ญ ญู ที่ สั ง คมไทยปลู กฝัง
เรื่องค่านิย มเหล่านี้ มาตั้ ง แต่ใ นอดี ต โดยไม่ว่าบิ ดามารดาจะยากล้า บากจนต้อ งขอความช่ว ยเหลื อ
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จากบุตร หรือบิดามารดาไม่ล้าบาก แต่บุตรยินดีให้ความช่วยเหลือไปด้วยความเต็ มใจ ซึ่งสอดคล้องกั บ
แนวคิดเรื่อ งความกตั ญญู (filial piety) ที่บุตรต้องพึง มี ต่ อ บิด ามารดาเพื่ อ เป็ น การทดแทนบุ ญ คุ ณ
ที่บิดามารดาได้ ดูแ ลบุ ตรมาตลอดทุก ช่ว งชี วิ ต และอีกส่วนหนึ่งซึ่ งเป็น ประเด็ นที่ น่าสนใจค้น หา คือ
ในกรณีที่บุตรมีความจ้าเป็นต้ องให้ การเกื้อหนุน ช่วยเหลือบิดามารดาที่ตกอยู่ในสภาวะยากล้าบากทาง
เศรษฐกิ จ ทั้ ง ที่ บุ ต รอาจจะไม่ เ ต็ มใจ เนื่ อ งจากบุ ต รเองก็ มีค วามยากล้ า บากทางเศรษฐกิ จ ด้ ว ย
เช่นเดียวกัน โดยให้การเกื้อหนุนไปแล้ วท้าให้ตนเองล้า บากและเป็ นภาระในภายหลัง ดังนั้น จากผล
การศึ ก ษาที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น การส่ ง เสริ มสั มพั น ธภาพ และก ารเสริ มสร้า งความมั่ น คงแข็ ง แกร่ง
ของครอบครั ว ไทยก็เ ป็ นอี ก แนวทางหนึ่ง ในการเสริมสร้ างความอยู่ ดีมีสุ ข ทางด้ า นเศรษฐกิ จให้กับ
ผู้สูงอายุไทย เนื่องจากความสัมพั นธ์อัน ดีในครอบครั วจากบุ ตรที่ มีต่ อบิ ดามารดา หรือบิดามารดาที่ มี
ต่อบุตร มีส่วนส้าคัญต่อการช่วยเหลือเกื้อกูล กันในทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าผู้ สูงอายุไ ทยจะตกอยู่ ในภาวะใด
ก็ ต าม หากมี สั มพั น ธภาพที่ ดี แ ละแข็ ง แกร่ ง ในครอบครัว แล้ ว ก็ เ ป็ นหลั ก ประกั น อี ก ทางหนึ่ งได้ว่า
ผู้สูงอายุไทยจะยังคงมีคุณค่า ไม่ถูกทอดทิ้งและละเลยจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะบุตร
7.3.2 ข้อ เสนอแนะเชิงวิชาการ
การศึกษาในครั้ง นี้ มุ่งเน้นศึกษาสถานการณ์ ความอยู่ดี มีสุข ทางด้านเศรษฐกิ จ ของ
ผู้สูงอายุไทย และศึกษาถึงปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างเพศและสถานภาพสมรส รวมทั้งความเป็ น
ปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครั วที่ มีค วามสัมพัน ธ์กับ ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้า นเศรษฐกิ จ ของ
ผู้สูงอายุไทย โดยข้อค้นพบจากการศึ กษาในครั้ งนี้ที่ น่าสนใจซึ่งจะน้า ไปสู่ข้อ เสนอแนะในเชิงวิ ช าการ
ส้าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
1) การสร้างดัชนีชี้วัด ความอยู่ ดี มีสุ ขทางด้านเศรษฐกิ จของผู้สู งอายุไ ทยส้า หรั บ การ
วิจัยในอนาคต ควรเพิ่มประเด็น เรื่ องรายจ่าย และหนี้สินของผู้สูงอายุ เข้า เป็น องค์ประกอบของดั ช นี
ชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ทางด้านเศรษฐกิจของผู้สู งอายุไทยด้ว ย เพราะจะท้าให้สามารถสะท้อนให้เ ห็ น ถึ ง
รายได้ และมู ล ค่ า ทรัพย์ สิน ของผู้ สู งอายุที่ แท้ จ ริง และท้า ให้ ก ารฉายภาพความอยู่ ดี มีสุข ทางด้าน
เศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทยมีความชัดเจนมากยิ่ งขึ้น
2) ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาในครั้ งนี้ชี้ชั ดว่า ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิ ก ต่ า ง
รุ่ น ในครอบครั ว โดยเฉพาะด้า นหน้ าที่ (การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ หนุ นระหว่ างผู้ สูง อายุกั บบุตร)
มี ค วามส้ า คั ญ ต่ อ ความอยู่ ดี มีสุ ข ทางด้ านเศรษฐกิ จของผู้ สูง อายุ ไ ทย ดั ง นั้ น ในการวิ จั ย ครั้ง ต่อไป
หากหยิบยกประเด็ นสาเหตุ ของการเกื้ อ หนุน ผู้สู ง อายุ ว่า มาจากสาเหตุ ใ ด ซึ่งในประเทศไทยยั ง ไม่ มี
งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เรื่ องนี้ เช่ น การเกื้ อ หนุน เพราะความกตั ญ ญูข องบุ ต รที่มีต่ อ บิ ด ามารดา
การเกื้อหนุนเพราะเป็น หน้า ที่แ ละภาระต้ อ งดู แลบิ ดามารดาในฐานะบุต ร การเกื้อหนุนเพราะ บิ ด า
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มารดาตกอยู่ ใ นสภาวะยากล้ าบากทางเศรษฐกิ จ เป็ น ต้ น มาพิ จ ารณาก็ จะท้ า ให้ ส ามารถอธิบาย
ลักษณะการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ ทั้ งสองด้าน (บุตร และผู้สูงอายุ) ได้ชัดเจนขึ้น และทราบทิศทาง
การเกื้ อ หนุ น ทางเศรษฐกิ จ ที่ จะส่ง ผลต่ อ สถานะความมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของผู้ สู ง อายุไทย
ได้ชัดเจนมากยิ่ งขึ้ น เพราะจะท้าให้ทราบถึ ง ทั ศนคติ ข องบุ ต รต่อ การเกื้ อหนุนช่ วยเหลื อ ที่ มีต่ อ บิ ด า
มารดา รวมทั้งแหล่งรายได้หลัก ของผู้สู งอายุ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งจะท้าให้เห็นภาพแนวโน้ ม
ในอนาคตว่าเมื่อสถานการณ์ ทางสั งคมและครอบครัวไทยเปลี่ย นแปลงไปตามกาลเวลา ผู้สูงอายุไทย
ต้ อ งพึ่ ง พาตนเองให้ มากขึ้ น หรื อ ยั ง ต้ อ งเป็ น ภาระพึ่ ง พิ ง ต่ อ ไป และใครจะเป็ น เสาหลัก ให้ พึ่งพา
หากเกิดกรณีที่ผู้สูงอายุตกอยู่ในภาวะพึ่งพิง
3) ข้อค้นพบที่ได้จากการศึ กษาในครั้ งนี้ชี้ ชัด ว่า สถานการณ์ความอยู่ ดี มีสุข ทางด้ า น
เศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทยในแต่ละภาคมี ความแตกต่างกัน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรหยิบ ยก
ประเด็นความแตกต่างระหว่างภาคมาศึ กษาในเชิงลึ ก เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายในระดั บ ภาค
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดของข้อคาถามจากโครงการสารวจประชากรสูงอายุใ นประเทศไทย พ.ศ. 2557
ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ในครั้งนี้
ปก
ข้อที่ 1 ภาค.......................................................รหัส REG
ข้อที่ 4 ในเขตเทศบาล...........................................รหัส AREA
ข้อที่ 8 จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน..................................รหั ส MEMBERS
ตอนที่ 1 ลัก ษณะทั่วไปของสมาชิก ในครัวเรือน
ข้อ A4 เพศ
1 = ชาย
2 = หญิง
ข้อ A5 อายุ
(บันทึกอายุเต็มปี ถ้าต่้ากว่า 1 ปี บันทึก “0”)
ข้อ A7 การศึกษา
“ท่านจบการศึกษาสูงสุดขั้นใด” (บันทึก ชั้น ปี และประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาที่ส้าเร็จ
มาโดยละเอียด ถ้าไม่เคยเรียน บันทึก “ไม่เคย”)
ข้อ RE_A7 ระดับการศึกษาที่ส้าเร็จ (ส้านักงานสถิติแห่งชาติท้าการสร้างตัวแปรนี้ไว้ในฐานข้อมูล โดย
พิจารณาจัดกลุ่มตัวแปรข้อ A7 ในแบบสอบถาม)
0 = ไม่มีการศึกษา
6 = ปริญญาตรี
1 = ต่้ากว่าประถมศึกษา
7 = ปริญญาโท
2 = ประถมศึกษา
8 = ปริญญาเอก
3 = มัธยมศึกษาตอนต้น
9 = การศึกษาอื่นๆ
4 = ม. ปลาย/ปวช./สูงกว่า ม. ปลาย
10 = ไม่ทราบระดับการศึกษา
ต่้ากว่าอนุปริญญา
5 = ปวส./ปวท./อนุปริญญา
11 = ไม่ทราบ
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ข้อ A9 สถานภาพสมรส
1 = โสด
2 = สมรส และคู่สมรสอยู่ในครัวเรือน
3 = สมรส แต่คู่สมรสไม่อยู่ในครัวเรือน
4 = หม้าย

5 = หย่า
6 = แยกกันอยู่
7 = เคยสมรส แต่ไม่ทราบสถานภาพ

ตอนที่ 2 การมีบุตร
ข้อ F1 และ F2 บุตรของตนที่ยังมีชีวิตอยู่
“ท่านมีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ถ้ามีกี่คน (รวมบุตรเลี้ยง/บุตรบุญธรรม)” ถ้ามี ให้บันทึก
จ้านวน “บุตรชาย” “บุตรสาว” ถ้าไม่มี ให้บันทึก “0”
ข้อ F5 บุตรนอกครัวเรือน
“ท่านมีบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนหรือไม่” ถ้ามี บุตรที่อยู่นอกครัวเรือนคนที่อยู่ใกล้ท่านมาก
ที่สุดอยู่ที่ใด
1 = ไม่มีบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
4 = อยู่ในจังหวัดเดียวกัน
2 = อยู่บ้านติดกัน/ใกล้กัน
5 = อยู่คนละจังหวัด
3 = อยู่ในหมู่บ้าน/ในเขตเทศบาลเดียวกัน 6 = อยู่ต่างประเทศ
ตอนที่ 3 การท างาน รายได้ และการออม
ข้อ F24 รายได้
“ท่านมีรายได้จากทุกแหล่ง โดยเฉลี่ยปีละเท่าใด
1 = ไม่มีรายได้
2 = ต่้ากว่า 10,000 บาท
3 = 10,000-19,999 บาท
4 = 20,000 - 29,999 บาท
5 = 30,000 - 39,999 บาท
6 = 40,000 - 49,999 บาท
7 = 50,000 - 59,999 บาท

(รวมรายได้ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)”
8 = 60,000 - 69,999 บาท
9 = 70,000 - 79,999 บาท
10 = 80,000 - 99,999 บาท
11 = 100,000 - 299,999 บาท
12 = 300,000 - 499,999 บาท
13 = 500,000 บาทขึ้นไป

ข้อ F25 ความเพียงพอของรายได้
“ท่านคิดว่ารายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากทุกแหล่งเพียงพอต่อการด้ารงชี พหรือไม่ ”
1 = เกินเพียงพอ
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2 = เพียงพอ
3 = เพียงพอเป็นบางครั้ง
4 = ไม่เพียงพอ
ข้อ F26 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
“ท่านพึงพอใจในภาวะการเงินของตนเองเพียงใด”
1 = พอใจมาก
2 = พอใจ
3 = ไม่พอใจ
ข้อ F27 มูลค่าทรัพย์สิน
“ท่านมีการออม/สะสมเงิน/ทอง/ทรัพย์สิน (เช่น พันธบัตร/รถ/บ้าน/ที่ดิน/ออมในกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์/การประกันชีวิตฯ) หรือไม่” ถ้ามี “รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณกี่บาท”
1 = ไม่มี
8 = 100,000 - 199,999 บาท
2 = ต่้ากว่า 25,000 บาท
9 = 200,000 - 399,999 บาท
3 = 25,000 - 49,999 บาท
10 = 400,000 - 699,999 บาท
4 = 50,000 - 69,999 บาท
11 = 700,000 - 999,999 บาท
5 = 70,000 - 79,999 บาท
12 = 1,000,000 บาทขึ้นไป
6 = 80,000 - 89,999 บาท
7 = 90,000 - 99,999 บาท
ตอนที่ 4 ลัก ษณะการอยูอ่ าศัย
ข้อ 28 การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
“บ้านที่ท่านอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นของใคร”
1 = ผู้สูงอายุเองและหรือคู่สมรส
2 = พ่อ/แม่ (รวมพ่อ/แม่ของคู่สมรส)
3 = บุตร (รวมบุตรเลี้ยง/บุตรบุญธรรม)
4 = บุตรเขย/บุตรสะใภ้
ข้อ F32 – ข้อ F40 การอาศัยอยู่กับผู้อื่นในครัวเรือน
“ท่านอยู่บ้านนี้กับใครบ้าง”
1 = อยู่
2 = ไม่อยู่

5 = บุตรของบุตร
6 = พี่/น้อง/ญาติ
7 = อื่นๆ
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ข้อ F32 คู่สมรส
ข้อ F33 บุตร (รวมบุตรเลี้ยง/บุตรบุญธรรม)
ข้อ F34 บุตรเขย/บุตรสะใภ้
ข้อ F35 บุตรของบุตร
ข้อ F36 พ่อ/แม่
ข้อ F37 พี่/น้อง/ญาติ
ข้อ F38 เพื่อน
ข้อ F39 ผู้รับจ้างดูแลผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ข้อ F40 คนรับใช้/ลูกจ้าง
ตอนที่ 5 การเกื้อหนุน (ช่ว ยเหลือ ) และเยีย่ มเยียน
ข้อ F46 การรับเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
“ในระหว่าง 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ ท่านได้รับเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน” ถ้าได้รับ
“เป็นจ้านวนเท่าใดต่อปี”
1 = ไม่ได้รับ
5 = 10,000 - 29,999 บาท
2 = ต่้ากว่า 1,000 บาท
6 = 30,000 - 49,999 บาท
3 = 1,000 - 4,999 บาท
7 = 50,000 บาทขึ้นไป
4 = 5,000 - 9,999 บาท
8 = ไม่มีบุตรในครัวเรือน
ข้อ F47 การรับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
“ในระหว่าง 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ ท่านได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือนหรือไม่ ”
ถ้าได้รับ “เป็นจ้านวนเท่าใดต่อปี”
1 = ไม่ได้รับ
5 = 10,000 - 29,999 บาท
2 = ต่้ากว่า 1,000 บาท
6 = 30,000 - 49,999 บาท
3 = 1,000 - 4,999 บาท
7 = 50,000 บาทขึ้นไป
4 = 5,000 - 9,999 บาท
8 = ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน
ข้อ F48 การให้เงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
“ในระหว่าง 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ ท่านได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน” ถ้าให้ “เป็น
จ้านวนเท่าใดต่อปี”
1 = ไม่ให้
5 = 10,000 - 29,999 บาท
2 = ต่้ากว่า 1,000 บาท
6 = 30,000 - 49,999 บาท
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3 = 1,000 - 4,999 บาท
4 = 5,000 - 9,999 บาท

7 = 50,000 บาทขึ้นไป
8 = ไม่มีบุตรในครัวเรือน

ข้อ F49 การให้เงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
“ในระหว่าง 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ ท่านได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน” ถ้าให้
“เป็นจ้านวนเท่าใดต่อปี”
1 = ไม่ให้
5 = 10,000 - 29,999 บาท
2 = ต่้ากว่า 1,000 บาท
6 = 30,000 - 49,999 บาท
3 = 1,000 - 4,999 บาท
7 = 50,000 บาทขึ้นไป
4 = 5,000 - 9,999 บาท
8 = ไม่มีบุตรในครัวเรือน
ข้อ F50 การได้รับอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
“ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ท่านได้รับอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
หรือไม่” ถ้าได้รับ “ได้รับบ่อยครั้งเพียงใด”
1 = ไม่ได้รับ
4 = ได้รับทุกเดือน
2 = ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน
5 = ได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3 = ได้รับทุกสัปดาห์
ข้อ F51 การได้รับสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
“ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ท่านได้รับเสื้อผ้า/ของใช้จากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
หรือไม่” ถ้าได้รับ “ได้รับบ่อยครั้งเพียงใด”
1 = ไม่ได้รับ
4 = ได้รับทุกเดือน
2 = ได้รับทุกวัน/เกือบทุกวัน
5 = ได้รับอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3 = ได้รับทุกสัปดาห์
ข้อ F52 การเยี่ยมเยียนกับบุตร
“ในระหว่าง 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ ท่านได้เคยเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
หรือไม่” ถ้าเคย “ติดต่อบ่อยครั้งเพียงใด” (ทั้งที่บุตรมาเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุไปเยี่ยมบุตร)
1 = ไม่เคยติดต่อ
4 = เคยติดต่อทุกเดือน
2 = เคยติดต่อทุกวัน/เกือบทุกวัน
5 = เคยติดต่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3 = เคยติดต่อทุกสัปดาห์
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ข้อ F53 การพูดคุยทางโทรศัพท์
“ในระหว่าง 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ ท่านได้เคยพูดคุยทางโทรศัพท์กับบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือนหรือไม่” ถ้าเคย “ติดต่อบ่อยครั้งเพียงใด” (ทั้งที่ท่าน/บุตรที่อยู่นอกครัวเรือนเป็นผู้กระท้า)
1 = ไม่เคยติดต่อ
4 = เคยติดต่อทุกเดือน
2 = เคยติดต่อทุกวัน/เกือบทุกวัน
5 = เคยติดต่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3 = เคยติดต่อทุกสัปดาห์
ข้อ F54 การติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
“ในระหว่าง 12 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ ท่านได้เคยติดต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น
Facebook, Twitter, hi5, Skype, Tango, Line, WeChat, WhatsApp. ฯลฯ กับบุตรที่อยู่นอก
ครัวเรือนหรือไม่” ถ้าเคย “ติดต่อบ่อยครั้งเพียงใด” (ทั้งที่ท่าน/บุตรที่อยู่นอกครัวเรือนเป็นผู้กระท้า)
1 = ไม่เคยติดต่อ
4 = เคยติดต่อทุกเดือน
2 = เคยติดต่อทุกวัน/เกือบทุกวัน
5 = เคยติดต่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3 = เคยติดต่อทุกสัปดาห์
ตอนที่ 6 ภาวะสุขภาพและการดูแ ลสุขภาพ
ข้อ F55 สถานะทางสุขภาพ
“ในระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ ท่านรู้ว่าสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นอย่างไร”
1 = ดีมาก
4 = ไม่ดี
2 = ดี
5 = ไม่ดีมากๆ
3 = ปานกลาง
ตอนที่ 9 สภาพที่อ ยูอ่ าศัย และการเป็น เจ้าของทรัพย์สิน
ข้อ H2 ลักษณะของที่อยู่อาศัย
1 = ตึก
4 = ใช้วัสดุไม่ถาวรในท้องถิ่น
2 = ไม้
5 = ใช้วัสดุใช้แล้ว/วัสดุเหลือใช้
3 = ครึ่งตึกครึ่งไม้
6 = อื่นๆ
ข้อ H4 ห้องน้้า/ห้องส้วมที่ใช้ตั้งอยู่ที่ใด
1. ในบ้าน
2. นอกตัวบ้าน ติดกับตัวบ้าน
3. นอกตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
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ข้อ H6 ครัวเรือนนี้ส่วนใหญ่ใช้น้าดื่มจากแหล่งใด
1 = น้้าประปา
2 = น้้าประปาผ่านการบ้าบัด (ต้มกรอง)
3 = น้้าบาดาล/น้้าบ่อ
4 = น้้าจากแม่น้า/ล้าธาร/น้้าตก/ภูเขา

5 = น้้าฝน
6 = น้้าดื่มบรรจุขวด/ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ
7 = อื่นๆ

ข้อ H7 ครัวเรือนนี้ส่วนใหญ่ใช้น้าใช้จากแหล่งใด
1 = น้้าประปา
2 = น้้าประปาผ่านการบ้าบัด (ต้มกรอง)
3 = น้้าบาดาล/น้้าบ่อ
4 = น้้าจากแม่น้า/ล้าธาร/น้้าตก/ภูเขา

5 = น้้าฝน
6 = น้้าดื่มบรรจุขวด/ตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ
7 = อื่นๆ

ข้อ H7 - H18 การมีสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน
ณ วันที่สัมภาษณ์ บุคคลที่อยู่ในครัวเรือนนี้เป็นเจ้าของเครื่องใช้เหล่านี้หรือไม่ (ทั้งที่ใช้ใน
ครัวเรือน หรือใช้ร่วมในการท้าธุรกิจและครัวเรือน)
ถ้า "เป็นเจ้าของ" บันทึกรหัส "1" "ไม่เป็นเจ้าของ" บันทึกรหัส "0"
ข้อ H7 โทรทัศน์
ข้อ H8 เครื่องเล่น VCD/DVD
ข้อ H9 โทรศัพท์มือถือ
ข้อ H10 เครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อ H11 ตู้เย็น/ตู้แช่
ข้อ H12 ไมโครเวฟ/เตาอบ
ข้อ H13 เครื่องซักผ้า
ข้อ H14 เครื่องปรับอากาศ
ข้อ H15 รถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
ข้อ H16 รถจักรยานยนต์
ข้อ H17 รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
ข้อ H18 รถไถ 2 ล้อ (รถไถเดินตาม)
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รายละเอียดเส้นความยากจนและสัดส่วนคนจน รายภาค และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2557-2558
ตารางที่ ข1 แสดงเส้นความยากจนและสัดส่วนคนจน รายภาค และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2557-2558
ภาค และจังหวัด
2557 สัดส่ว นคนจน 2558
สัดส่ว นคนจน
(บาท)
(บาท)
ทั่ว ราชอาณาจักร
2,647
10.53
2,644
7.21
กรุงเทพมหานคร

3,133

1.64

3,132

2.01

ภาคกลาง

2,832

4.95

2,827

4.30

กาญจนบุรี

2,765

17.53

2,749

17.63

จันทบุรี

2,829

8.66

2,796

3.69

ฉะเชิงเทรา

2,740

3.77

2,722

2.44

ชลบุรี

3,079

0.39

3,123

0.61

ชัยนาท

2,814

22.78

2,819

19.64

ตราด

2,770

11.05

2,734

11.37

นครนายก

2,663

9.18

2,725

7.55

นครปฐม

2,729

0.32

2,777

1.46

นนทบุรี

2,963

0.19

2,923

0.62

ปทุมธานี

2,835

0.11

2,833

0.26

ประจวบคีรีขันธ์

2,707

4.21

2,650

6.38

ปราจีนบุรี

2,677

5.77

2,690

1.68

พระนครศรีอยุธยา

2,671

2.74

2,716

2.04

เพชรบุรี

2,757

2.44

2,717

3.03

ระยอง

2,867

0.32

2,898

0.54

ราชบุรี

2,793

9.27

2,797

13.62

ลพบุรี

2,809

12.32

2,759

7.83

สมุทรปราการ

2,969

1.02

2,961

0.37

สมุทรสงคราม

2,743

2.25

2,666

2.57
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2557
(บาท)

สัดส่ว นคนจน

2558
(บาท)

สัดส่ว นคนจน

สมุทรสาคร

2,894

3.11

2,901

1.05

สระแก้ว

2,684

12.52

2,653

11.04

สระบุรี

2,663

6.03

2,658

4.97

สิงห์บุรี

2,696

6.02

2,619

6.08

สุพรรณบุรี

2,841

12.70

2,781

8.88

อ่างทอง

2,666

13.76

2,680

14.52

ภาคเหนือ

2,387

13.19

2,377

8.78

ก้าแพงเพชร

2,233

5.71

2,220

4.32

เชียงราย

2,471

26.83

2,428

17.22

เชียงใหม่

2,535

6.74

2,609

5.17

ตาก

2,281

36.53

2,280

24.48

นครสวรรค์

2,400

9.62

2,349

2.78

น่าน

2,304

28.80

2,329

21.01

พะเยา

2,483

16.52

2,490

10.71

พิจิตร

2,292

1.21

2,291

3.16

พิษณุโลก

2,315

9.11

2,280

5.15

เพชรบูรณ์

2,293

4.39

2,238

4.14

แพร่

2,396

13.11

2,376

9.05

แม่ฮ่องสอน

2,353

46.08

2,296

32.19

ล้าปาง

2,439

10.84

2,436

9.88

ล้าพูน

2,559

8.11

2,542

6.11

สุโขทัย

2,310

15.59

2,283

7.43

อุตรดิตถ์

2,345

10.88

2,314

8.46

อุทัยธานี

2,303

11.24

2,282

3.85
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2557
(บาท)

สัดส่ว นคนจน

2558
(บาท)

สัดส่ว นคนจน

ภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ

2,355

17.04

2,355

10.30

กาฬสินธุ์

2,365

42.67

2,394

17.78

ขอนแก่น

2,514

12.54

2,486

5.38

ชัยภูมิ

2,313

9.48

2,341

5.64

นครพนม

2,332

24.89

2,360

16.64

นครราชสีมา

2,306

17.06

2,276

11.55

บึงกาฬ

2,293

4.12

2,309

2.34

บุรีรัมย์

2,303

39.13

2,342

23.34

มหาสารคาม

2,378

17.03

2,410

9.94

มุกดาหาร

2,422

23.78

2,459

12.76

ยโสธร

2,364

14.64

2,376

17.32

ร้อยเอ็ด

2,446

8.64

2,490

2.79

เลย

2,314

10.01

2,287

9.64

ศรีสะเกษ

2,266

13.47

2,277

3.01

สกลนคร

2,475

23.58

2,436

17.19

สุรินทร์

2,317

14.40

2,286

9.79

หนองคาย

2,343

6.49

2,291

4.26

หนองบัวล้าภู

2,347

16.17

2,344

9.71

อ้านาจเจริญ

2,324

17.67

2,335

14.26

อุดรธานี

2,350

9.35

2,313

4.56

อุบลราชธานี

2,299

13.26

2,323

11.54

ภาคใต้

2,735

13.79

2,724

9.92

กระบี่

2,608

4.70

2,567

3.10

ชุมพร

2,745

4.95

2,726

5.85
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2557
(บาท)

สัดส่ว นคนจน

2558
(บาท)

สัดส่ว นคนจน

ตรัง

2,733

11.08

2,722

7.39

นครศรีธรรมราช

2,626

11.53

2,594

11.87

นราธิวาส

2,531

45.13

2,528

19.50

ปัตตานี

2,508

39.15

2,492

34.91

พังงา

2,605

2.32

2,627

7.89

พัทลุง

2,805

17.71

2,782

13.06

ภูเก็ต

2,996

0.72

3,097

0.63

ยะลา

2,803

32.83

2,770

21.04

ระนอง

2,752

15.85

2,762

12.06

สงขลา

2,922

5.94

2,907

2.11

สตูล

2,587

6.87

2,569

7.71

สุราษฎร์ธานี

2,803

2.65

2,781

2.23

ที่มา: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ
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ตารางที่ ค1 จ้านวนและร้อยละของระดับการศึกษาของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามเพศ
และสถานภาพสมรส (เพศหญิงจ้านวน 14,498 คน เพศชายจ้านวน 12,295 คน)
ระดับ
เพศ และสถานภาพสมรส
จานวน (ร้อยละ)
การศ กึ ษาของ
ผู้สูง อายุไ ทย
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/แยกกันอยู่
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
387
105
5,131
5,976
4,015
1,055
235
152
- ต่้ากว่า
(46.30)
(50.55) (67.00)
(60.06) (69.15) (65.09) (55.53) (52.36)
ประถมศึกษา
221
34
1,704
2,103
1,395
378
94
62
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
ตอนต้นอนุปริญญา
- ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
รวม

(26.39)
117
(14.04)

(16.25)
42
(20.38)

(22.25)
496
(6.47)

(21.13)
1,241
(12.47)

(24.02)
298
(5.13)

(23.29)
142
(8.73)

(22.36)
63
(14.94)

(21.39)
49
(16.74)

111
(13.28)

26
(12.82)

328
(4.28)

629
(6.33)

99
(1.70)

47
(2.89)

30
(7.18)

28
(9.51)

836
(100.00)

207
(100.00)

7,659
(100.00)

9,949
(100.00)

5,807
1,622
422
291
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00)

ตารางที่ ค2 ร้อยละของระดับของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุจ้าแนกตามระดับ
การศึกษา (เพศหญิงจ้านวน 14,498 คน เพศชายจ้านวน 12,295 คน)
ระดับการศ ึกษาข องผู้สูง อายุ
ร้อยละ
ระดับของความอยู่ด ี
ต่้ากว่า
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูง
มีสุข ทางด้าน
ประถมศึกษา
ตอนต้นกว่า
เศ รษฐกิจข อง
อนุปริญญา
ผู้สูง อายุ
เพศ
เพศ
เพศ
เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
(9,768) (7,288) (3,414) (2,576) (974) (1,474) (568) (731)
1. ด้านรายได้
- ระดับต่้า
34.00 30.23 27.81 23.94 18.18 14.12 2.54 4.64
- ระดับปานกลาง 50.34 46.45 51.11 45.55 35.87 26.90 15.49 14.60
- ระดับสูง
7.22
9.37
9.15 11.41 13.56 13.17 9.65 9.30
- ระดับสูงมาก
8.44 13.94 11.94 19.11 32.39 45.81 72.32 71.46
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ระดับการศ ึกษาข องผู้สูง อายุ
ร้อยละ
ระดับของความอยู่ด ี
ต่้ากว่า
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูง
มีสุข ทางด้าน
ประถมศึกษา
ตอนต้นกว่า
เศ รษฐกิจข อง
อนุปริญญา
ผู้สูง อายุ
เพศ
เพศ
เพศ
เพศ
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
(9,768) (7,288) (3,414) (2,576) (974) (1,474) (568) (731)
2. การทางาน
- ระดับต่้า
1.36
1.26
1.24
0.87
1.13
1.54
0.17 2.41
- ระดับปานกลาง
3.35
3.27
3.98
4.35
5.14
5.90
2.45 2.11
- ระดับสูง
77.17 62.61 82.13 69.89 84.23 74.50 91.00 84.81
- ระดับสูงมาก
18.12 32.86 12.65 24.89 9.49 18.06 6.38 10.67
3. ทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
- ระดับต่้า
33.22 24.79 40.72 32.37 31.42 24.97 16.62 12.88
- ระดับปานกลาง 23.11 22.67 23.49 22.75 15.33 17.84 11.42 13.07
- ระดับสูง
22.39 23.89 15.01 17.66 14.14 15.23 13.61 12.90
- ระดับสูงมาก
21.29 28.65 20.78 27.22 39.11 41.95 13.61 61.16
4. การดารงช ีพ
- ระดับต่้า
2.69
3.37
1.86
1.82
0.11
0.05
0.00 0.00
- ระดับปานกลาง 16.88 17.70 14.99 14.45 3.48
3.10
0.83 0.25
- ระดับสูง
27.15 29.65 25.48 27.31 12.95 14.58 4.82 3.54
- ระดับสูงมาก
53.28 49.28 57.67 56.42 83.46 82.26 94.35 96.21
ภาพรวม
- ระดับต่้า
11.67 9.60 10.27 9.75
5.77
4.14
0.00 0.75
- ระดับปานกลาง 43.05 39.34 43.65 36.74 23.61 18.74 5.32 5.58
- ระดับสูง
33.35 34.81 31.39 32.79 28.73 29.79 18.44 17.54
- ระดับสูงมาก
11.94 16.25 14.70 20.72 41.89 47.33 76.25 76.13
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ค วามเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาช กิ ต่างรุนในครอบครัวกั
่
บลักษณะความอยูด่ ีมีสขุ ทางด้านเศรษฐกิจ
ตารางที่ ค 3 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามการได้รับการ
เกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน (n = 26,793)
การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
(บาทต่อปี)
8
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ไม่ได้รับ
ต่้ากว่า 5,000 5,000-9,999 10,00029,999
100.00
100.00
100.00
100.00
(16,888)
(3,323)
(1,958)
(2,822)
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาทต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
40.51
66.47
56.61
44.18
40,000 - 69,999
26.68
19.61
24.85
30.87
70,000 - 99,999
10.76
7.22
7.63
8.73
100,000-299,999
16.49
5.94
9.74
13.67
300,000 ขึ้นไป
5.56
0.75
1.17
2.55
1.2 ความเพียงพอของ
รายได้
ไม่เพียงพอ
14.97
19.14
13.56
8.57
เพียงพอบางครั้ง
22.38
24.91
23.59
16.73
เพียงพอ/เกิน
62.64
55.95
62.86
74.70
เพียงพอ
1.3 ความพึงพอใจในภาวะ
การเงิน
ไม่พอใจ
20.90
25.66
20.29
13.11
พอใจ
75.00
72.60
77.22
83.73
พอใจมาก
4.10
1.74
2.49
3.16
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
50.06
68.54
68.27
72.45
ท้างาน
49.94
31.46
31.73
27.55
8

ไม่ได้รับ หมายถึง ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรในครัวเรือน/มีบุตรในครัวเรือนแต่ไ ม่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่ในครัว เรือน

30,000
ขึ้นไป
100.00
(1,802)

17.03
38.67
14.16
22.78
7.36

6.26
12.96
80.79

9.21
84.23
6.56

78.11
21.89
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การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้รับ8
ต่้ากว่า 5,000 5,000-9,999 10,00029,999
100.00
100.00
100.00
100.00
(16,888)
(3,323)
(1,958)
(2,822)

2.2 การท้างานตรงตาม
ความต้องการ
ต้องการท้างานและได้
23.66
13.98
15.35
14.38
ท้า
ไม่ต้องการท้างาน
48.93
67.09
67.00
70.54
และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่
1.13
1.46
1.27
1.90
ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่
26.28
17.47
16.38
13.17
ได้ท้า
2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
30.71
21.24
26.38
32.40
มีทักษะ
69.29
78.76
73.62
67.60
รวม
8,538
1,059
629
787
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
2.4 จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อ
36.31
44.22
42.53
41.85
สัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อ
37.45
34.19
31.87
37.50
สัปดาห์
มากกว่า 48 ชั่วโมงต่อ
26.24
21.59
25.60
20.66
สัปดาห์
รวม
8,538
1,059
629
787
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม

30,000
ขึ้นไป
100.00
(1,802)

11.61
76.77
1.34
10.28

45.46
54.54
399
(100.00)

25.00
44.56
30.44
399
(100.00)
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3.1 ระดับของมูลค่า
ทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/
ที่ดิน (บาท)
ไม่มี
ต่้ากว่า 50,000
50,000-99,999
100,000-399,999
400,000-699,999
700,000-999,999
1,000,000 ขึ้นไป
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่
สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/ห้อง
ส้วมที่ตั้งในสถานที่สะดวก
และปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ห่างจาก
ตัวบ้าน

การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้รับ8
ต่้ากว่า 5,000 5,000-9,999 10,00029,999
100.00
100.00
100.00
100.00
(16,888)
(3,323)
(1,958)
(2,822)

30,000
ขึ้นไป
100.00
(1,802)

20.03
13.13
12.67
23.24
13.35
6.33
11.25

25.59
19.48
12.28
22.87
9.89
4.79
5.09

24.46
13.95
12.51
23.42
14.19
5.61
5.85

23.54
14.26
12.81
20.98
13.19
4.72
10.49

21.92
6.76
14.21
18.16
11.47
8.16
19.32

11.98

16.23

15.00

21.19

22.01

88.02

83.77

85.00

78.81

77.99

0.44

0.15

0.46

0.18

0.00

99.56

99.85

99.54

99.82

100.00

5.70

8.44

4.68

2.38

1.35
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มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับ
ตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่ในบ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น
VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการเดินทาง

การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้รับ8
ต่้ากว่า 5,000 5,000-9,999 10,00029,999
100.00
100.00
100.00
100.00
(16,888)
(3,323)
(1,958)
(2,822)
15.30
17.71
16.01
11.68

30,000
ขึ้นไป
100.00
(1,802)
6.17

79.00

73.85

79.30

85.94

92.48

36.65

38.62

36.92

25.10

15.40

63.35

61.38

63.08

74.90

84.60

13.56

14.17

13.21

11.61

9.19

86.44

85.83

86.79

88.39

90.81

98.26
52.71

99.23
67.28

99.16
66.34

99.51
77.40

99.60
84.65

90.48
17.91
93.65
21.26
65.91
21.81

94.78
25.25
95.54
20.19
77.48
15.82

96.73
30.31
96.59
24.04
80.20
20.50

98.34
41.64
97.67
35.46
86.37
33.12

98.05
59.39
98.76
55.48
90.98
59.04
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ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วน
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
(หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้รับ8
ต่้ากว่า 5,000 5,000-9,999 10,00029,999
100.00
100.00
100.00
100.00
(16,888)
(3,323)
(1,958)
(2,822)
22.35
6.83
5.84
4.86
43.18
50.24
42.17
35.06
34.47
42.93
51.99
60.08

30,000
ขึ้นไป
100.00
(1,802)
5.95
22.22
71.83

ตารางที่ ค 4 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามการได้รับการ
เกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (n = 26,793)
การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ไม่ได้รับ9
ต่้ากว่า 5,000 5,000-9,999 10,00030,000
ทางด้านเศรษฐกิจ
29,999
ขึ้นไป
4 ด้าน
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(8,532)
(4,303)
(3,407)
(5,631)
(4,920)
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาท/ต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
37.03
64.12
55.99
53.08
18.24
40,000 – 69,999
23.05
20.70
24.17
26.83
41.06
70,000 – 99,999
10.48
7.22
8.07
7.74
16.10
100,000-299,999
21.82
6.83
9.79
9.96
18.69
300,000 ขึ้นไป
7.62
1.12
1.98
2.40
5.92
1.2 ความเพียงพอของ
รายได้
ไม่เพียงพอ
15.38
20.71
14.30
12.68
7.73
เพียงพอบางครั้ง
20.38
26.01
22.18
23.74
16.76
9

ไม่ได้รับ หมายถึง ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครั วเรือนแต่ไ ม่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรื อน
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เพียงพอ/เกิน
เพียงพอ
1.3 ความพึงพอใจใน
ภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
ท้างาน
2.2 การท้างานตรงตาม
ความต้องการ
ต้องการท้างานและ
ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน
และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่
ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน
แต่ได้ท้า
รวม

การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้รับ9
ต่้ากว่า 5,000 5,000-9,999 10,00030,000
29,999
ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(8,532)
(4,303)
(3,407)
(5,631)
(4,920)
64.25
53.28
63.52
63.58
75.50

20.59
74.84
4.57

27.21
71.00
1.78

20.52
76.62
2.86

19.98
77.12
2.90

11.43
82.89
5.68

50.77
49.23

58.93
41.07

57.48
42.52

60.66
39.34

66.64
33.36

24.29

16.91

19.44

19.11

17.02

49.58

57.61

56.24

59.44

65.17

1.19

1.32

1.24

1.22

1.47

24.94

24.16

23.07

20.23

16.34

8,532
(100.00)

4,303
(100.00)

3,407
(100.00)

5,631
(100.00)

4,920
(100.00)

2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
40.73
22.08
21.19
มีทักษะ
59.27
77.92
78.81
รวม
4,252
1,789
1,466
(100.00)
(100.00)
(100.00)

24.37
75.63
2,243
(100.00)

28.01
71.99
1,662
(100.00)
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การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้รับ9
ต่้ากว่า 5,000 5,000-9,999 10,00030,000
29,999
ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(8,532)
(4,303)
(3,407)
(5,631)
(4,920)

2.4 จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมง
30.91
41.67
44.96
41.88
ต่อสัปดาห์
35 – 48 ชั่วโมงต่อ
39.27
38.87
32.24
35.05
สัปดาห์
มากกว่า 48 ชั่วโมง
29.82
19.46
22.81
23.08
ต่อสัปดาห์
รวม
4,252
1,789
1,466
2,243
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
3. ด้านทรัพย์สนิ และ
เงิน ออม
3.1 ระดับของมูลค่า
ทรัพย์สิน/เงินออม/
ทอง/ที่ดิน (บาท)
ไม่มี
22.84
26.69
22.59
20.10
ต่้ากว่า 50,000
12.05
19.08
16.47
13.77
50,000-99,999
12.78
12.76
13.04
12.50
100,000-399,999
20.50
21.48
23.40
25.11
400,000-699,999
11.44
10.78
11.93
14.73
700,000-999,999
6.14
4.28
5.28
5.89
1,000,000 ขึ้นไป
14.25
4.92
7.29
7.91
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือ
คู่สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่
19.63
12.51
12.29
11.75
อยู่อาศัย

36.50
36.65
26.84
1,662
(100.00)

15.72
9.68
12.66
23.94
15.56
8.11
14.34

11.31
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เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/ห้อง
ส้วมที่ตั้งในสถานที่
สะดวกและปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วม
ที่ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน
ห่างจากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วม
ที่ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน
ติดกับตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วม
ที่ตั้งอยู่ในบ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด

การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้รับ9
ต่้ากว่า 5,000 5,000-9,999 10,00030,000
29,999
ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(8,532)
(4,303)
(3,407)
(5,631)
(4,920)
80.37
87.49
87.71
88.25
88.69

0.37

0.54

0.51

0.28

0.11

99.63

99.46

99.49

99.72

99.89

4.71

9.08

5.26

5.01

3.51

12.38

18.60

17.56

16.09

11.50

82.91

72.32

77.18

78.90

84.99

27.31

42.57

40.81

40.00

27.99

72.69

57.43

59.19

60.00

72.01
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มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกใน
ครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น
VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับ
อากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วน
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
(หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วม
ด้วย)

การได้รับการเกื้อหนุนด้านการเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้รับ9
ต่้ากว่า 5,000 5,000-9,999 10,00030,000
29,999
ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(8,532)
(4,303)
(3,407)
(5,631)
(4,920)
11.49
16.64
15.18
13.91
10.47
88.51

83.36

84.82

86.09

89.53

98.37
64.45

98.18
53.68

99.01
55.01

98.71
57.08

99.34
66.03

93.15
33.30

89.62
17.17

92.88
20.68

92.42
20.63

95.40
25.54

94.22
34.08
75.05
34.44

91.65
14.20
66.53
12.08

95.33
18.67
68.99
15.58

96.18
19.55
69.26
18.61

96.99
30.00
77.95
31.97

15.54
33.06
51.40

17.72
48.15
34.12

14.99
48.23
36.78

16.81
47.31
35.88

16.52
40.20
43.27
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ตารางที่ ค 5 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามการได้รับการ
เกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (n = 26,793)
การได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ไม่ได้รับ10
ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน
อย่างน้อย
ทางด้านเศรษฐกิจ
ทุกวัน
ปีละ 1 ครั้ง
4 ด้าน
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(7,724)
(4,409)
(4,332)
(5,027)
(5,301)
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาทต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
38.98
52.35
46.68
39.03
45.44
40,000 – 69,999
24.60
26.29
26.28
29.81
28.60
70,000 – 99,999
10.03
9.14
10.58
11.32
9.48
100,000-299,999
20.08
9.24
12.67
15.67
12.71
300,000 ขึ้นไป
6.31
2.97
3.80
4.16
3.77
1.2 ความเพียงพอของ
รายได้
ไม่เพียงพอ
16.04
12.88
11.86
12.35
15.90
เพียงพอบางครั้ง
20.34
19.58
21.82
20.92
25.35
เพียงพอ/เกิน
63.62
67.54
66.31
66.73
58.75
เพียงพอ
1.3 ความพึงพอใจใน
ภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
20.90
18.18
17.87
16.81
24.13
พอใจ
74.84
77.58
77.95
79.76
73.28
พอใจมาก
4.26
4.24
4.19
3.42
2.58
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
57.06
68.94
61.21
57.03
48.19
ท้างาน
42.94
31.06
38.79
42.97
51.81
2.2 การท้างานตรงตาม
ความต้องการ
10

ไม่ได้ รับ หมายถึง ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครั วเรือนแต่ไม่ไ ด้รับอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน
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ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน

การได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้รับ
ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน
อย่างน้อย
ทุกวัน
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(7,724)
(4,409)
(4,332)
(5,027)
(5,301)
19.57
13.82
19.86
21.08
25.18
10

ต้องการท้างานและ
ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน
55.47
67.59
59.85
56.13
และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่
1.59
1.35
1.36
0.90
ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน
23.37
17.24
18.93
21.89
แต่ได้ท้า
2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
41.23
28.25
24.77
29.38
มีทักษะ
58.77
71.75
75.23
70.62
รวม
3,358
1,386
1,701
2,187
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
2.4 จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมง
30.49
41.32
42.09
40.35
ต่อสัปดาห์
35 – 48 ชั่วโมงต่อ
41.48
34.37
34.05
36.25
สัปดาห์
มากกว่า 48 ชั่วโมง
28.04
24.32
23.86
23.41
ต่อสัปดาห์
รวม
3,358
1,386
1,701
2,187
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(100.00)
3. ด้านทรัพย์สนิ และ
เงิน ออม
3.1 ระดับของมูลค่า
ทรัพย์สิน/เงินออม/
ทอง/ที่ดิน (บาท)

47.15
1.04
26.62

21.94
78.06
2,780
(100.00)

38.49
35.69
25.82
2,780
(100.00)
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ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน
ไม่มี
ต่้ากว่า 50,000
50,000-99,999
100,000-399,999
400,000-699,999
700,000-999,999
1,000,000 ขึ้นไป
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่
สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่
อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/ห้อง
ส้วมที่ตั้งในสถานที่
สะดวกและปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ห่าง
จากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับ
ตัวบ้าน

การได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้รับ
ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน
อย่างน้อย
ทุกวัน
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(7,724)
(4,409)
(4,332)
(5,027)
(5,301)
25.48
20.35
19.64
22.21
17.72
11.97
15.28
15.15
13.61
13.63
12.92
12.19
12.42
13.60
12.31
19.99
22.28
24.00
22.65
25.63
11.36
14.81
12.73
11.85
14.41
5.43
6.60
6.28
5.47
6.81
12.84
8.49
9.79
10.63
9.49
10

19.87

11.02

12.40

13.56

11.51

80.13

88.98

87.60

86.44

88.49

0.34

0.28

0.31

0.40

0.41

99.66

99.72

99.69

99.60

99.59

4.09

5.41

5.36

4.75

7.58

10.90

16.98

15.37

14.96

17.32
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ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่ในบ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น
VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ไม่มี

การได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้รับ
ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน
อย่างน้อย
ทุกวัน
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(7,724)
(4,409)
(4,332)
(5,027)
(5,301)
85.02
77.61
79.28
80.29
75.10
10

25.08

37.39

34.86

32.41

46.35

74.92

62.61

65.14

67.59

53.65

10.07

15.20

14.93

13.97

13.50

89.93

84.80

85.07

86.03

86.50

98.53
64.66

98.14
49.73

98.93
61.46

98.93
62.59

98.85
59.41

93.47
32.97
94.47
34.43
76.16
35.27

84.36
16.73
93.04
18.31
62.95
19.21

93.43
22.73
95.34
22.75
74.62
21.80

94.98
26.69
95.94
25.89
76.10
24.53

96.29
20.61
95.56
18.45
68.59
16.24

16.49

25.35

15.45

13.72

11.48
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ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วน
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
(หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วม
ด้วย)

การได้รับการเกื้อหนุนด้านอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้รับ
ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์
ทุกเดือน
อย่างน้อย
ทุกวัน
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(7,724)
(4,409)
(4,332)
(5,027)
(5,301)
33.87
39.82
43.05
41.82
53.55
49.64
34.83
41.50
44.46
34.97
10

ตารางที่ ค 6 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามการได้รับการ
เกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (n = 26,793)
การได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้รับ11
ทุกวัน/เกือบทุก
ทุกเดือน
อย่างน้อย
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
วัน/ทุกสัปดาห์
ปีละ 1 ครั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
100.00
100.00
100.00
100.00
(7,559)
(695)
(3,473)
(15,066)
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาทต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
40.68
37.91
40.30
46.29
40,000 - 69,999
23.32
30.68
29.21
28.02
70,000 - 99,999
10.01
11.12
11.01
9.90
100,000-299,999
19.91
13.46
15.15
12.24
300,000 ขึ้นไป
6.08
6.83
4.33
3.55
1.2 ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
17.24
3.49
7.79
14.51
เพียงพอบางครั้ง
21.36
20.21
16.72
22.83
เพียงพอ/เกินเพียงพอ
61.40
76.29
75.49
62.66
1.3 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
22.93
8.58
11.38
20.76
11

ไม่ได้ รับ หมายถึง ไม่มีบุตร/ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครั วเรือนแต่ไม่ไ ด้รับเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน
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ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน

การได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้รับ11
ทุกวัน/เกือบทุก
ทุกเดือน
อย่างน้อย
วัน/ทุกสัปดาห์
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
100.00
100.00
100.00
(7,559)
(695)
(3,473)
(15,066)
72.68
86.50
83.65
76.14
4.39
4.92
4.97
3.10

พอใจ
พอใจมาก
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
57.03
70.05
67.29
ท้างาน
42.97
29.95
32.71
2.2 การท้างานตรงตามความ
ต้องการ
ต้องการท้างานและได้ท้า
20.41
15.33
14.59
ไม่ต้องการท้างาน และไม่ได้ท้า
55.56
68.85
65.80
ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
1.47
1.20
1.49
ไม่ต้องการท้างาน แต่ได้ท้า
22.56
14.62
18.12
2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
41.55
28.63
29.53
มีทักษะ
58.45
71.37
70.47
รวม
3,288
211
1,150
(100.00)
(100.00)
(100.00)
2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อ
สัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
29.52
46.46
39.96
35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
42.12
32.46
34.76
มากกว่า48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
28.36
21.08
25.28
รวม
3,288
211
1,150
(100.00)
(100.00)
(100.00)
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงินออม
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงิน
ออม/ทอง/ที่ดิน (บาท)
ไม่มี
26.71
17.55
19.74

55.66
44.34

21.37
54.53
1.13
22.97

24.89
75.11
6,763
(100.00)

40.46
35.19
24.34
6,763
(100.00)

19.55

307

ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ต่้ากว่า 50,000
50,000-99,999
100,000-399,999
400,000-699,999
700,000-999,999
1,000,000 ขึ้นไป
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรสเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งใน
สถานที่สะดวกและปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอก
ตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอก
ตัวบ้าน ติดกับตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ใน
บ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
ครัวเรือน

การได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้รับ11
ทุกวัน/เกือบทุก
ทุกเดือน
อย่างน้อย
วัน/ทุกสัปดาห์
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
100.00
100.00
100.00
(7,559)
(695)
(3,473)
(15,066)
11.69
13.40
15.54
14.24
12.40
14.38
13.50
12.63
19.40
26.29
22.48
24.11
11.08
11.20
12.82
13.81
5.53
7.09
6.29
6.19
13.19
10.08
9.64
9.47

20.61
79.39

12.05
87.95

13.22
86.78

11.61
88.39

0.40
99.60

0.02
99.98

0.06
99.94

0.41
99.59

4.99

2.37

3.29

6.10

11.83

9.11

13.94

16.49

83.17

88.52

82.77

77.41

25.14
74.86

23.98
76.02

27.68
72.32

40.84
59.16

10.11
89.89

11.69
88.31

10.51
89.49

15.28
84.72
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โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
การเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถ
ปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

การได้รับการเกื้อหนุนด้านเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้รับ11
ทุกวัน/เกือบทุก
ทุกเดือน
อย่างน้อย
วัน/ทุกสัปดาห์
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
100.00
100.00
100.00
(7,559)
(695)
(3,473)
(15,066)
98.38
62.97
92.34
32.23
93.73
33.91
74.24
34.71

98.40
67.13
93.79
26.05
95.90
33.88
77.78
32.39

99.31
64.42
93.30
26.82
96.39
29.06
75.22
28.50

98.68
57.63
92.88
20.93
95.04
19.41
70.27
18.39

17.93
32.75
49.31

17.13
32.94
49.93

16.85
38.89
44.25

15.26
47.27
37.47

ตารางที่ ค 7 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามการให้การ
เกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน (n = 26,793)
การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ไม่ได้ให้12
1,000-9,999
ตั้งแต่ 10,000
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
(24,287)
(1,411)
(1,095)
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาทต่อปี)
12

ไม่ได้ ให้ หมายถึง ไม่มีบุตร/ไมมีบุตรในครัวเรือน/มีบุตรในครัวเรือนแต่ไ ม่ได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
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การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้ให้12
1,000-9,999
ตั้งแต่ 10,000
ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
(24,287)
(1,411)
(1,095)
44.75
48.11
15.01
27.16
27.81
20.32
9.99
9.38
13.57
14.03
12.31
35.45
4.06
2.38
15.66

ต่้ากว่า 40,000
40,000 - 69,999
70,000 - 99,999
100,000-299,999
300,000 ขึ้นไป
1.2 ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
14.29
เพียงพอบางครั้ง
21.23
เพียงพอ/เกินเพียงพอ
64.48
1.3 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
19.90
พอใจ
76.36
พอใจมาก
3.74
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
59.63
ไม่ได้ท้างาน
40.37
ท้างาน
2.2 การท้างานตรงตามความ
ต้องการ
ต้องการท้างานและได้ท้า
19.07
ไม่ต้องการท้างาน และไม่ได้ท้า
58.40
ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
1.23
ไม่ต้องการท้างาน แต่ได้ท้า
21.30
2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
30.42
มีทักษะ
69.58
รวม
9,926
(100.00)

15.07
29.28
55.65

9.29
18.84
71.87

23.23
73.91
2.86

13.99
80.66
5.35

46.26
53.74

35.24
64.76

25.94
44.23
2.03
27.80

34.61
33.98
1.25
30.15

21.24
78.76
768
(100.00)

37.17
62.83
718
(100.00)
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การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้ให้12
1,000-9,999
ตั้งแต่ 10,000
ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
(24,287)
(1,411)
(1,095)

2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อ
สัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
37.63
43.25
35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
37.18
30.97
มากกว่า48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
25.19
25.78
รวม
9,926
768
(100.00)
(100.00)
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงินออม
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงิน
ออม/ทอง/ที่ดิน (บาท)
ไม่มี
22.18
15.67
ต่้ากว่า 50,000
13.37
21.12
50,000-99,999
12.82
12.72
100,000-399,999
22.61
23.21
400,000-699,999
12.85
12.80
700,000-999,999
6.00
6.40
1,000,000 ขึ้นไป
10.17
8.09
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรสเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
14.56
10.56
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
85.44
89.44
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
0.36
0.29
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมั่นคง
99.64
99.71
4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งใน
สถานที่สะดวกและปลอดภัย

27.47
42.46
30.07
718
(100.00)

15.00
10.56
10.60
22.24
12.72
6.57
22.31

15.15
84.85

0.27
99.73
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มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอก
ตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอก
ตัวบ้าน ติดกับตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ใน
บ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
ครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
การเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์

การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้ให้12
1,000-9,999
ตั้งแต่ 10,000
ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
(24,287)
(1,411)
(1,095)
5.25
7.79
3.81
14.57

19.55

10.26

80.18

72.66

85.93

34.04
65.96

44.38
55.62

26.24
73.76

12.85
87.15

18.71
81.29

11.71
88.29

98.64
59.18
92.40
23.68
94.68
24.59
71.44
24.32

98.35
62.70
94.88
28.02
95.30
20.36
73.12
17.23

99.67
80.96
99.23
50.82
98.43
43.23
88.48
41.90

17.29
41.70

8.45
50.41

3.82
30.99
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มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถ
ปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้ให้12
1,000-9,999
ตั้งแต่ 10,000
ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
(24,287)
(1,411)
(1,095)
41.02
41.14
65.19

ตารางที่ ค 8 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามการให้การ
เกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (n = 26,793)
การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
13
ไม่ได้ให้
1,000-9,999 ตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
100.00
100.00
100.00
(24,162)
(1,371)
(1,260)
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้ (บาทต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
44.42
48.26
25.26
40,000 - 69,999
26.97
27.84
24.85
70,000 - 99,999
9.97
11.25
11.47
100,000-299,999
14.47
10.51
26.13
300,000 ขึ้นไป
4.17
2.13
12.30
1.2 ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
14.35
14.28
9.68
เพียงพอบางครั้ง
21.74
21.99
17.48
เพียงพอ/เกินเพียงพอ
63.91
63.74
72.84
1.3 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
20.11
19.28
15.11
พอใจ
76.26
77.85
77.60
พอใจมาก
3.62
2.88
7.29
2. ด้านการท างาน
13

ไม่ได้ให้ หมายถึง ไม่มีบุตร/ไมมีบุตรนอกครัวเรือน/มีบุตรนอกครั วเรือนแต่ไม่ไ ด้ให้เงินกับบุตรที่อยู่นอกครัว เรือน
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การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้ให้13
1,000-9,999 ตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
(24,162)
(1,371)
(1,260)

2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
59.41
45.32
ท้างาน
40.59
54.68
2.2 การท้างานตรงตามความ
ต้องการ
ต้องการท้างานและได้ท้า
19.38
24.18
ไม่ต้องการท้างาน และไม่ได้ท้า
58.14
43.94
ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
1.26
1.39
ไม่ต้องการท้างาน แต่ได้ท้า
21.21
30.50
2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
30.29
28.63
มีทักษะ
69.71
71.37
รวม
9,929
759
(100.00)
(100.00)
2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อ
สัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
37.17
42.35
35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
37.31
36.24
มากกว่า48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
25.52
21.42
รวม
9,929
759
(100.00)
(100.00)
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงินออม
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงิน
ออม/ทอง/ที่ดิน (บาท)
ไม่มี
21.99
22.87
ต่้ากว่า 50,000
13.43
20.39
50,000-99,999
12.65
14.92
100,000-399,999
22.66
19.84

43.23
56.77

28.70
41.85
1.38
28.07

31.06
68.94
724
(100.00)

34.87
35.01
30.12
724
(100.00)

11.55
10.89
11.71
25.09
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400,000-699,999
700,000-999,999
1,000,000 ขึ้นไป
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรสเป็น
เจ้าของที่อยู่อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งใน
สถานที่สะดวกและปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอก
ตัวบ้าน ห่างจากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอก
ตัวบ้าน ติดกับตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ใน
บ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
ครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น VCD/DVD

การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้ให้13
1,000-9,999 ตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
(24,162)
(1,371)
(1,260)
12.84
11.70
14.17
6.02
3.83
8.77
10.41
6.45
17.83

14.78
85.22

10.13
89.87

11.18
88.82

0.34
99.66

0.31
99.69

0.57
99.43

5.22

8.09

4.29

14.65

18.16

11.01

80.13

73.76

84.70

34.12
65.88

40.45
59.55

30.39
69.61

12.75
87.25

18.58
81.42

14.02
85.98

98.73
60.43

97.47
54.48

98.76
63.36

315

ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
การเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถ
ปิกอัพ/รถตู้ (หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

การให้การเกื้อหนุนด้านการเงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(บาทต่อปี)
ไม่ได้ให้13
1,000-9,999 ตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป
100.00
100.00
100.00
(24,162)
(1,371)
(1,260)
92.93
88.80
94.74
25.28
15.57
30.35
95.00
91.42
96.16
25.30
16.97
30.72
72.22
64.95
80.41
24.80
15.80
31.73

16.34
41.71
41.95

18.23
48.24
33.54

12.74
34.85
52.42

ตารางที่ ค 9 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามการเยี่ยมเยียน
กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (n = 26,793)
การเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข ไม่เคยเยี่ยมเยียน ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
อย่างน้อย
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ทุกวัน
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(5,373)
(6,336)
(3,914)
(4,973)
(6,197)
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาทต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
41.99
49.21
41.80
38.50
44.98
40,000 - 69,999
22.89
26.03
27.84
29.40
28.74
70,000 - 99,999
9.41
10.01
10.16
12.02
9.24
100,000-299,999
19.67
11.39
15.63
15.57
12.99
300,000 ขึ้นไป
6.04
3.36
4.58
4.51
4.05
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การเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข ไม่เคยเยี่ยมเยียน ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ทุกวัน
100.00
100.00
100.00
100.00
(5,373)
(6,336)
(3,914)
(4,973)
1.2 ความเพียงพอของ
รายได้
ไม่เพียงพอ
18.28
12.94
12.19
10.35
เพียงพอบางครั้ง
20.09
20.55
21.16
21.02
เพียงพอ/เกิน
61.62
66.51
66.65
68.63
เพียงพอ
1.3 ความพึงพอใจใน
ภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
23.22
17.88
17.82
15.22
พอใจ
72.48
77.73
78.00
81.38
พอใจมาก
4.30
4.38
4.18
3.41
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
59.73
61.33
63.43
57.73
ท้างาน
40.27
38.67
36.57
42.27
2.2 การท้างานตรงตาม
ความต้องการ
ต้องการท้างานและ
19.27
18.81
17.42
20.27
ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน
58.26
59.98
62.10
56.56
และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่
1.47
1.35
1.33
1.17
ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่
21.01
19.86
19.15
22.00
ได้ท้า
2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
42.53
28.76
25.05
34.08
มีทักษะ
57.47
71.24
74.95
65.92

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
(6,197)

15.98
24.53
59.48

23.88
73.46
2.66

49.57
50.43

23.54
48.48
1.08
26.89

22.64
77.36
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การเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข ไม่เคยเยี่ยมเยียน ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ทุกวัน
100.00
100.00
100.00
100.00
(5,373)
(6,336)
(3,914)
(4,973)
รวม
2,191
2,480
1,449
2,128
(100.00)
(100.00)
(100.00) (100.00)
2.4 จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อ
29.84
41.26
41.07
34.71
สัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อ
42.53
33.71
34.21
39.95
สัปดาห์
มากกว่า48 ชั่วโมงต่อ
27.63
25.03
24.72
25.33
สัปดาห์
รวม
2,191
2,480
1,449
2,128
(100.00)
(100.00)
(100.00) (100.00)
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
3.1 ระดับของมูลค่า
ทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/
ที่ดิน (บาท)
ไม่มี
26.12
18.55
21.82
22.78
ต่้ากว่า 50,000
12.55
14.83
14.00
14.18
50,000-99,999
12.39
12.14
12.94
14.04
100,000-399,999
19.22
22.53
23.43
21.87
400,000-699,999
10.71
14.90
11.60
11.59
700,000-999,999
5.92
6.99
5.45
5.42
1,000,000 ขึ้นไป
13.09
10.07
10.75
10.12
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่
สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่
22.73
11.31
12.94
13.78
อาศัย

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
(6,197)
3,164
(100.00)

39.63
35.38
24.99
3,164
(100.00)

19.46
12.82
12.43
25.79
14.37
6.05
9.07

11.62
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การเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข ไม่เคยเยี่ยมเยียน ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ทุกวัน
100.00
100.00
100.00
100.00
(5,373)
(6,336)
(3,914)
(4,973)
เป็นเจ้าของที่อยู่
77.27
88.69
87.06
86.22
อาศัย
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
0.42
0.41
0.21
0.30
อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
99.58
99.59
99.79
99.70
อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/ห้อง
ส้วมที่ตั้งในสถานที่
สะดวกและปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
5.32
5.86
5.01
3.53
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ห่าง
จากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
10.92
16.18
13.57
14.55
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับ
ตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
83.76
77.96
81.42
81.92
ตั้งอยู่ในบ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่
25.73
37.07
30.67
29.63
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่
74.27
62.93
69.33
70.37
สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่
9.46
16.20
14.03
12.92
สะอาด

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
(6,197)
88.38

0.36
99.64

6.42

17.11

76.48

44.80
55.20

12.68
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การเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข ไม่เคยเยี่ยมเยียน ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ทุกวัน
100.00
100.00
100.00
100.00
(5,373)
(6,336)
(3,914)
(4,973)
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
90.54
83.80
85.97
87.08
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
98.09
98.46
99.11
99.02
มีเครื่องเล่น
63.93
52.95
62.64
63.99
VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
91.38
87.92
93.88
96.04
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
36.24
18.93
26.42
26.05
มีตู้เย็น/ตู้แช่
93.46
94.07
95.65
96.11
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
36.58
19.73
28.08
26.48
มีเครื่องซักผ้า
73.55
67.49
76.77
77.11
มีเครื่องปรับอากาศ
36.75
19.82
27.57
26.88
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ไม่มี
19.33
21.23
15.92
12.88
มีรถจักรยานยนต์
31.14
40.67
36.90
42.14
มีทั้งรถยนต์ส่วน
49.52
38.09
47.18
44.99
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
(หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
(6,197)
87.32

98.82
60.05
95.78
19.80
95.40
17.75
69.15
15.55

11.49
54.66
33.85
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ตารางที่ ค 10 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามการติดต่อ
กับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน (n = 26,793)
การติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ไม่เคยติดต่อ
ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน อย่างน้อย
ทางด้านเศรษฐกิจ
ทุกวัน
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
(7,600)
(5,908)
(7,810)
(4,969)
(506)
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาทต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
48.75
31.70
42.08
51.52
56.92
40,000 - 69,999
22.29
29.38
30.22
26.39
21.84
70,000 - 99,999
8.41
13.22
10.75
8.16
8.31
100,000-299,999
15.82
19.47
13.18
10.78
10.33
300,000 ขึ้นไป
4.73
6.23
3.78
3.15
2.59
1.2 ความเพียงพอของ
รายได้
ไม่เพียงพอ
17.33
10.50
11.39
16.55
26.74
เพียงพอบางครั้ง
20.62
18.12
23.66
23.02
28.64
เพียงพอ/เกิน
62.05
71.37
64.95
60.43
44.63
เพียงพอ
1.3 ความพึงพอใจใน
ภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
22.84
13.94
18.38
22.81
36.85
พอใจ
73.16
80.31
78.78
74.67
60.02
พอใจมาก
4.00
5.75
2.84
2.52
3.13
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
64.01
57.18
54.26
55.03
60.31
ท้างาน
35.99
42.82
45.74
44.97
39.69
2.2 การท้างานตรงตาม
ความต้องการ
ต้องการท้างานและได้
17.90
20.18
21.77
20.57
19.90
ท้า
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ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ

ไม่เคยติดต่อ
100.00
(7,600)
62.58

การติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
ทุกวัน
100.00
100.00
100.00
(5,908)
(7,810)
(4,969)
56.11
53.01
53.74

ไม่ต้องการท้างาน
และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่
1.43
1.06
1.25
1.29
ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่
18.09
22.65
23.96
24.40
ได้ท้า
2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
39.70
29.47
25.59
27.18
มีทักษะ
60.30
70.53
74.41
72.82
รวม
2,769
2,562
3,616
2,262
(100.00)
(100.00)
(100.00) (100.00)
2.4 จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อ
33.20
36.78
38.18
41.40
สัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อ
40.71
35.51
36.45
36.14
สัปดาห์
มากกว่า 48 ชั่วโมง
26.09
27.71
25.38
22.47
ต่อสัปดาห์
รวม
2,769
2,562
3,616
2,262
(100.00)
(100.00)
(100.00) (100.00)
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
3.1 ระดับของมูลค่า
ทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/
ที่ดิน (บาท)
ไม่มี
25.42
16.49
19.67
24.05
ต่้ากว่า 50,000
13.73
11.79
14.15
14.65

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
(506)
58.65
1.66
19.80

27.17
72.83
203
(100.00)

42.44
30.08
27.48
203
(100.00)

26.54
17.48
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ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ

50,000-99,999
100,000-399,999
400,000-699,999
700,000-999,999
1,000,000 ขึ้นไป
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่
สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/ห้อง
ส้วมที่ตั้งในสถานที่สะดวก
และปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ห่าง
จากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับ
ตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่ในบ้าน

ไม่เคยติดต่อ
100.00
(7,600)
12.10
21.05
11.42
5.13
11.14

การติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
ทุกวัน
100.00
100.00
100.00
(5,908)
(7,810)
(4,969)
11.93
12.99
14.19
22.65
24.08
22.70
14.53
13.42
12.48
7.94
6.40
4.88
14.67
9.29
7.05

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
(506)
12.99
22.87
9.14
3.22
7.76

20.63

10.90

11.46

13.45

14.84

79.37

89.10

88.54

86.55

85.16

0.45

0.27

0.26

0.38

0.93

99.55

99.73

99.74

99.62

99.07

5.76

3.74

4.94

6.83

8.47

14.30

11.15

15.59

17.42

19.35

79.94

85.11

79.48

75.75

72.18
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ไม่เคยติดต่อ
100.00
(7,600)

4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น
VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วน
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
(หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

การติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ทุกวัน/เกือบ ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
ทุกวัน
100.00
100.00
100.00
(5,908)
(7,810)
(4,969)

อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
100.00
(506)

30.89

26.78

36.14

43.49

53.06

69.11

73.22

63.86

56.51

46.94

12.47

11.99

13.14

15.33

13.45

87.53

88.01

86.86

84.67

86.55

97.45
57.98

99.48
68.93

99.37
59.71

98.69
55.10

96.50
52.41

84.69
28.77
91.66
29.15
68.75
29.41

97.37
29.38
97.34
32.85
79.99
33.09

96.67
23.20
96.82
22.13
73.51
20.76

94.13
18.02
94.35
16.01
67.89
14.86

88.80
14.61
89.29
10.22
56.71
11.86

21.96
34.02
44.02

12.10
39.44
48.46

13.89
45.47
40.64

15.65
49.96
34.39

22.33
45.16
32.50
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ตารางที่ ค 11 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความใกล้ชิดของที่อยู่อาศัยระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร (n = 26,793)
ความใกล้ชิดของที่อยู่อาศัยระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร
ไม่มีบุตร

อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

อยู่ต่าง
ประเทศ

100.00
(2,848)

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน
100.00
(2,270)

100.00
(1,891)

100.00
(13,734)

100.00
(2,118)

100.00
(3,831)

100.00
(101)

43.32
20.67
9.44
21.13
5.43

44.87
25.97
9.53
15.16
4.47

54.87
25.36
9.44
8.01
2.33

44.11
29.91
11.01
12.47
2.50

35.24
30.13
11.19
17.63
5.81

36.46
31.26
11.93
15.38
4.98

23.16
17.61
7.22
13.83
38.17

16.71
21.77
61.52

13.42
20.32
66.26

15.87
23.25
60.88

15.22
24.23
60.56

13.76
21.83
64.41

13.66
23.18
63.16

13.80
9.92
76.28

23.75
71.69
4.57

18.45
78.06
3.49

22.10
73.71
4.18

21.59
75.61
2.81

19.12
77.17
3.71

20.66
75.06
4.28

15.76
69.10
15.14

57.07
42.93

62.57
37.43

63.14
36.86

51.75
48.25

50.15
49.85

45.83
54.17

56.70
43.30

ความอยู่ดีมีสุขทางด้าน
เศรษฐกิจ 4 ด้าน

1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาทต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
40,000 - 69,999
70,000 - 99,999
100,000-299,999
300,000 ขึ้นไป
1.2 ความเพียงพอของ
รายได้
ไม่เพียงพอ
เพียงพอบางครั้ง
เพียงพอ/เกิน
เพียงพอ
1.3 ความพึงพอใจใน
ภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
ท้างาน
2.2 การท้างานตรงตาม
ความต้องการ
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อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

อยู่ต่าง
ประเทศ

100.00
(1,891)

100.00
(13,734)

100.00
(2,848)

100.00
(2,118)

100.00
(3,831)

100.00
(101)

ต้องการท้างานและ
21.45
18.24 17.39 22.70 22.16
ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน
55.48
61.23 61.56 50.94 49.04
และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่
1.59
1.34
1.58
0.82
1.11
ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่ 21.47
19.20 19.47 25.54 27.69
ได้ท้า
2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
44.37
30.64 29.92 24.38 31.05
มีทักษะ
55.63
69.36 70.08 75.62 68.95
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(822) (5,204) (1,063) (1,109) (1,069)
2.4 จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อ 28.78
37.55 44.45 36.83 36.75
สัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อ
43.38
37.20 31.24 39.68 38.75
สัปดาห์
มากกว่า 48 ชั่วโมง
27.85
25.26 24.31 23.48 24.50
ต่อสัปดาห์
รวม
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(822) (5,204) (1,063) (1,109) (1,069)
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม

24.99

27.63

44.77

56.00

1.06

0.70

29.18

15.66

ความอยู่ดีมีสุขทางด้าน
เศรษฐกิจ 4 ด้าน

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน
100.00
(2,270)

26.17 46.81
73.83 53.19
100.00 100.00
(2,101) (44)

37.46

30.02

35.48

20.59

27.05

49.39

100.00 100.00
(2,101) (44)
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อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

อยู่ต่าง
ประเทศ

100.00
(2,848)

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน
100.00
(2,270)

100.00
(1,891)

100.00
(13,734)

100.00
(2,118)

100.00
(3,831)

100.00
(101)

23.70
14.35
13.19
19.23
11.78
5.66
12.08

23.26
13.64
12.45
21.47
12.51
6.01
10.65

20.99
16.44
13.01
22.58
13.37
5.24
8.37

19.80
15.11
10.69
26.08
12.65
6.82
8.83

19.18
13.11
16.27
21.05
12.53
5.54
12.33

17.27
10.86
12.59
27.72
14.70
6.64
10.22

13.64
11.14
9.54
7.43
3.77
9.74
44.74

34.09

16.32

9.20

7.23

10.41

7.80

19.16

65.91

83.68

90.80

92.77

89.59

92.20

80.84

0.14

0.25

0.63

0.78

0.42

0.30

0.00

99.86

99.75

99.37

99.22

99.58

99.70

100.00

ความอยู่ดีมีสุขทางด้าน
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3.1 ระดับของมูลค่า
ทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/
ที่ดิน (บาท)
ไม่มี
ต่้ากว่า 50,000
50,000-99,999
100,000-399,999
400,000-699,999
700,000-999,999
1,000,000 ขึ้นไป
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่
สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/ห้อง
ส้วมที่ตั้งในสถานที่
สะดวกและปลอดภัย
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อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

อยู่ต่าง
ประเทศ

100.00
(2,848)

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน
100.00
(2,270)

100.00
(1,891)

100.00
(13,734)

100.00
(2,118)

100.00
(3,831)

100.00
(101)

5.57

4.83

8.60

6.08

3.92

4.94

2.87

9.40

14.11

19.26

16.45

13.25

15.80

2.82

85.03

81.06

72.15

77.47

82.83

79.27

94.30

24.63

31.67

43.33

41.59

30.57

39.44

29.38

75.37

68.33

56.67

58.41

69.43

60.56

70.62

9.34

12.85

17.50

14.22

14.46

11.44

5.62

90.66

87.15

82.50

85.78

85.54

88.56

94.38

97.23
51.80

99.21
71.81

97.62
35.32

97.23
43.85

98.94
53.37

98.93
55.02

97.79
63.54

86.99
22.80
91.53

96.64
35.98
96.50

79.12
6.48
89.76

86.75
11.97
92.97

94.07
14.22
94.89

95.18
14.31
95.51

85.88
24.14
97.09

ความอยู่ดีมีสุขทางด้าน
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มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ห่าง
จากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับ
ตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่ในบ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น
VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
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อยู่ใน
ครัวเรือน
เดียวกัน

อยู่บ้าน
ติดกัน/
ใกล้กัน

100.00
(1,891)

100.00
(13,734)

31.38
64.63
35.00

31.03
31.78
37.18

ความอยู่ดีมีสุขทางด้าน
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มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วน
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
(หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

อยู่จังหวัด
เดียวกัน

อยู่คนละ
จังหวัด

อยู่ต่าง
ประเทศ

100.00
(2,848)

อยู่
หมู่บ้าน/
เขต
เทศบาล
เดียวกัน
100.00
(2,270)

100.00
(2,118)

100.00
(3,831)

100.00
(101)

30.38
81.15
29.09

12.41
49.36
12.34

13.78
60.60
15.23

22.63
71.04
21.65

20.29
68.26
19.58

43.14
83.85
47.14

6.44
39.56
54.00

40.81
39.50
19.68

26.18
46.84
26.97

22.34
44.10
33.56

16.97
51.80
31.23

7.34
36.52
56.14

ตารางที่ ค 12 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
รูปแบบครัวเรือน (n = 26,793)
รูปแบบครัวเรือนของผู้สูงอายุ
ครัวเรือนที่อยู่
ครัวเรือน 1 รุ่น ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
คนเดียว
และมากกว่า
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้
(บาทต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
40,000 - 69,999
70,000 - 99,999
100,000-299,999
300,000 ขึ้นไป

100.00
(2,643)

100.00
(6,733)

100.00
(6,228)

100.00
(8,083)

ครัวเรือน
ข้ามรุ่น
100.00
(3,106)

46.99
25.08
8.88
14.77
4.28

39.86
27.64
10.94
15.98
5.57

39.22
26.35
9.95
18.01
6.47

48.82
25.90
9.31
12.88
3.09

45.01
30.71
11.71
10.92
1.65
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ครัวเรือนที่อยู่
คนเดียว
100.00
(2,643)

ครัวเรือน 1 รุ่น
100.00
(6,733)

1.2 ความเพียงพอของ
รายได้
ไม่เพียงพอ
15.37
12.74
เพียงพอบางครั้ง
20.43
21.56
เพียงพอ/เกิน
64.20
65.70
เพียงพอ
1.3 ความพึงพอใจใน
ภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
20.59
18.18
พอใจ
73.36
77.54
พอใจมาก
6.05
4.29
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
65.76
50.61
ท้างาน
34.24
49.39
2.2 การท้างานตรงตาม
ความต้องการ
ต้องการท้างานและ
16.64
23.20
ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน
64.54
49.45
และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่
1.22
1.16
ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่
17.60
26.19
ได้ท้า
2.3 ประเภทงาน
***ประเภทงาน คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ไม่มีทักษะ
45.29
30.42
มีทักษะ
54.71
69.58

ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น
และมากกว่า
100.00
100.00
(6,228)
(8,083)

ครัวเรือน
ข้ามรุ่น
100.00
(3,106)

13.39
19.82
66.79

13.50
21.33
65.17

19.17
26.57
54.27

18.05
77.89
4.06

19.09
77.86
3.05

28.31
69.79
1.90

61.98
38.02

62.07
37.93

48.19
51.81

18.47

18.46

23.56

60.67

60.70

46.95

1.31

1.37

1.24

19.55

19.46

28.25

35.99
64.01

26.21
73.79

20.53
79.47
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รูปแบบครัวเรือนของผู้สูงอายุ
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน

ครัวเรือนที่อยู่
คนเดียว
100.00
(2,643)

ครัวเรือน 1 รุ่น

รวม

100.00
(916)

100.00
(3,367)

100.00
(6,733)

ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น
และมากกว่า
100.00
100.00
(6,228)
(8,083)

100.00
(2,397)

100.00
(3,103)

2.4 จ้านวนชั่วโมงการ
ท้างานต่อสัปดาห์
***จ่านวนชั่วโมงการท่างานต่อสัปดาห์ คิดค่าคะแนนเฉพาะคนที่ท่างาน (n= 11,412)
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อ
34.22
36.93
34.62
39.73
สัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อ
37.98
37.33
39.11
35.86
สัปดาห์
มากกว่า48 ชั่วโมงต่อ
27.80
25.74
26.27
24.41
สัปดาห์
รวม
100.00
100.00
100.00
100.00
(916)
(3,367)
(2,397)
(3,103)
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
3.1 ระดับของมูลค่า
ทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/
ที่ดิน (บาท)
ไม่มี
21.46
18.66
21.95
24.33
ต่้ากว่า 50,000
13.50
14.07
12.82
14.02
50,000-99,999
11.80
13.32
12.90
12.21
100,000-399,999
23.15
22.38
20.42
22.47
400,000-699,999
11.80
13.88
13.20
11.81
700,000-999,999
7.50
6.05
5.74
6.12
1,000,000 ขึ้นไป
10.78
11.66
12.98
9.05
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่
สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่
13.64
11.27
18.07
17.07
อาศัย

ครัวเรือน
ข้ามรุ่น
100.00
(3,106)

100.00
(1,629)

39.60
35.49
24.90
100.00
(1,629)

19.79
13.71
13.24
27.57
13.47
5.18
7.04

7.23
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รูปแบบครัวเรือนของผู้สูงอายุ
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน

ครัวเรือนที่อยู่
คนเดียว
100.00
(2,643)

ครัวเรือน 1 รุ่น

เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่
มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่
อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/ห้อง
ส้วมที่ตั้งในสถานที่
สะดวกและปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ห่าง
จากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับ
ตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่
ตั้งอยู่ในบ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่
สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่
สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่
สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่
สะอาด

86.36

88.73

81.93

82.93

92.77

0.53

0.50

0.26

0.24

0.35

99.47

99.50

99.74

99.76

99.65

5.07

5.10

4.52

5.07

8.32

14.12

14.31

12.81

15.05

18.52

80.81

80.59

82.67

79.88

73.17

31.82

34.68

27.11

35.18

47.47

68.18

65.32

72.89

64.82

52.53

11.24

14.05

12.29

13.32

13.75

100.00
(6,733)

ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น
และมากกว่า
100.00
100.00
(6,228)
(8,083)

ครัวเรือน
ข้ามรุ่น
100.00
(3,106)
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รูปแบบครัวเรือนของผู้สูงอายุ
ลักษณะความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน

ครัวเรือนที่อยู่
คนเดียว
100.00
(2,643)

ครัวเรือน 1 รุ่น

มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น
VCD/DVD
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความ
สะดวกในการเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วน
บุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้
(หรืออาจมี
รถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

88.76

85.95

87.71

86.68

86.25

94.76
32.64

98.98
49.19

98.79
67.32

99.45
74.21

99.03
57.31

75.57
6.35
86.46
15.51
44.33
20.24

90.56
12.55
94.78
23.44
66.23
24.09

95.12
33.08
95.92
33.80
77.75
33.42

97.63
37.51
96.88
27.67
83.37
25.49

95.17
19.23
94.86
12.95
68.90
10.01

58.38
25.67
15.96

20.51
42.77
36.72

10.94
39.06
50.00

3.58
40.38
56.04

14.96
61.93
23.12

100.00
(6,733)

ครัวเรือน 2 รุ่น ครัวเรือน 3 รุ่น
และมากกว่า
100.00
100.00
(6,228)
(8,083)

ครัวเรือน
ข้ามรุ่น
100.00
(3,106)

ตารางที่ ค 13 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
เขตที่อยู่อาศัย (n = 26,793)
เขตที่อยู่อาศัย
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ชนบท
เมือง
100.00 (15,982)
100.00 (10,811)
1. ด้านรายได้
1.1 ระดับของรายได้ (บาท/ต่อปี)
ต่้ากว่า 40,000
48.60
36.49
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เขตที่อยู่อาศัย
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
40,000 - 69,999
70,000 - 99,999
100,000-299,999
300,000 ขึ้นไป
1.2 ความเพียงพอของรายได้
ไม่เพียงพอ
เพียงพอบางครั้ง
เพียงพอ/เกินเพียงพอ
1.3 ความพึงพอใจในภาวะการเงิน
ไม่พอใจ
พอใจ
พอใจมาก
2. ด้านการท างาน
2.1 การมีงานท้า
ไม่ได้ท้างาน
ท้างาน
2.2 การท้างานตรงตามความต้องการ
ต้องการท้างานและได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน และไม่ได้ท้า
ต้องการท้างาน แต่ไม่ได้ท้า
ไม่ต้องการท้างาน แต่ได้ท้า
2.3 ประเภทงาน
ไม่มีทักษะ
มีทักษะ
รวม
2.4 จ้านวนชั่วโมงการท้างานต่อสัปดาห์
ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
35 - 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
มากกว่า48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รวม
3. ด้านทรัพ ย์สิน และเงิน ออม
3.1 ระดับของมูลค่าทรัพย์สิน/เงินออม/ทอง/ที่ดิน

ชนบท
100.00 (15,982)
27.83
9.48
11.68
2.41

เมือง
100.00 (10,811)
25.56
11.03
19.45
7.46

15.32
23.13
61.56

12.36
19.23
68.41

21.60
75.28
3.11

17.23
78.07
4.71

53.76
46.24

64.09
35.91

21.39
52.63
1.13
24.85

18.11
62.59
1.49
17.81

19.82
80.18
100.00 (7,481)

50.04
49.96
100.00 (3,931)

42.96
34.34
22.70
100.00 (7,481)

26.73
42.34
30.93
100.00 (3,931)
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เขตที่อยู่อาศัย
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
ไม่มี
ต่้ากว่า 50,000 บาท
50,000-99,999 บาท
100,000-399,999 บาท
400,000-699,999 บาท
700,000-999,999 บาท
1,000,000 บาทขึ้นไป
3.2 การที่ผู้สูงอายุหรือคู่สมรสเป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
4. ด้านการดารงช ีพ
4.1 การมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
ลักษณะของที่อยู่อาศัยมั่นคง
4.2 การมีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ ตั้งในสถานที่ส ะ ดวก
และปลอดภัย
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ห่าง
จากตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่นอกตัวบ้าน ติดกับ
ตัวบ้าน
มีห้องน้้า/ห้องส้วมที่ตั้งอยู่ในบ้าน
4.3 การมีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าดื่มที่สะอาด
4.4 การมีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่ไม่สะอาด
มีแหล่งน้้าใช้ที่สะอาด
4.5 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในครัวเรือน
โดยแบ่งออกเป็น
มีโทรทัศน์
มีเครื่องเล่น VCD/DVD

ชนบท
100.00 (15,982)
21.25
14.95
12.95
24.72
13.22
5.95
6.97

เมือง
100.00 (10,811)
21.98
11.77
12.39
19.54
12.29
6.17
15.85

10.92
89.08

19.47
80.53

0.47
99.53

0.18
99.82

7.05

2.77

18.86

8.44

74.09

88.79

46.85
53.15

15.68
84.32

17.34
82.66

6.86
93.14

98.47
55.04

98.97
67.97
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เขตที่อยู่อาศัย
ความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจ 4 ด้าน
มีโทรศัพท์มือถือ
มีเครื่องคอมพิวเตอร์
มีตู้เย็น/ตู้แช่
มีไมโครเวฟ/เตาอบ
มีเครื่องซักผ้า
มีเครื่องปรับอากาศ
4.6 การมีสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเดินทาง
ไม่มี
มีรถจักรยานยนต์
มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล/รถปิกอัพ/รถตู้ (หรือ
อาจมีรถจักรยานยนต์ร่วมด้วย)

ชนบท
100.00 (15,982)
91.63
17.33
94.12
14.88
66.78
13.24

เมือง
100.00 (10,811)
94.54
36.38
95.98
40.28
80.28
41.57

15.77
48.29
35.93

17.01
32.00
50.99
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ภาคผนวก ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความอยูด่ ีมีสขุ ทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไ ทย กับปัจ จัย ด้านความแตกต่าง
ระหว่างเพศ สถานภาพสมรส และความเป็น ปึก แผ่น ระหว่างสมาชิก ต่างรุ่น ในครอบครัว ของ
ผู้สูงอายุไ ทย ด้ว ยตารางไขว้ 2 ตัว แปร (cross tabulation) และค่าไคว์สแควร์ ( 2 )
ตารางที่ ง1 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวม (n=26,793 คน)
เพศ
2
ความอยู่ดีมีสุข
ร้อยละ
(sig.)
ระดับ
ทางด้านเศรษฐกิจ
หญิง
ชาย
100.00 (14,498)
100.00 (12,295)
1. ด้านรายได้
ต่้า
27.64
23.84
432.34*
ปานกลาง
50.05
42.83
(0.000)
สูง
8.56
10.86
สูงมาก
13.75
22.47
2. ด้านการท้างาน
ต่้า
1.35
1.24
591.91*
ปานกลาง
4.21
4.13
(0.000)
สูง
78.15
66.07
สูงมาก
16.29
28.56
3. ด้านทรัพย์สิน
ต่้า
31.19
23.19
303.31*
และเงินออม
ปานกลาง
22.11
21.15
(0.000)
สูง
20.07
20.93
สูงมาก
26.62
34.73
4. ด้านการด้ารงชีพ
ต่้า
1.98
2.24
30.25*
ปานกลาง
13.24
14.99
(0.000)
สูง
23.92
25.00
สูงมาก
60.86
57.77
ภาพรวม
ต่้า
10.53
6.99
474.19*
ปานกลาง
40.42
33.04
(0.000)
สูง
32.04
33.47
สูงมาก
17.02
26.50
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ ง2 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรส กับความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจภาพรวม
(n=26,793 คน)
สถานภาพสมรส
2
ร้อยละ
(sig.)
ความอยู่ดีมีสุข
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า/แยกกัน
ทางด้านเศรษฐกิจ
อยู่
100.00
100.00
100.00
100.00
(1,034)
(17,677)
(7,369)
(713)
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
27.90
24.53
28.58
29.32
401.81*
ระดับปานกลาง
39.66
44.98
52.51
42.26
(0.000)
ระดับสูง
10.43
10.43
7.56
9.38
ระดับสูงมาก
22.01
20.06
11.35
19.05
2. ด้านการท้างาน
ระดับต่้า
1.25
1.22
1.51
1.34
812.26*
ระดับปานกลาง
6.15
4.28
3.49
5.80
(0.000)
ระดับสูง
74.15
67.80
83.95
73.07
ระดับสูงมาก
18.45
26.71
11.06
19.79
3. ด้านทรัพย์สินและ
เงินออม
ระดับต่้า
51.07
21.88
36.12
41.96
956.18*
ระดับปานกลาง
12.21
23.85
18.20
19.64
(0.000)
ระดับสูง
13.01
21.90
18.79
13.84
ระดับสูงมาก
23.71
32.37
26.88
24.55
4. ด้านการด้ารงชีพ
ระดับต่้า
3.39
1.72
2.72
3.87
206.00*
ระดับปานกลาง
14.97
12.99
17.15
11.76
(0.000)
ระดับสูง
25.76
23.38
26.78
26.79
ระดับสูงมาก
55.88
61.92
53.35
57.59
ภาพรวม
ระดับต่้า
20.23
5.93
13.60
16.52
1.103 *
ระดับปานกลาง
38.95
34.36
42.99
39.43
(0.000)
ระดับสูง
22.99
34.79
29.61
28.27
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สถานภาพสมรส
ร้อยละ
ความอยู่ดีมีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ

โสด

สมรส

100.00
100.00
(1,034)
(17,677)
ระดับสูงมาก
17.83
24.92
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05

หม้าย
100.00
(7,369)
13.81

2
(sig.)

หย่า/แยกกัน
อยู่
100.00
(713)
15.77

ตารางที่ ง3 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านหน้าที่ (n=26,793)
ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ค วามอยู่ด ีม ีสุข
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
ทางด้านเศ รษฐกิจ
ร้อยละ
4 ด้าน
ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
ไม่ได้รับ14
ได้รับ
100.00 (16,888)
100.00 (9,905)
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
26.57
24.75
ระดับปานกลาง
42.95
53.81
ระดับสูง
10.08
8.73
ระดับสูงมาก
20.41
12.71
2. ด้านการท างาน
ระดับต่้า
1.20
1.50
ระดับปานกลาง
5.17
2.35
ระดับสูง
68.37
80.62
ระดับสูงมาก
25.26
15.53
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
ระดับต่้า
25.20
31.94
ระดับปานกลาง
21.74
21.57
ระดับสูง
21.29
18.95
ระดับสูงมาก
31.78
27.54
14

2
(sig.)

379.20*
(0.000)

514.05*
(0.000)

153.87*
(0.000)

ไม่ได้รับ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร ไม่มีบุตรในครัวเรือน และมีบุตรในครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
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ค วามอยู่ด ีม ีสุข
ทางด้านเศ รษฐกิจ
4 ด้าน

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
ร้อยละ
ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
ไม่ได้รับ14
ได้รับ
100.00 (16,888)
100.00 (9,905)

4. ด้านการด ารงช ีพ
ระดับต่้า
2.93
ระดับปานกลาง
16.80
ระดับสูง
26.78
ระดับสูงมาก
53.49
ภาพรวม
ระดับต่้า
9.72
ระดับปานกลาง
36.48
ระดับสูง
31.37
ระดับสูงมาก
22.42
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05

2
(sig.)

0.66
9.47
20.38
69.49

747.41*
(0.000)

7.51
38.20
35.07
19.22

93.53*
(0.000)

ตารางที่ ง4 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านหน้าที่ (n=26,793 คน)
ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน
ร้อยละ
2
ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(sig.)
15
ไม่ได้รับ
ได้รับ
100.00 (8,532)
100.00 (18,261)
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
25.18
26.27
704.19*
ระดับปานกลาง
38.44
50.69
(0.000)
ระดับสูง
10.20
9.32
ระดับสูงมาก
26.18
13.72
2. ด้านการท างาน
ระดับต่้า
1.13
1.38
209.66*
15

ไม่ได้รับ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน และมีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือ น
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ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
ร้อยละ
ได้รับเงินจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้รับ15
ได้รับ
100.00 (8,532)
100.00 (18,261)
6.20
3.23
68.02
74.89
24.65
20.49

ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ระดับสูงมาก
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงินออม
ระดับต่้า
31.46
ระดับปานกลาง
19.28
ระดับสูง
17.66
ระดับสูงมาก
31.60
4. ด้านการด ารงช ีพ
ระดับต่้า
1.97
ระดับปานกลาง
11.90
ระดับสูง
20.63
ระดับสูงมาก
65.50
ภาพรวม
ระดับต่้า
10.65
ระดับปานกลาง
31.97
ระดับสูง
28.80
ระดับสูงมาก
28.59
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05

2
(sig.)

(0.000)

25.78
22.80
21.76
29.66

156.24*
(0.000)

2.19
15.27
26.33
56.21

209.45*
(0.001)

8.14
39.48
34.50
17.89

499.49*
(0.000)
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ตารางที่ ง5 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านหน้าที่ (n=26,793 คน)
ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
ร้อยละ
2
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน
ได้รับอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(sig.)
16
ไม่ได้รับ
ได้รับ
100.00 (7,724)
100.00 (19,069)
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
26.31
25.77
178.41*
ระดับปานกลาง
41.53
48.86
(0.000)
ระดับสูง
10.13
9.39
ระดับสูงมาก
22.02
15.97
2. ด้านการท างาน
ระดับต่้า
1.47
1.24
75.58*
ระดับปานกลาง
5.83
3.52
(0.000)
ระดับสูง
71.39
73.23
ระดับสูงมาก
21.31
22.01
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงินออม
ระดับต่้า
34.05
25.05
224.45*
ระดับปานกลาง
19.80
22.41
(0.000)
ระดับสูง
17.88
21.47
ระดับสูงมาก
28.27
31.07
4. ด้านการด ารงช ีพ
ระดับต่้า
1.93
2.20
174.39*
ระดับปานกลาง
10.87
15.51
(0.000)
ระดับสูง
22.04
25.49
ระดับสูงมาก
65.16
56.80
ภาพรวม
ระดับต่้า
11.55
7.91
177.74*
ระดับปานกลาง
33.65
38.44
(0.000)
ระดับสูง
30.42
33.57
ระดับสูงมาก
24.38
20.07
16

ไม่ได้รับ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน และมีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้รับอาหารจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรื อน
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ตารางที่ ง6 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตามความเป็น
ปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านหน้าที่ (n=26,793 คน)
ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
ร้อยละ
2
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน
ได้รับเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(sig.)
17
ไม่ได้รับ
ได้รับ
100.00 (7,559)
100.00 (19,234)
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
28.40
25.01
199.40*
ระดับปานกลาง
40.23
49.21
(0.000)
ระดับสูง
9.79
9.53
ระดับสูงมาก
21.58
16.24
2. ด้านการท างาน
ระดับต่้า
1.39
1.27
66.12*
ระดับปานกลาง
5.71
3.61
(0.000)
ระดับสูง
70.39
73.56
ระดับสูงมาก
22.51
21.56
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
ระดับต่้า
35.25
24.77
299.34*
ระดับปานกลาง
19.17
22.60
(0.000)
ระดับสูง
17.32
21.61
ระดับสูงมาก
28.26
31.02
4. ด้านการด ารงช ีพ
ระดับต่้า
2.40
2.02
98.75*
ระดับปานกลาง
11.77
15.10
(0.000)
ระดับสูง
22.22
25.36
ระดับสูงมาก
63.61
57.52
ภาพรวม
ระดับต่้า
12.49
7.62
214.44*
ระดับปานกลาง
34.92
37.89
(0.000)
ไม่ได้รับ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน และมีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้รับเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อ ยู่
นอกครัวเรือน
17
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ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
ร้อยละ
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน
ได้รับเสื้อผ้าและสิ่งของจากบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้รับ17
ได้รับ
100.00 (7,559)
100.00 (19,234)
ระดับสูง
29.08
34.01
ระดับสูงมาก
23.51
20.47
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05

2
(sig.)

ตารางที่ ง7 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านหน้าที่ (n=26,793 คน)
ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
จานวน (ร้อยละ)
2
เศ รษฐกิจ
ให้เงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
(sig.)
18
4 ด้าน
ไม่ได้ให้
ได้ให้
100.00 (24,287)
100.00 (2,506)
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
26.30
22.18
193.96*
ระดับปานกลาง
47.57
39.13
(0.000)
ระดับสูง
9.38
11.72
ระดับสูงมาก
16.74
26.97
2. ด้านการท างาน
ระดับต่้า
1.29
1.42
206.86*
ระดับปานกลาง
4.06
5.27
(0.000)
ระดับสูง
73.93
60.71
ระดับสูงมาก
20.72
32.60
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
ระดับต่้า
28.06
22.91
50.47*
ระดับปานกลาง
21.59
22.55
(0.026)
ระดับสูง
20.61
18.98
18

ไม่ได้ให้ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร ไม่มีบุตรในครัวเรือน และมีบุตรในครัวเรือนแต่ไม่ได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
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ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
เศ รษฐกิจ
4 ด้าน

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
จานวน (ร้อยละ)
ให้เงินกับบุตรที่อยู่ในครัวเรือน
ไม่ได้ให้18
ได้ให้
100.00 (24,287)
100.00 (2,506)
29.74
35.56

ระดับสูงมาก
4. ด้านการด ารงช ีพ
ระดับต่้า
2.22
ระดับปานกลาง
14.38
ระดับสูง
24.92
ระดับสูงมาก
58.48
ภาพรวม
ระดับต่้า
9.29
ระดับปานกลาง
37.57
ระดับสูง
32.78
ระดับสูงมาก
20.36
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05

2
(sig.)

1.22
12.45
20.48
65.86

55.01*
(0.000)

5.47
32.40
31.71
30.41

159.52*
(0.000)

ตารางที่ ง8 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านหน้าที่ (n=26,793 คน)
ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
ร้อยละ
2
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน
ให้เงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(sig.)
19
ไม่ได้ให้
ได้ให้
100.00 (24,162)
100.00 (2,631)
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
26.32
22.43
134.25*
ระดับปานกลาง
47.40
41.44
(0.000)
ระดับสูง
9.44
10.98
ระดับสูงมาก
16.84
25.16
2. ด้านการท างาน
19

ไม่ได้ให้ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน และมีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่ได้ให้เงินกับบุตรที่อยู่ นอกครัวเรือน
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ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทางด้าน
เศ รษฐกิจ 4 ด้าน

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านหน้าที่
ร้อยละ
ให้เงินกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่ได้ให้19
ได้ให้
100.00 (24,162)
100.00 (2,631)
1.29
1.40
4.09
4.94
73.52
65.49
21.10
28.18

ระดับต่้า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
ระดับสูงมาก
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
ระดับต่้า
28.11
ระดับปานกลาง
21.57
ระดับสูง
20.46
ระดับสูงมาก
29.86
4. ด้านการด ารงช ีพ
ระดับต่้า
2.13
ระดับปานกลาง
14.05
ระดับสูง
24.78
ระดับสูงมาก
59.05
ภาพรวม
ระดับต่้า
9.27
ระดับปานกลาง
37.42
ระดับสูง
32.71
ระดับสูงมาก
20.60
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05

2
(sig.)

82.14*
(0.000)

22.98
22.62
20.41
34.00

38.27*
(0.000)

2.10
15.54
22.17
60.18

11.13*
(0.011)

5.97
34.14
32.49
27.40

89.96*
(0.000)
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ตารางที่ ง9 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ (n=26,793 คน)
ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทาง
ร้อยละ
2
ด้านเศ รษฐกิจ 4 ด้าน
เยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(sig.)
20
ไม่เคยเยี่ยมเยียน
เคยเยี่ยมเยียน
100.00 (5,373)
100.00 (21,420)
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
27.52
25.57
120.03*
ระดับปานกลาง
40.98
48.09
(0.000)
ระดับสูง
9.27
9.67
ระดับสูงมาก
22.24
16.66
2. ด้านการท างาน
ระดับต่้า
1.33
1.30
25.59*
ระดับปานกลาง
5.46
3.88
(0.000)
ระดับสูง
72.12
72.84
ระดับสูงมาก
21.09
21.98
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
ระดับต่้า
35.95
25.72
218.85*
ระดับปานกลาง
19.35
22.20
(0.000)
ระดับสูง
16.61
21.31
ระดับสูงมาก
28.09
30.76
4. ด้านการด ารงช ีพ
ระดับต่้า
2.64
2.01
61.72*
ระดับปานกลาง
11.97
14.70
(0.000)
ระดับสูง
22.01
25.07
ระดับสูงมาก
63.38
58.22
ภาพรวม
ระดับต่้า
13.50
7.92
206.77*
ระดับปานกลาง
33.37
37.92
(0.000)
ไม่เคยเยี่ยมเยียน หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน และมีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่เคยเยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่ นอก
ครัวเรือน
20
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ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทาง
ร้อยละ
ด้านเศ รษฐกิจ 4 ด้าน
เยี่ยมเยียนกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่เคยเยี่ยมเยียน20
เคยเยี่ยมเยียน
100.00 (5,373)
100.00 (21,420)
ระดับสูง
29.09
33.49
ระดับสูงมาก
24.04
20.68
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05

2
(sig.)

ตารางที่ ง10 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ (n=26,793 คน)
ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทาง
ร้อยละ
2
ด้านเศ รษฐกิจ 4 ด้าน
ติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
(sig.)
21
ไม่เคยติดต่อ
เคยติดต่อ
100.00 (7,600)
100.00 (19,193)
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
29.75
24.48
87.07*
ระดับปานกลาง
45.12
47.43
(0.000)
ระดับสูง
8.21
10.13
ระดับสูงมาก
16.92
17.97
2. ด้านการทางาน
ระดับต่้า
1.40
1.27
42.86*
ระดับปานกลาง
4.36
4.10
(0.000)
ระดับสูง
75.11
71.80
ระดับสูงมาก
19.14
22.83
3. ด้านทรัพย์สนิ และเงิน
ออม
ระดับต่้า
34.16
25.11
232.78*
ระดับปานกลาง
20.73
22.04
(0.000)
ระดับสูง
19.10
20.97
21

ไม่เคยติดต่อ หมายถึง ผู้สูงอายุที่ไม่มีบุตร ไม่มีบุตรนอกครัวเรือน และมีบุตรนอกครัวเรือนแต่ไม่เคยติ ดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครั วเรือน
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ค วามอยู่ด ีม ีสุข ทาง
ด้านเศ รษฐกิจ 4 ด้าน

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านค วามสัม พัน ธ ์
ร้อยละ
ติดต่อกับบุตรที่อยู่นอกครัวเรือน
ไม่เคยติดต่อ21
เคยติดต่อ
100.00 (7,600)
100.00 (19,193)
26.01
31.89

ระดับสูงมาก
4. ด้านการดารงช ีพ
ระดับต่้า
3.96
ระดับปานกลาง
16.29
ระดับสูง
23.72
ระดับสูงมาก
56.02
ภาพรวม
ระดับต่้า
13.50
ระดับปานกลาง
33.37
ระดับสูง
29.09
ระดับสูงมาก
24.04
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05

2
(sig.)

1.43
13.41
24.81
60.35

211.46*
(0.000)

7.92
37.92
33.49
20.68

206.77*
(0.000)

ตารางที่ ง11 ร้อยละของความอยู่ดีมีสุขทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย จ้าแนกตาม
ความเป็นปึกแผ่นระหว่างสมาชิกต่างรุ่นในครอบครัว ด้านโครงสร้าง (n=26,793 คน)
ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ค วามอยู่ด ีม ีสุข
ในค รอบค รัว ด้านโค รงสร้าง
ทางด้านเศรษฐกิจ
ร้อยละ
2
4 ด้าน
ความใกล้-ไกลของที่อยู่อาศัยระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร
(sig.)
22
23
ไม่มีบุตร
บุตรอยู่ใกล้
บุตรอยู่ไกล
100.00 (1,891)
100.00 (13,734) 100.00 (11,168)
1. ด้านรายได้
ระดับต่้า
29.35
24.72
26.78
97.49*
ระดับปานกลาง
38.13
48.77
45.91
(0.000)
ระดับสูง
9.61
9.38
9.86
ระดับสูงมาก
22.91
17.13
17.45
บุตรอยู่ใกล้ หมายถึง มีบุตรคนที่ใกล้ชิดที่สุดอาศัยอยู่บ้านติดกัน อยู่หมู่บ้านเดียวกัน และอยู่ในเขตเทศบาลเดียวกัน
23 บุตรอยู่ไกล หมายถึง มีบุตรอยู่ในจังหวัดเดียวกัน อยู่คนละจังหวัด และอยู่ต่างประเทศ
22
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ค วามอยู่ด ีม ีสุข
ทางด้านเศรษฐกิจ
4 ด้าน

ค วามเป็น ปึกแผ่น ระหว่างสมาช ิกต่างรุ่น
ในค รอบค รัว ด้านโค รงสร้าง
ร้อยละ
ความใกล้-ไกลของที่อยู่อาศัยระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร
ไม่มีบุตร
บุตรอยู่ใกล้22
บุตรอยู่ไกล23
100.00 (1,891)
100.00 (13,734) 100.00 (11,168)

2. ด้านการทางาน
ระดับต่้า
1.61
ระดับปานกลาง
6.34
ระดับสูง
70.55
ระดับสูงมาก
21.51
3. ด้านทรัพย์สนิ
และเงินออม
ระดับต่้า
42.49
ระดับปานกลาง
17.09
ระดับสูง
15.58
ระดับสูงมาก
24.83
4. ด้านการดารงช ีพ
ระดับต่้า
4.05
ระดับปานกลาง
15.38
ระดับสูง
25.40
ระดับสูงมาก
55.17
ภาพรวม
ระดับต่้า
18.23
ระดับปานกลาง
36.26
ระดับสูง
25.87
ระดับสูงมาก
19.64
หมายเหตุ: * หมายถึง มีนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05

2
(sig.)

1.28
3.52
75.27
19.93

1.28
4.58
70.03
24.11

115.68*
(0.000)

30.31
20.88
18.88
29.92

21.82
23.40
23.15
31.62

471.41*
(0.000)

0.89
10.00
20.72
68.39

3.27
19.00
28.88
48.86

1.1030*
(0.000)

7.61
36.15
33.59
22.65

8.94
38.36
32.75
19.95

276.07*
(0.000)
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ประวัติผู้เขีย นวิท ยานิพ นธ์
นางสาวจารุวรรณ ศรีภักดี เกิดเมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2523 จบการศึกษา
ร ะ ดั บ ปริ ญ ญา ตรี วิ ท ยศา สตร บั ณ ฑิ ต สา ขา วน ศา สตร์ ชุ ม ชน จ า กคณะ วน ศา สตร์
มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เมื่ อ ปี พ.ศ. 2546 โดยได้ รั บทุ น อุด หนุน การศึ ก ษาจาก
กองทุน “อาจารย์เฉลิม ศิริวรรณ” และ “ทุน ออป.” จนส้าเร็จการศึกษา จากนั้นท้างานเป็ น
ผู้ช่วยนักวิจัย “โครงการศึกษาผลกระทบทางด้า นสิ่ง แวดล้ อม และผลกระทบทางด้านสัง คมจาก
การวางท่อก๊าซธรรมชาติ” ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และศึกษาต่อระดับปริญญาโทควบคู่กันไประหว่างการท้างาน

ปร ะ ว ัต ิผ ู้เข ียน ทย
ว าิ พน
นิธ ์

ปี พ.ศ. 2550 จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม
จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภายหลังจบการศึกษาในปีเดียวกัน ก็สอบ
บรรจุเข้าท้างานในต้า แหน่ ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ที่ส้านักนโยบายและยุท ธศาสตร์
สภากาชาดไทย โดยได้รับผิดชอบงานด้านการวิเ คราะห์ แผนงาน การจัดท้าแผนปฏิบัติการ และ
การประเมินผลส้าเร็จตามแผนปฏิบัติการของสภากาชาดไทย
ปี พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนสายงาน มาเป็นนักพัฒนาสังคม 4 ที่กระทรวงการพัฒนาสัง คม
และความมั่ น คงของมนุษ ย์ โดยได้ รับ ผิด ชอบงาน ด้ า นการส่ ง เสริ มการพั ฒ นาสั งคม โครงกา ร
ส่งเสริมเยาวชนในด้านต่างๆ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการศูนย์สามวัยสานสายใยรั ก
แห่งครอบครัว การสงเคราะห์และช่วยเหลื อผู้ ที่ประสบปัญหาทางสัง คม ตลอดจนการจัดท้า แผน
ด้านการพัฒนาสังคมของกลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส) ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนสายงาน มาท้างานในต้าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัด ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ น คง
ของมนุ ษ ย์ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ด้ า รงต้ า แหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนช้ า นาญการ โดยได้
รับผิดชอบงานด้ านการจั ดท้า ยุท ธศาสตร์ กระทรวง การวิเคราะห์และจั ดท้า แผนปฏิบั ติรา ชการ
การจัดท้าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ได้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าประชากรศาสตร์ วิ ท ยาลั ย ประชากรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย โดยได้ รับ
ทุ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษาเฉพาะค่ าเล่ าเรีย น ประเภท (60/40) ซึ่ ง บั ณฑิ ต วิท ยาลั ย และวิ ทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนร่วมกัน

