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คํานํา 

 สถานการณ์สังคมสูงวัยเริ่มกลายเป็นประเด็นท่ีสําคัญของสังคมไทย เนื่องจากประเทศไทยกําลังจะก้าว
เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มท่ี (Super aged society) คือมีประชากรสูงอายุ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ 
ภายในปี 2575 ดังนั้น เพ่ือให้การก้าวสู่สังคมสูงอายุอย่างสง่างามและมีศักยภาพ จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
เตรียมการรองรับเพ่ือให้ผู้สูงวัยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรี (Dignity) มีส่วนร่วม (Participation) และ
ได้รับการดูแล (Care) อย่างเหมาะสม 

 การจัดทําดัชนีพฤฒพลัง (Active Ageing Index: AAI) เป็นการศึกษาดัชนีท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสาร/
รายงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือนํามากําหนดตัวชี้วัดและดัชนีท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดภาวะพฤฒพลัง
หรือพลังของผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยประมวลผลข้อมูลจากการสํารวจท่ีสําคัญของประเทศเพ่ือนําไปใช้ใน
การศึกษาด้านผู้สูงอายุและวางแผนเพ่ือเสริมสร้างสังคมพฤฒพลังได้ 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้
ประกอบการศึกษาการตัดสินใจสําหรับวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพ่ือให้สังคมไทยเต็มไปด้วยผู้สูงอายุ
ท่ียังมีพลังพร้อมผลักดันสังคมไทยต่อไป 
 
 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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 บทสรุปผู้บริหาร 

 ดัชนีพฤฒพลัง เป็นดัชนีท่ีองค์การอนามัยโลกพัฒนาข้ึน เพ่ือใช้วัดระดับคุณภาพในการดํารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ  ซึ่งในการจัดทํา “ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย” ครั้งนี้ ได้นําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบท
และข้อมูลของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุของประเทศไทยท่ีสามารถใช้
เปรียบเทียบระดับคุณภาพในการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุได้ท้ังเชิงมิติของเพศและพ้ืนท่ีในระดับภาคและจังหวัด ซึ่งใช้
ข้อมูลผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในคาบเวลา
เดียวกัน ประกอบด้วย สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557  สํารวจภาวะการทํางานของประชากร 
พ.ศ. 2557  และสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของครัวเรือน พ.ศ. 2557 

 สําหรับดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย ท่ีจัดทําข้ึนนี้เป็นดัชนีองค์ประกอบ (Composite Index) ท่ีมาจาก
ดัชนีย่อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ซึ่งมีตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง 6 ตัวชี้วัด  ด้านการมีส่วนร่วม (4 ตัวชี้วัด)  ด้านความ
ม่ันคง (4 ตัวชี้วัด)  และด้านสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลัง (2 ตัวชี้วัด)  ซึ่งค่าดัชนีพฤฒพลังและดัชนี
องค์ประกอบแต่ละด้านท่ีได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  ในการแปลความหมาย หากค่าดัชนีท่ีได้มีค่าเข้าใกล้ 1 
หมายถึง ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 จะมีความหมายในทาง
ตรงกันข้ามหรือมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างตํ่า 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยมีค่าเท่ากับ 0.685 หมายความว่า ผู้สูงอายุไทย           
มีคุณภาพในการดํารงชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาดัชนีย่อยในแต่ละองค์ประกอบจะพบว่า ดัชนีด้าน
สุขภาพมีค่าดัชนีสูงท่ีสุด คือ 0.797 รองลงมาคือ ดัชนีด้านความม่ันคง (0.751) ดัชนีด้านสภาพท่ีเอ้ือต่อการมี
ภาวะพฤฒพลัง (0.691) และดัชนีด้านการมีส่วนร่วม (0.502) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เม่ือเปรียบเทียบค่าดัชนีระหว่างเพศ พบว่า ผู้สูงอายุชายมีระดับพฤฒพลังสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง (ค่าดัชนี
เท่ากับ 0.717 และ 0.659 สําหรับชายและหญิง ตามลําดับ)  ท้ังนี้ดัชนีองค์ประกอบท่ีมีค่าความแตกต่างระหว่างเพศ 
(Gender Gap) มากท่ีสุดคือ ดัชนีด้านสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลัง (0.742 สําหรับชาย และ 0.649 สําหรับ
หญิง) และดัชนีด้านสุขภาพมีความแตกต่างระหว่างเพศน้อยท่ีสุด คือ 0.815 สําหรับชาย และ 0.783 สําหรับหญิง 

 ส่วนในระดับพ้ืนท่ี พบว่า ภาคเหนือมีระดับคุณภาพในการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุสูงท่ีสุด คือ เท่ากับ 
0.695 รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.694) ภาคกลาง (0.682) กรุงเทพมหานคร (0.677) และภาคใต้ 
(0.659) ตามลําดับ ซึ่งจังหวัดท่ีมีระดับพฤฒพลังสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ขอนแก่น (0.739) สิงห์บุรี (0.733) 
มหาสารคาม (0.732) ชัยภูมิ (0.730) และยโสธร (0.730) ตามลําดับ 
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     บทนํา  1 

ดัชนีพฤฒพลังผูสูงอายุไทย 

บทที่ 1  

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญ 
องค์การสหประชาชาติได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของแต่ละประเทศไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี 1 

ระดับการก้าวสู่สังคมสูงอายุ (Aging society) คือ มีประชากรอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งประเทศ  ระดับท่ี 2 ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) คือ มีประชากรอายุต้ังแต่    
60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ  และระดับท่ี 3 ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มท่ี (Super 
aged society) คือ มีประชากรอายุต้ังแต่ 65 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ  สําหรับ
ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของ
ประชากรท้ังประเทศ และมีแนวโน้มของผู้สูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้จากการคาด
ประมาณประชากรของไทย1  พบว่า ภายในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ 
และในปี พ.ศ. 2575 จะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มท่ี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะกลายเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศในอนาคต ซึ่งการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนประชากรสูงอายุนั้นมีสาเหตุสําคัญมาจากอัตราการเกิดของ
ประชากรท่ีลดลง ในขณะท่ีประชากรมีอายุคาดเฉล่ียยืนยาวมากข้ึนหรือมีอัตราการตายลดลง (คาสปาร์ พีค, 
วาสนา อ่ิมเอม, และรัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, 2558) 

การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุอาจถูกมองว่าจะเป็นภาระให้บุตรหลานต้องดูแลในอนาคต เนื่องจากการ
เส่ือมสภาพทางร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดกล้ามเนื้อ และปัญหาเกี่ยวกับตาและสายตา เช่น ตาพร่ามัว 
ต้อกระจก เป็นต้น ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวยังส่งผลต่อทัศนคติเชิงลบที่มีต่อผู้สูงอายุ โดยเหมารวมว่า
ผู้สูงอายุมีลักษณะเหมือนกันทุกคนคือ เป็นวัยต้องพ่ึงพิง เป็นผู้รับ ต้องมีผู้ดูแล ในขณะท่ียังมีผู้สูงอายุอีกมากท่ีมี
สุขภาพดี มีสติปัญญาเฉียบคม มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 
(กาญจนา ต้ังชลทิพย์ และคณะ, 2553; ปณิธีร์ บราวน์, 2557) ซึ่งหากผู้สูงอายุมีความพร้อมด้านร่างกายจิตใจ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม หรือเป็นผู้สูงอายุท่ียังมีพลังในการดําเนินชีวิต จะส่งผลดีต่อผู้สูงอายุเองและสังคม
โดยรวม กล่าวคือ ถ้าผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ใน
ขณะเดียวกันเป็นการลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลจากภาครัฐ และหากผู้สูงอายุมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจได้มากย่อมส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากสัดส่วนของประชากร
สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนในการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ หรือเรียกว่าการปันผลทางประชากรครั้งท่ี 2 
(Second Demographic Dividend) (ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น, 2555; สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล, 2557)  การเข้าสู่
สังคมสูงอายุในหลายประเทศท่ัวโลกทําให้องค์การอนามัยโลกนําเสนอกรอบแนวคิด Active Ageing ซึ่งเป็น
แนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท้ังในระดับปัจเจกและระดับสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ดีมีสุข     
ท้ังในด้านร่างกาย จิตใจ มีความม่ันคงในชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคม เป็นแนวทางให้นานาประเทศนําไปปรับใช้ให้
เข้ากับบริบทของตนเอง ซึ่งกรอบแนวคิดนี้ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีสําคัญและปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะ Active 
Ageing (องค์การอนามัยโลก, 2545) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใช้คําว่า “พฤฒพลัง” แทนคําว่า Active Ageing 

 

                                                           
1 การคาดประมาณประชากรไทย พ.ศ. 2553-2583 (ข้อสมมุติภาวะเจริญพนัธุ์ลดลงตามปกติ Normal fertility declining assumption), 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ดัชนีพฤฒพลังผูสูงอายุไทย 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้นํากรอบแนวคิดพฤฒพลังมาปรับใช้กับ
สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ท้ังในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ เช่น แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2545-2564) มีมาตการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤฒพลัง ยกตัวอย่างเช่น มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และดูแลตนเองเบ้ืองต้น  มาตรการส่งเสริมด้านการทํางานและการหารายได้ของ
ผู้สูงอายุ  มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในเชิงการวิจัยได้มีการศึกษาและสร้างดัชนีและ
ตัวชี้วัดเพ่ือวัดระดับพฤฒพลัง และค้นหาปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อระดับพฤฒพลัง เป็นต้น อย่างไรก็ตามการสร้าง
ดัชนียังมีข้อจํากัดในเรื่องข้อมูลหรือตัวแปรท่ีนํามาใช้ในการวัด เนื่องจากต้องคํานึงถึงความมีอยู่ของข้อมูลและ
ระดับการนําเสนอผล และยังไม่มีงานศึกษาหรืองานวิจัยใดๆ ท่ีสร้างดัชนีพฤฒพลังเปรียบเทียบในระดับจังหวัด 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากรอบแนวคิดพฤฒพลัง โดยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือศึกษาตัวชี้วัด/ตัวแปรต่างๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือวัด
ระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจท่ีสําคัญของประเทศ ท่ีสามารถ
นํามาเปรียบเทียบข้อมูลในระดับจังหวัดได้ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาสังคมสูงอายุให้มีภาวะพฤฒพลังต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาและสร้างดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 
2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทยในระดับจังหวัดและเพศ 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาและสร้างดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุในประเทศไทย (ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่     

60 ปีข้ึนไป) โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจตัวอย่างท่ีสําคัญของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสามารถนําเสนอผลได้
ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย สํารวจประชากรสูงอายุ สํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ซึ่งเป็นการสํารวจท่ีดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในคาบเวลา
เดียวกัน ในปี พ.ศ. 2557  

 
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1) มีเครื่องมือสําหรับใช้วัดระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทยในระดับจังหวัด 
 2) มีข้อมูลท่ีสามารถนําไปใช้ในวางแผนและตัดสินใจด้านนโยบายท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

3) นักวิจัยและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถนําไปศึกษาและต่อยอดในประเด็นพฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
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แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 Active Ageing ยังไม่มีการบัญญัติคําแปลโดยราชบัณฑิตยสถาน แต่มีการใช้คําในภาษาไทยแตกต่างกัน
ออกไป เช่น “พฤฒิพลัง” (ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น, 2555; ระวี สัจจโสภณ, 2556) “พฤฒพลัง” (ดวงเดือน   
รัตนะมงคลกุล, 2558; วิภานันท์ ม่วงสกุล, 2558; ปณิธีร์ บราวน์, 2557; วิไลพร วงค์คีนี และคณะ, 2556; จิราพร 
เกศพิชญวัฒนา และคณะ, 2549) หรือ “วุฒิวัย” (สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล, 2557) อย่างไรก็ตามในการศึกษา
ครั้งนี้จะใช้คําว่า “พฤฒพลัง” แทนความหมายของคําว่า “Active Ageing” 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)  ได้นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Active 

Ageing ว่าเป็นแนวคิดท่ีแสดงถึงภาวะสุขสมบูรณ์ของผู้สูงอายุและเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุท่ัวโลก โดยคาดว่าภาวะพฤฒพลังจะเป็นหนทางท่ีจะยกระดับคุณภาพในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุ   
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้นําเสนอแก่ประเทศต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในการดําเนินชีวิต ตลอดจนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองเท่าท่ีผู้สูงอายุจะทําได้ 
โดยภาวะพฤฒพลังจะประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) การมีสุขภาพที่ดี (Health)  2) การมีส่วนร่วม 
(Participation) และ 3) การมีหลักประกันและความม่ันคง (Security) (แผนภาพที่ 2.1) 

แผนภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการมีพฤฒพลังของผู้สูงอายุ (องค์การอนามัยโลก, 2545) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้การมีภาวะพฤฒพลังตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก ยังเป็นผลมาจากปัจจัยกําหนด 
(Determinant) และปัจจัยตัดขวาง (Cross-cutting Determinants) ต่างๆ ท้ังจากตัวผู้สูงอายุและสภาวะ
แวดล้อมทางสังคม โดยปัจจัยกําหนดท่ีส่งผลต่อภาวะพฤฒพลัง ประกอบด้วย ปัจจัยกําหนดด้านสุขภาพและ
ระบบบริการทางสังคม (Determinants Related to Health and Social Service Systems) เช่น การส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค การรักษาโรค การดูแลในระยะยาว การให้บริการด้านสุขภาพจิต  ปัจจัยกําหนด
ทางพฤติกรรม (Behavioral Determinants) เช่น พฤติกรรมการสูบบุหรี่และด่ืมสุรา กิจกรรมทางกาย        
การบริโภคอาหาร สุขภาพช่องปาก  ปัจจัยกําหนดท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล (Determinants Related 

ความมั่นคง 
(Security) 

สุขภาพ  
(Health)

พฤฒพลัง (Active Ageing)  

การมีส่วนร่วม 
(Participation)
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to Personal Factors) เช่น ปัจจัยด้านชีววิทยาและกรรมพันธุ์ ภาวะทางจิต  ปัจจัยกําหนดท่ีเกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Determinants Related to the Physical Environment) เช่น สภาพแวดล้อม
ท่ีสะอาด ท่ีอยู่อาศัยท่ีปลอดภัย การล้มหรือได้รับบาดเจ็บ  ปัจจัยกําหนดที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม 
(Determinants Related to the Social Environment) เช่น การสนับสนุนทางสังคม ความรุนแรงและ   
การละเมิดสิทธิ์ การศึกษาและการเรียนรู้ และปัจจัยกําหนดทางเศรษฐกิจ (Economic Determinants) เช่น 
หลักประกันด้านรายได้ การมีหลักประกันทางสังคม การมีงานทํา 

ปัจจัยตัดขวาง (Cross-cutting Determinants) ประกอบด้วย เพศ (Gender) และวัฒนธรรม 
(Culture) เป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัยอื่นๆ กล่าวคือ เพศเป็นตัวกําหนดสถานภาพทางสังคมท่ีสําคัญ 
ซึ่งความแตกต่างทางเพศมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต ในบางสังคมผู้หญิงมีสถานภาพทางสังคมต่ํากว่าผู้ชาย 
ส่งผลต่อการทํางาน การศึกษา การบริโภค และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ในอีกด้านหน่ึงผู้หญิงมีบทบาท
สําคัญในการดูแลครอบครัว แต่บางคนต้องละท้ิงงานเพ่ือดูแลลูกและพ่อแม่ท่ีสูงอายุในครอบครัว ทําให้ขาด
โอกาสในการสร้างรายได้ ส่วนผู้ชายจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีเส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่า
ผู้หญิงหลายประการ เช่น การทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย พฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุรา ยาเสพติด  ในขณะท่ี
วัฒนธรรมจะเป็นตัวกําหนดกว้างๆ ว่าสังคมมองและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างไร เนื่องจากในแต่ละพ้ืนท่ีมีทัศนคติ
และวัฒนธรรมในการปฏิบัติท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้สูงอายุแตกต่างกัน  การศึกษาในครั้งนี้    
จึงอาจกล่าวได้ว่าภูมิภาคเปรียบเสมือนตัวแทนของความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ในขณะที่การศึกษาปัจจัยทางเพศ 
จะใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับพฤฒพลังระหว่างเพศหญิงและชาย (แผนภาพท่ี 2.2) 

แผนภาพท่ี 2.2 ปัจจัยกําหนดและปัจจัยตัดขวางท่ีมีผลต่อภาวะพฤฒพลัง (องค์การอนามัยโลก, 2545) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุขภาพและการ
บริการทางสังคม

ตัวกําหนดด้าน
พฤติกรรม

ภาวะพฤฒพลัง

ปัจจัยส่วนบุคคล

ตัวกําหนดทาง
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ Active Ageing Index หรือดัชนีพฤฒพลัง
สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

United Nations Economic Commission for Europe: UNECE (2013) หรือคณะกรรมาธิการ
ด้านเศรษฐกิจเพ่ือยุโรปขององค์การสหประชาชาติได้จัดทําดัชนีพฤฒพลังโดยนําแนวคิด Active Ageing ของ
องค์การอนามัยโลกมาปรับใช้ เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป            
26 ประเทศ โดย UNECE ได้แบ่งลักษณะของผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลังไว้ 4 ด้าน (22 ตัวชี้วัด) คือ การมีงานทํา 
การมีส่วนร่วมในสังคม การพ่ึงพิงและความมั่นคงในชีวิต ความสามารถและสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการมีพฤฒพลัง 
โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจต่างๆ เช่น สํารวจภาวะการทํางาน สํารวจประชากรผู้สูงอายุ สํารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน เป็นต้น (แผนภาพท่ี 2.3) 

แผนภาพท่ี 2.3 กรอบแนวคิดดัชนีพฤฒพลังของคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจเพ่ือยุโรปขององค์การ
สหประชาชาติ (UNECE, 2013) 

ดัชนีรวม ดัชนีพฤฒพลัง 

     
องค์ประกอบ การมีงานทํา การมีส่วนร่วมทาง

สังคม 
การพึ่งพิง สุขภาพ 
และการอยู่อาศัยท่ี

ม่ันคง 

สภาพท่ีเอ้ือต่อการ
มีภาวะพฤฒพลัง 

     

ตัวช้ีวัด -การมีงานทําของผู้ที่มี
อายุ 55-59 ป ี

-การทํากิจกรรม
อาสาสมคัร 

-การออกกําลังกาย -อายุคาดเฉลี่ย      
เมื่ออายุ 55 ป ี

 -การมีงานทําของผู้ที่มี
อายุ 60-64 ป ี

-การดูแลบุตรหลาน
ในครัวเรือน 

-การเขา้ถึงบริการ
ด้านสขุภาพ 

-อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดี     
เมื่ออายุ 55 ป ี

 -การมีงานทําของผู้ที่มี
อายุ 65-69 ป ี

-การดูแลผู้สูงอายุใน
ครัวเรือน 

-การพึ่งพิง -สุขภาพจิต 

 -การมีงานทําของผู้ที่มี
อายุ 70-74 ป ี

-การมีสว่นร่วม
ทางการเมือง 

-ความมัน่คงทาง
รายได ้

-การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   -ความปลอดภัยทาง
กายภาพ 

-ระดับการศึกษาของ
ผู้สูงอายุ 

   -การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 International Longevity Centre Brazil: ILC-Brazil (2015) ได้นํากรอบแนวคิดพฤฒพลังของ
องค์การอนามัยโลกมาปรับเพ่ิมองค์ประกอบด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้ามาในกรอบแนวคิด โดยในการพัฒนา
ภาวะพฤฒพลังในสังคมของบราซิล จะให้ความสําคัญกับการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมของผู้สูงอายุ 
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังจากการเรียนรู้จากภายนอกและ
ภายในครอบครวั (แผนภาพท่ี 2.4) 

แผนภาพท่ี 2.4 กรอบแนวคิดพฤฒพลังของบราซิล (ILC-Brazil, 2015) 

 

 

  

  

 

 

 
กุศล สุนทรธาดา และกมลชนก ขําสุวรรณ (2553)  ได้ศึกษาระดับการมีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย 

รวมทั้งศึกษาปัจจัยท่ีกําหนดคุณลักษณะของผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒพลัง โดยใช้ข้อมูลสํารวจประชากรสูงอายุใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 พบว่า ดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุลดลงอย่างมากในช่วง 5 ปี 
เนื่องจากองค์ประกอบของดัชนีความม่ันคงโดยเฉพาะด้านรายได้และความเพียงพอของรายได้ลดลง ซึ่งในการ
สร้างดัชนีพฤฒพลังใช้ตัวชี้วัดท้ังหมด 15 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด (การ
ประเมินสุขภาพกายของตนเอง สุขภาพจิต ความพิการ ความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน ข้อจํากัด
ด้านการทําหน้าท่ีของร่างกาย พฤติกรรมการออกกําลังกาย)  ด้านการมีส่วนร่วม 3 ตัวชี้วัด (การมีส่วนร่วมใน
การทํางาน การมีส่วนร่วมในครอบครัว การทํากิจกรรมกลุ่ม/ชมรม)  และด้านความม่ันคง 6 ตัวชี้วัด (รายได้ 
ความเพียงพอของรายได้ แหล่งรายได้ ความเป็นเจ้าของบ้าน การอยู่อาศัย สภาพการอยู่อาศัยท่ีปลอดภัย) 

Kattika Thanakwang and Kusol Soonthorndhada (2006) ได้ศึกษาระดับพฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย จากข้อมูลการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2545 สร้างดัชนีพฤฒพลัง 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด (การประเมินสุขภาพร่างกายตนเอง สุขภาพจิต ความพิการ 
ความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน ข้อจํากัดด้านการทําหน้าท่ีของร่างกาย พฤติกรรมการออกกําลังกาย) 
ด้านการมีส่วนร่วม 3 ตัวชี้วัด (การมีส่วนร่วมในการทํางาน การมีส่วนร่วมในครอบครัว การทํากิจกรรมกลุ่ม/
ชมรม)  และด้านความม่ันคง 6 ตัวชี้วัด (รายได้ ความเพียงพอของรายได้ แหล่งรายได้ ความเป็นเจ้าของบ้าน 
การอยู่อาศัย การมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีปลอดภัย) ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยด้าน
สุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ขณะท่ีดัชนีพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมยังอยู่ในระดับท่ีตํ่า ในส่วนของดัชนีพฤฒพลัง
ด้านความม่ันคงจะลดลงเมื่ออายุเพ่ิมข้ึน โดยผู้สูงอายุชายจะมีระดับพฤฒพลังสูงกว่าหญิง และระดับพฤฒพลัง
จะสูงข้ึนถ้าผู้สูงอายุมีระดับการศึกษาและสถานภาพการทํางานท่ีดี อีกท้ังยังพบว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและ
กรุงเทพมหานครจะมีระดับพฤฒพลังตํ่ากว่าผู้สูงอายุนอกเขตเทศบาล เนื่องจากมีดัชนีด้านการมีส่วนร่วมทาง
สังคมท่ีตํ่ากว่า 



  แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  7 

ดัชนีพฤฒพลังผูสูงอายุไทย 

 ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น (2555) ได้ศึกษาการปันผลทางประชากรจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ และ
ระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย โดยใช้ข้อมูลจากสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดยแบ่ง
ลักษณะการมีพฤฒพลังออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด (การประเมินสุขภาพโดย
ตัวผู้สูงอายุ การมองเห็น การได้ยิน ความรู้สึกไม่มีคุณค่า และความรู้สึกไม่มีความสุข)  ด้านการมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด (การมีส่วนร่วมในการทํางาน การให้ความเกื้อหนุนทางการเงินแก่บุตรในครัวเรือน   
การให้ความเกื้อหนุนทางการเงินแก่บุตรท่ีอยู่ท่ีอ่ืน การเข้าร่วมทํากิจกรรมของชมรมหรือกลุ่ม)  ด้านความม่ันคง 
ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด (ความเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย ลักษณะการอยู่อาศัย รายได้ ความเพียงพอของรายได้ 
เงินออม หนี้สิน แหล่งรายได้ท่ีสําคัญ) ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุไทยยังมีระดับพฤฒพลังไม่สูงพอท่ีจะสร้าง
การเติบโตด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในสังคมสูงวัยได้อย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนมากมีปัญหา
ด้านสุขภาพกายและความม่ันคงทางการเงินอยู่ในระดับท่ีตํ่า 

ระวี สัจจโสภณ (2556) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุ โดยใช้มโนทัศน์การศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นแนวทางเพ่ือให้เกิดการพัฒนาภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุ การศึกษาใช้วิธีการค้นคว้า
และสังเคราะห์เอกสาร พบว่า สามารถพัฒนาภาวะพฤฒพลังในผู้สูงอายุได้ 4 แนวทาง คือ (1) แนวคิด
การศึกษาตลอดชีวิต (2) แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา (3) แนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้          
(4) แนวคิดการพัฒนาเมืองสําหรับผู้สูงอายุ สอดคล้องกับการศึกษาของจิราพร เกศพิชญวัฒนา (2549) และเพ็ญแข 
ประจนปัจจนึก (2550) ท่ีชี้ชัดว่ากรอบแนวคิดท่ีจะนําผู้สูงอายุไปสู่ภาวะพฤฒพลังคือการส่งเสริมการศึกษาหรือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสนองความต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ อันเป็นกลไกในการสร้างสังคม
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพฤฒพลัง (Active Ageing Society) ซึ่งหากผู้สูงอายุมีระดับการศึกษาที่ตํ่าและขาดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตจะมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพ การเสียชีวิต รวมถึงอัตราการจ้างงาน 

วิไลพร วงค์คีนี และคณะ (2556) ได้ศึกษาระดับพฤฒพลังและปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีพฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุเขตเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีข้อคําถามเกี่ยวกับพฤฒพลัง
ของผู้สูงอายุ ความรู้เกี่ยวกับการสูงอายุ ทัศนคติต่อการสูงอายุ และการสนับสนุนทางสังคม และวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคการถดถอยพหุคูณ สําหรับการวัดภาวะพฤฒพลังได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ตามแนวคิดขององค์การ
อนามัยโลก ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความม่ันคง ซึ่งผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีพฤฒพลังในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง 

สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล (2558) ได้ศึกษาระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย โดยนําแนวคิด
ภาวะพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม และด้านการมี
หลักประกัน มาใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย และทําการศึกษาถึงปัจจัยกําหนดท่ีมีอิทธิพลต่อ
ระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย โดยกําหนดชื่อปัจจัยและจัดตัวแปรภายใต้ปัจจัยให้สอดคล้องและเหมาะสม 
โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับพฤฒพลัง
ของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือควบคุมปัจจัยอ่ืนๆ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยด้วย
แบบจําลองโพรบิตเรียงลําดับ (Ordered-probit Model) พบว่า ปัจจัยกําหนดระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ เขตท่ีอยู่อาศัย ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อปี การทํางาน 
การตรวจสุขภาพ การดูแลปรนนิบัติ และการออกกําลังกาย โดยตัวแปรท่ีนํามาใช้ในการสร้างดัชนีพฤฒพลัง
ประกอบด้วย ดัชนีด้านสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด (สุขภาพกาย สุขภาพจิต การมองเห็น การได้ยิน ข้อจํากัดในการทํา
กิจวัตรประจําวัน และข้อจํากัดด้านการทําหน้าท่ีของร่างกาย) ดัชนีด้านการมีส่วนร่วม 2 ตัวชี้วัด (การเป็น
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สมาชิกกลุ่ม/ชมรม และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรม) ดัชนีด้านความม่ันคง 3 ตัวชี้วัด (ความเพียงพอของ
รายได้ ความเป็นเจ้าของบ้าน และลักษณะการอยู่อาศัย) 

 
2.3 ตัวชี้วัด/ตัวแปร จากการทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างดัชนีพฤฒพลัง พบว่า ตัวชี้วัด/ตัวแปรท่ีผู้วิจัย
นํามาสร้างดัชนีพฤฒพลังมีท้ังเหมือนและแตกต่างกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 สรุปตัวชี้วัด/ตัวแปรท่ีใช้สร้างดัชนีพฤฒพลังจากงานวิจัยต่างๆ 

ผู้วิจัย องค์ประกอบ/แนวคิด ตัวชี้วัด/ตัวแปร 
United Nations 
Economic 
Commission for 
Europe: UNECE 
(2013) 

การมีงานทํา การมีงานทําของผู้ที่มีอายุ 55-59 ปี การมีงานทําของผูท้ี่มีอายุ 60-64 ปี 
การมีงานทําของผู้ที่มีอายุ 65-69 ปี การมีงานทําของผูท้ี่มีอายุ 70-74 ปี 

การมีส่วนร่วมทาง
สังคม 

การทํากิจกรรมอาสาสมัคร การดแูลบุตรหลานในครัวเรือน การดูแล
ผู้สูงอายุในครัวเรือน การมีส่วนร่วมทางการเมือง  

การพึ่งพิง สุขภาพ 
และการอยู่อาศยัที่
มั่นคง 

การออกกําลังกาย การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การพึ่งพิง ความมั่นคง
ทางรายได้ ความปลอดภัยทางกายภาพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต   

สภาพทีเ่อื้อต่อการมี
ภาวะพฤฒพลัง 

อายุคาดเฉลี่ยเมือ่อายุ 55 ปี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมือ่อายุ 
55 ปี สขุภาพจิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับการศึกษาของ
ผู้สูงอายุ 

- กุศล สนุทรธาดา 
และกมลชนก       
ขําสุวรรณ (2553) 

- Kattika 
Thanakwang and 
Kusol 
Soonthorndhada 
(2006) 

สุขภาพ การประเมินสุขภาพกายของตนเอง สขุภาพจิต ความพิการ 
ความสามารถในการทํากิจกรรมประจําวัน ข้อจํากัดด้านการทําหน้าที่
ของร่างกาย พฤติกรรมการออกกําลังกาย 

การมีส่วนร่วมทาง
สังคม 

การมีส่วนร่วมในการทํางาน การมีส่วนร่วมในครอบครัว                   
การทํากิจกรรมกลุ่ม/ชมรม  

ความมัน่คง รายได้ ความเพยีงพอของรายได้ แหล่งรายได้ ความเปน็เจ้าของบ้าน 
การอยู่อาศัย สภาพการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย 

ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น 
(2555) 

สุขภาพ การประเมินสุขภาพโดยตัวผู้สูงอายุ การมองเห็น การไดยิ้น               
ความรู้สกึไม่มีคณุคา่ และความรู้สึกไม่มคีวามสขุ  

การมีส่วนร่วมทาง
สังคม 

การมีส่วนร่วมในการทํางาน การให้ความเก้ือหนุนทางการเงิน               
แก่บุตรในครัวเรือน การให้ความเก้ือหนุนทางการเงินแก่บุตรที่อยู่ที่อื่น 
การเขา้ร่วมทํากิจกรรมของชมรมหรือกลุ่ม  

ความมัน่คง ความเปน็เจ้าของที่อยู่อาศัย ลักษณะการอยู่อาศยั รายได้ ความเพียงพอ
ของรายได้ เงินออม หน้ีสิน แหล่งรายได้ที่สาํคญั 

สุภจักษ์ แสงประจักษ์
สกุล (2558) 

สุขภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต การมองเห็น การได้ยิน ข้อจํากัดในการทํา
กิจวัตรประจําวัน และขอ้จํากัดด้านการทําหน้าที่ของร่างกาย  

การมีส่วนร่วม การเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม และการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรม  
ความมัน่คง ความเพยีงพอของรายได้ ความเป็นเจ้าของบา้น และลักษณะการอยู่

อาศัย 
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นอกจากนี้ยังพบว่าแหล่งข้อมูลท่ีนํามาใช้สร้างดัชนีมีความแตกต่างกัน โดยงานวิจัยในประเทศส่วนใหญ่
จะใช้ข้อมูลจากการสํารวจเดียวกัน คือ สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ส่วนงานวิจัยต่างประเทศจะใช้
ข้อมูลจากหลากหลายการสํารวจ ดังตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบรายการข้อมูลและแหลง่ข้อมูลท่ีใช้สรา้งดัชนีพฤฒพลังของงานวิจยัในและต่างประเทศ 

ที่มาของ
เอกสาร/
งานวิจัย 

องค์ประกอบ/รายการขอ้มูล แหล่งขอ้มูล 

ด้านสุขภาพ 
(Health) 

ด้านการมีส่วนร่วม 
(Participation) 

ด้านความมั่นคง 
(Security) 

ด้านอื่นๆ 
(สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการมี
ภาวะพฤฒพลัง) 

ในประเทศ -การประเมิน
สุขภาพตนเอง 
-สุขภาพจิต 
-ความพกิาร 
-ความสามารถใน
การทํากิจวัตร
ประจําวัน 
-ข้อจํากัดดา้นการ
ทําหน้าที่ของ
ร่างกาย 
-การมองเห็น 
-การไดยิ้น 
-พฤติกรรมการออก
กําลังกาย 

-การมีงานทํา 
-การมีสว่นร่วมใน
ครอบครัว 
-การเปน็สมาชิก
กลุ่ม/ชมรม 
-การเขา้ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม/ชมรม 

-รายได ้
-ความเพียงพอของ
รายได ้
-แหล่งรายได ้
-การเปน็เจ้าของที่
อยู่อาศยั 
-ลักษณะการอยู่
อาศัย 
-การมีสิง่อํานวย
ความสะดวกที่
ปลอดภัย 
-เงินออม 
-หน้ีสิน 
-แหล่งรายไดท้ี่
สําคัญ 

 -สํารวจประชากร
สูงอายุในประเทศ
ไทย 
 

ต่างประเทศ -การเขา้ถึงบริการ
สุขภาพและช่อง
ปาก 
-การออกกําลังกาย 
-ความสามารถใน
การพึ่งพิงตนเอง 

-การมีงานทํา 
-การเปน็อาสาสมัคร 
-การดูแลบุคคลใน
ครัวเรือน 
-การมีสว่นร่วม
ทางการเมือง 
-การมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม 

-ความปลอดภัยทาง
กายภาพ 
-รายได ้
-การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

-อายุคาดเฉลี่ย เมื่อ
อายุ 55 ปี 
-อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดี เม่ือ
อายุ 55 ปี 
-การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
-การศึกษาของ
ผู้สูงอายุ 

-Labour Force 
Survey 
-Quality of Life 
Survey 
-Survey of 
Income and 
Living 
Conditions 
-Social Survey 
-ICT Survey 
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ดัชนีพฤฒพลังผูสูงอายุไทย 

2.4 กรอบแนวคิดดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 
 จากการศึกษาตัวชี้วัดท่ีนํามาสร้างดัชนีพฤฒพลังจากเอกสาร งานวิจัย ท้ังในและต่างประเทศ พบว่า 
การสร้างดัชนีพฤฒพลังมีองค์ประกอบของตัวชี้วัดท่ีแตกต่างกัน แต่ยังคงยึดกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก
เป็นแนวทางในการศึกษาภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุ ดังนั้น กรอบแนวคิดในการสร้างดัชนีพฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุครั้งนี้จึงใช้ตัวชี้วัดต่างๆ ท่ีได้ทําการศึกษาและคํานึงถึงการมีอยู่ของข้อมูล ซึ่งมีการจัดองค์ประกอบของ
ตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องกับการศึกษาจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ และมีแหล่งข้อมูลท่ีสามารถนํามาสร้างดัชนีพฤฒพลังได้ 
ตามแผนภาพที่ 2.5 

 
แผนภาพท่ี 2.5 กรอบแนวคิดดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้านสุขภาพ 
 

- การประเมินสขุภาพ
กายของตนเอง 

- สุขภาพจิต 
- ความสามารถในการ
ทํากิจวัตรประจําวัน
และการเคลื่อนไหว 

- การมองเห็น 
- การไดยิ้น 
- การออกกําลังกาย 

 
 

ด้านการมีส่วนร่วม 
 

- การมีงานทํา 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ 

- การเขา้ร่วมกิจกรรม
ของหมูบ่้าน/ชุมชน 

- การดแูลบุคคลใน
ครัวเรือน 

 
 

ด้านความมั่นคง 
 

- ความเพียงพอของ
รายได ้

- การเปน็เจ้าของที่อยู่
อาศัย 

- ลักษณะการอยูอ่าศัย 
- สภาพการอยู่อาศัยที่
ปลอดภัย 

 
 

ด้านสภาพที่เอือ้ต่อการ
มีพฤฒพลัง 

- การมกีารใช้อุปกรณ์ ICT 
- การอ่านออกเขยีนได ้

ดัชนพีฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 
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ดัชนีพฤฒพลังผูสูงอายุไทย 

บทที่ 3  

การสร้างดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 

ดัชนีพฤฒพลังเป็นดัชนีองค์ประกอบหรือดัชนีรวม (Composite Index) ซึ่งเกิดจากการนําตัวชี้วัด/
ตัวแปรหลายๆ ตัวมาคํานวณหาค่าดัชนี ซึ่งจากการศึกษาพบว่าวิธีการคํานวณค่าดัชนีพฤฒพลังใช้หลักการ
เดียวกันคือการหาผลรวมของค่าดัชนีในแต่ละองค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบจะใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย
ของตัวชี้วัด/ตัวแปร  ซึ่งแต่ละตัวชี้วัด/ตัวแปรอาจมีความแตกต่างกันในค่าที่ใช้วัด เช่น การวัดแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) หรือการวัดด้วยค่าร้อยละ รวมถึงการให้น้ําหนักในแต่ละตัวชี ้ว ัด/ตัวแปร          
ท่ีแตกต่างกัน 

3.1 ขอ้มูลที่ใช้ในการสร้างดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 
 ในการจัดทําดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยครั้งนี้ ใช้ข้อมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ประกอบด้วย สํารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย สํารวจภาวะการทํางานของประชากร สํารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน โดยเป็นข้อมูลท่ีนําเสนอในระดับจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด         
มีรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.1 ตัวแปรและมาตรวัดของข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย 

ตัวช้ีวัด คําอธิบายข้อมูล ระดับการจําแนก
ของข้อมูล 

ท่ีมาของข้อมูล 

องค์ประกอบด้านสุขภาพ 

การประเมินสุขภาพ
กายของตนเอง 

การประเมินภาวะสุขภาพของ
ตนเองในระหว่าง 7 วันก่อนการ
สัมภาษณ์ 

4=ดีมาก 
3=ดี 
2=ปานกลาง 
1=ไม่ดี 
0=ไม่ดีมากๆ 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

ความสุข การประเมินระดับความสุขด้วย
ตนเองในระหว่าง 3 เดือนท่ีผ่านมา

ระดับ 0 – 10 (0=ไม่
มีความสุขเลย, 10=มี
ความสุขมากท่ีสุด) 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

ความสามารถในการ
ทํากิจวัตรประจําวัน
และการเคล่ือนไหว 

การทํากิจกรรมด้วยตนเอง เช่น 
กินอาหาร ใส่เส้ือผ้า อาบนํ้า 
ล้างหน้า  แปรงฟัน  เข้าห้อง
สุขา และการเคล่ือนไหว เช่น 
นั่งยอง ยกของหนัก ข้ึนบันได  

1=ทํากิจกรรมต่างๆ 
ได้ทุกอย่าง 
0=ทํากิจกรรมต่างๆ 
ได้ 1 อย่างหรือ
มากกว่า 
 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

ความสามารถในการ
มองเห็น 

ความสามารถในการมองเห็น
ของผู้สูงอายุ 

1=เห็นชัดเจน 
0=ไม่เห็น/ไม่ชัดเจน 
 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 
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ดัชนีพฤฒพลังผูสูงอายุไทย 

ตารางท่ี 3.1 ตัวแปรและมาตรวัดของข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด คําอธิบายข้อมูล ระดับการจําแนก
ของข้อมูล 

ท่ีมาของข้อมูล 

ความสามารถในการ
ได้ยิน 

ความสามารถในการได้ยินของ
ผู้สูงอายุ 

1=ได้ยินชัดเจน 
0=ไม่ได้ยิน/ไม่
ชัดเจน 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

พฤติกรรมการออก
กําลังกาย 

การออกกําลังกายในช่วง 6 
เดือนก่อนสัมภาษณ์ 

1=ออกกําลังกาย 
0=ไม่ออกกําลังกาย 
 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม 

การมีงานทํา ผู้สูงอายุยังคงทํางานท้ังท่ีมี
รายได้และไม่มีรายได้ ในช่วง    
7 วันก่อนสัมภาษณ์ 

1=ทํางาน 
0=ไม่ทํางาน 

สํารวจภาวะการมีงานทํา
ของประชากร พ.ศ. 
2557 

การเข้าร่วมชมรม/
กลุ่มผู้สูงอายุ 

การเข้าร่วมกิจกรรมในชมรม
หรือกลุ่มผู้สูงอายุในรอบปี        
ท่ีแล้ว 

1=เข้าร่วม 
0=ไม่เข้าร่วม 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

การเข้าร่วมกิจกรรม
หมู่บ้าน/ชุมชน 

การได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
สําคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน 

1=เข้าร่วม 
0=ไม่เข้าร่วม 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

การดูแลบุคคลใน
ครัวเรือน 

การให้ความช่วยเหลือ/ดูแล
สมาชิกในครัวเรือน เช่น การให้
เงินบุตร การดูแลบุตรของบุตร 
การส่งเสียเล้ียงดูบุตรของบุตร 

1=มีการช่วยเหลือ 
0=ไม่มีการช่วยเหลือ 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

องค์ประกอบด้านความม่ันคง 

ความเพียงพอของ
รายได้ 

การประเมินรายได้ตนเองจาก
ทุกแหล่งว่าเพียงพอต่อการ
ดํารงชีพหรือไม่ 

1=เพียงพอ 
0=ไม่เพียงพอ 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

การเป็นเจ้าของท่ีอยู่
อาศัย 

สถานภาพการเป็นเจ้าของ       
ในท่ีอยู่อาศัยปัจจุบัน 

1=เป็นเจ้าของ 
0=ไม่ได้เป็นเจ้าของ 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

ลักษณะการอยู่อาศัย ลักษณะการอยู่อาศัยร่วมกับ
สมาชิกในครัวเรือน 

1=อยู่ร่วมกับสมาชิก
ในครัวเรือน 
0=อยู่คนเดียว 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

สภาพแวดล้อมใน
การอยู่อาศัยท่ี
ปลอดภัย 

ความปลอดภัยของท่ีอยู่อาศัย 
เช่น การมีราวยึดเกาะท่ีบันได 
ห้องนอน ห้องน้ํา  

1=มี 
0=ไม่มี 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 
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ดัชนีพฤฒพลังผูสูงอายุไทย 

ตารางท่ี 3.1 ตัวแปรและมาตรวัดของข้อมูลท่ีใช้ในการสร้างดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด คําอธิบายข้อมูล ระดับการจําแนก
ของข้อมูล 

ท่ีมาของข้อมูล 

องค์ประกอบด้านสภาพท่ีเอื้อต่อการมีพฤฒพลัง 
การมีการใช้อุปกรณ์ 
ICT 

การมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
อินเตอร์เน็ต  

1=มี/เคยใช้ 
0=ไม่มี/ไม่เคยใช้ 

สํารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2557 

การอ่านออกเขียนได้ การอ่านออกเขียนได้ของ
ผู้สูงอายุ 

1=ได้ 
0=ไม่ได้ 

สํารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย พ.ศ. 
2557 

 

3.2 วิธีการสร้างดัชนีพฤฒพลัง 
การสร้างดัชนีพฤฒพลังของผู้ สูงอายุ ไทย  เ ป็นการหาผลรวมของค่าดัชนีองค์ประกอบท้ัง                

4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านสุขภาพ องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม องค์ประกอบด้านความ
มั่นคง และองค์ประกอบด้านสภาพที่เอื้อต่อการมีพฤฒพลัง โดยการคํานวณค่าดัชนีแต่ละองค์ประกอบและ
ดัชนีพฤฒพลัง2 มีวิธีการดังนี้ 

3.2.1 การสร้างดัชนีองค์ประกอบแต่ละด้าน 

   การสร้างดัชนีองค์ประกอบแต่ละด้าน มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

ดัชนีแต่ละดา้น = (
xi

 Mi × n
 )

n

i=1

 

 โดย  xi = คะแนนเฉลี่ยตัวชี้วัดท่ี i 
       Mi = ค่าสูงสุดของคําตอบของตัวชี้วัดท่ี i 
       n  = จํานวนตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ 

  
 สําหรับรายละเอียดวิธีการคํานวณดัชนีในแต่ละด้านมีดังนี้ 

1) ดัชนีสุขภาพ (Health Index: HI) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ การประเมินสุขภาพของ
ตนเอง (H1) สุขภาพจิต (H2) การมองเห็น (H3) การได้ยิน (H4) ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (H5) 
และการออกกําลังกาย (H6) ดังนั้น ดัชนีสุขภาพจะคํานวณได้จาก 

Health Index (HI) =
H1

4×6
+

H2

10×6
+

H3

1×6
+

H4

1×6
+

H5

1×6
+

H6

1×6
 

 

                                                           
2 ใช้วิธีการคํานวณเดียวกันกับ กุศล สุนทรธาดา และกมลชนก ขําสุวรรณ (2553) ; สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล (2557) 
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ดัชนีพฤฒพลังผูสูงอายุไทย 

คะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได้คือ 
4

4×6
+

10

10×6
+

1

1×6
+

1

1×6
+

1

1×6
+

1

1×6
 = 1 

คะแนนตํ่าสุดท่ีเป็นไปได้คือ 
0

4×6
+

0

10×6
+

0

1×6
+

0

1×6
+

0

1×6
+

0

1×6
 = 0 

 

2) ดัชนีการมีส่วนร่วม (Participation Index: PI) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีงาน
ทํา (P1) การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรม (P2) การเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน (P3) และการดูแลบุคคล
ในครัวเรือน (P4) สามารถคํานวณได้จาก 

Participation Index (PI) =
P1

1×4
+

P2

1×4
+

P3

1×4
+

P4

1×4
 

 
คะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได้คือ 

1

1×4
+

1

1×4
+

1

1×4
+

1

1×4
= 1 

คะแนนตํ่าสุดท่ีเป็นไปได้คือ 
0

1×4
+

0

1×4
+

0

1×4
+

0

1×4
= 0 

 

3) ดัชนีความม่ันคง (Security Index: SI) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเพียงพอของ
รายได้ (S1) การเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย (S2) ลักษณะการอยู่อาศัย (S3) และสภาพการอยู่อาศัยท่ีปลอดภัย (S4) 
สามารถคํานวณได้จาก  

Security Index (SI) =
S1

1×4
+

S2

1×4
+

S3

1×4
+

S4

1×4
 

 
คะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได้คือ 

1

1×4
+

1

1×4
+

1

1×4
+

1

1×4
= 1 

คะแนนตํ่าสุดท่ีเป็นไปได้คือ 
0

1×4
+

0

1×4
+

0

1×4
+

0

1×4
= 0  
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4) ดัชนีสภาพท่ีเอื้อต่อการมีพฤฒพลัง (Enabling Environment Index: EI) ประกอบด้วย         
2 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีการใช้อุปกรณ์ ICT (E1) และการอ่านออกเขียนได้ (E2) สามารถคํานวณได้จาก 

Enabling Environment index (EI)=
E1

1×2
+

E2

1×2
 

 
คะแนนสูงสุดท่ีเป็นไปได้คือ 

1

1×2
+

1

1×2
= 1 

คะแนนตํ่าสุดท่ีเป็นไปได้คือ 
0

1×2
+

0

1×2
= 0 

 
3.2.2 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 

ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย (Active ageing index: AAI) เป็นการหาผลรวมของของค่าคะแนน
ดัชนีองค์ประกอบท้ัง 4 องค์ประกอบ โดยถ่วงน้ําหนักให้แต่ละดัชนีมีความสําคัญเท่ากัน  

 

AAI = 
HI + PI + SI + EI

4
 

 

3.3 การแปลผลค่าดัชนีพฤฒพลัง 
ค่าท่ีเป็นไปได้ของดัชนีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1  ในการแปลผลนั้นหากค่าดัชนีมีค่าเข้าใกล้ 1          

นั่นหมายถึง ผู้สูงอายุมีภาวะพฤฒพลังอยู่ในระดับท่ีสูง หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุมีความสามารถในการ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม และหากค่าเข้าใกล้ 0 หมายถึง ผู้สูงอายุจะมี
ภาวะพฤฒพลังอยู่ในระดับท่ีตํ่าหรือมีความสามารถในการดํารงชีวิตท่ีตํ่า 

หากใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ของ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพ่ือวัดระดับคุณภาพชีวิต สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้  

0.000 – 0.499 คะแนน หมายถึง ระดับตํ่า 
0.500 – 0.799 คะแนน หมายถึง ระดับปานกลาง 
0.800 – 1.000 คะแนน หมายถึง ระดับสูง 
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3.4 ขอ้จํากัดในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้ตัวแปรจากการสํารวจท่ีได้ดําเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลไว้แล้ว อาจมีตัวแปรท่ีสําคัญ
ท่ีไม่ได้นํามาใช้ในการสร้างดัชนีพฤฒพลัง เช่น อายุคาดเฉล่ียเม่ืออายุ 60 ปี อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น เนื่องจากไม่มีข้อมูลท่ีสามารถนําเสนอผลในระดับจังหวัดได้ 
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บทที่ 4  

ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 

4.1 ผลการศึกษาดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 
 4.1.1 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย (Active Ageing Index: AAI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิูท่ี 4.1 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย จําแนก  
ตามภาค 

1.ขอนแก่น 

73.สตูล 

4.ชัยภูมิ 5.ยโสธร

2.สิงห์บุรี 

74.แม่ฮ่องสอน 

75.ยะลา 

76.ปัตตานี 

77.นราธิวาส 

3.มหาสารคาม

แผนภาพท่ี 4.1 แผนที่ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 

เม่ือพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดท่ีมี   
ค่าดัชนีพฤฒพลังสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ขอนแก่น 
(0.739) สิงห์บุรี (0.733) มหาสารคาม (0.732) ชัยภูมิ 
(0.730) และยโสธร (0.730) ตามลําดับ ส่วนจังหวัดท่ี
มีค่าดัชนีพฤฒพลังน้อยท่ีสุด 5 อันดับสุดท้าย ได้แก่ 
สตูล (0.630) แม่ฮ่องสอน (0.620) ยะลา (0.591) 
ปัตตานี (0.579) และนราธิวาส (0.548) ตามลําดับ 
(ตาราง ผ1) 

 

0.685
0.695 0.694

0.682

0.659

0.677

0.64

0.66

0.68

0.70

คะแนน

ท่ัวราชอาณาจักร เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กลาง ใต้ กทม. 

        ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุไทยมีค่าดัชนี
พฤฒพลังผู้สูงอายุ เท่ากับ 0.685 หรืออยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งภาคเหนือมีระดับพฤฒพลังสูงท่ีสุด (0.695) 
รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.694) ภาค
กลาง (0.682) กรุงเทพมหานคร (0.677) และภาคใต้ 
(0.659) ตามลําดับ 
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4.1.2 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย-ด้านสุขภาพ (Health Index)  

เม่ือพิจารณาดัชนีด้านสุขภาพในภาพรวม พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีดัชนีด้านสุขภาพเท่ากับ 0.797         
ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีดัชนีพฤฒพลังด้านสุขภาพสูงท่ีสุด (0.816) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (0.809) ภาคกลาง 
(0.798) ภาคใต้ (0.795) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.784) ตามลําดับ 

แผนภมิูท่ี 4.2 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย-ด้านสุขภาพ จําแนกตามภาค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.797
0.809

0.784
0.798 0.795

0.816

0.70
0.72
0.74
0.76
0.78
0.80
0.82
0.84

ทั่วราชอาณาจักร เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง
(ไม่รวม กทม.)

ใต้ กทม.

คะแนน

แผนภาพท่ี 4.1 แผนที่ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย ด้านสุขภาพ 

2. ลําพูน 

1.ปทุมธานี 

3.อุตรดิตถ์ 

4.เพชรบูรณ์

5.นครนายก

73.ลพบุร ี

74.อุดรธานี 

75.กระบ่ี 

76.สระแก้ว 

77.นครราชสีมา 

จังหวัดท่ีมีดัชนีด้านสุขภาพสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก 
ได้แก่ ปทุมธานี (0.859) ลําพูน (0.837) อุตรดิตถ์ 
(0.834) เพชรบูรณ์ (0.833) และนครนายก (0.833) 
ตามลําดับ ส่วนจังหวัดท่ีมีดัชนีด้านสุขภาพน้อยท่ีสุด  
5 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ลพบุรี (0.748) อุดรธานี (0.746) 
กระบี่ (0.743) สระแก้ว (0.725) และนครราชสีมา 
(0.722) ตามลําดับ (ตาราง ผ2) 
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4.1.3 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย-ด้านการมีส่วนร่วม (Participation Index)  

 เม่ือพิจารณาดัชนีด้านการมีส่วนร่วมในภาพรวม พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีดัชนีด้านการมีส่วนร่วม
เท่ากับ  0 .502 ซึ่ งภาคเหนือ  มี ดัชนีพฤฒพลัง ด้านการมี ส่วนร่วมสูง ท่ี สุด  (0 .565) รองลงมาคือ                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.560) ภาคใต้ (0.482) ภาคกลาง (0.461) และกรุงเทพมหานคร (0.305) 
ตามลําดับ 

แผนภมิูท่ี 4.3 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย-ด้านการมีส่วนร่วม จําแนกตามภาค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.502
0.565 0.560

0.461 0.482

0.305

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

ทั่วราชอาณาจักร เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง
(ไม่รวม กทม.)

ใต้ กทม.

คะแนน

แผนภาพท่ี 4.3 แผนที่ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย ด้านการมีส่วนร่วม 

1.เชียงราย 

2.น่าน 

3.ลําพูน 

4.ร้อยเอ็ด

5.ศรีสะเกษ

74.ชลบุร ี

76.กทม. 
77.นนทบุร ี

73.ภูเก็ต 

75.นราธิวาส 

จังหวัดท่ีมีดัชนีด้านการมีส่วนร่วมสูงท่ีสุด  
5 อันดับแรก ได้แก่ เชียงราย (0.668) น่าน (0.663) 
ลําพูน (0.636) ร้อยเอ็ด (0.631) และศรีสะเกษ (0.618) 
ตามลําดับ ส่วนจังหวัดท่ีมีดัชนีด้านการมีส่วนร่วม   
น้อยท่ีสุด 5 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ภูเก็ต (0.366) ชลบุรี 
(0.360) นราธิวาส (0.314) กรุงเทพมหานคร (0.305) 
และนนทบุรี (0.280) ตามลําดับ (ตาราง ผ3)  
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4.1.4 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย-ด้านความม่ันคง (Security Index)  

เม่ือพิจารณาดัชนีด้านความม่ันคงในภาพรวม พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีดัชนีด้านความม่ันคงเท่ากับ 
0.751 ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีดัชนีพฤฒพลังด้านความม่ันคงสูงท่ีสุด (0.790) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(0.761) ภาคเหนือ (0.757) ภาคกลาง (0.739) และภาคใต้ (0.703) ตามลําดับ 

แผนภมิูท่ี 4.4 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย-ด้านความม่ันคง จําแนกตามภาค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.751 0.757 0.761 0.739
0.703

0.790

0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85

ทั่วราชอาณาจักร เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง
(ไม่รวม กทม.)

ใต้ กทม.

คะแนน

แผนภาพท่ี 4.4 แผนที่ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย ด้านความม่ันคง 

1.พระนครศรีอยุธยา 

4.แพร ่

3.มหาสารคาม 
5.ร้อยเอ็ด 

2.สมุทรสงคราม 

75.สระแก้ว 

73.จันทบุร ี

74.ประจวบคีรขีันธ์ 

76.กระบ่ี 

77.ภูเก็ต 

จั งหวั ด ท่ี มี ดั ชนี ด้ านความม่ันคงสู ง ท่ี สุ ด  
5 อันดับแรก ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา (0.840) 
สมุทรสงคราม (0.830) มหาสารคาม (0.825) แพร่ 
(0.825) และร้อยเอ็ด (0.823) ตามลําดับ ส่วนจังหวัด
ท่ีมีดัชนีด้านความม่ันคงน้อยท่ีสุด 5 อันดับสุดท้าย 
ได้แก่ จันทบุรี (0.659) ประจวบคีรีขันธ์ (0.646) 
สระแก้ว (0.636) กระบี่ (0.636) และภูเก็ต (0.626) 
ตามลําดับ (ตาราง ผ4) 
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4.1.5 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย-ด้านสภาพท่ีเอื้อต่อการมีภาวะพฤฒพลัง                            
(Enabling Environment Index)  
เม่ือพิจารณาดัชนีด้านสภาพที่เอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลังในภาพรวม พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีดัชนี

ด้านสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลังเท่ากับ 0.691 กรุงเทพมหานครมีค่าดัชนีพฤฒพลังด้านสภาพท่ีเอ้ือต่อ
การมีภาวะพฤฒพลังสูงท่ีสุด (0.798) รองลงมาคือ ภาคกลาง (0.731) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.670) 
ภาคใต้ (0.655) และภาคเหนือ (0.648) ตามลําดับ 

แผนภมิูท่ี 4.5 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย-ด้านสภาพที่เอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลัง จําแนกตามภาค 
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ใต้ กทม.

คะแนน

แผนภาพท่ี 4.5 แผนที่ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย ด้านสภาพที่เอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลัง 

1.นนทบุรี 

2.ชลบุรี 

3.กทม. 
4.ปทุมธานี 

73.น่าน 

5.สมุทรปราการ 

74.ปัตตานี 

77.แม่ฮ่องสอน 

75.ยะลา 
76.นราธิวาส 

จังหวัดท่ี มี ดัชนี ด้านสภาพท่ีเ อ้ือต่อการมี
ภาวะพฤฒพลังสูงท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นนทบุรี 
(0.837) ชลบุรี (0.808) กรุงเทพมหานคร (0.798) 
ปทุมธานี (0.783) และสมุทรปราการ (0.782) ตามลําดับ 
ส่วนจังหวัดท่ีมีดัชนีด้านสภาพที่เอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒ
พลังน้อยท่ีสุด 5 อันดับสุดท้าย ได้แก่ น่าน (0.538) 
ปัตตานี (0.433) ยะลา (0.398) นราธิวาส (0.379) และ
แม่ฮ่องสอน (0.339) ตามลําดับ (ตาราง ผ5) 
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4.1.6 ความแตกต่างของดัชนีพฤฒพลังระหว่างเพศชาย-หญิง 

แผนภมิูท่ี 4.6 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย จําแนกตามเพศและภาค 

 
ผลการศึกษาความแตกต่างของดัชนีพฤฒพลังระหว่างผู้สูงอายุชายและหญิง พบว่า ผู้ชายมีระดับพฤฒพลัง

สูงกว่าผู้หญิงในทุกๆ ภาค โดยภาคกลางมีความแตกต่างของดัชนีพฤฒพลังระหว่างชาย-หญิงมากท่ีสุด เท่ากับ 
0.060 (ชาย=0.716 และหญิง=0.656) รองลงมาคือ ภาคเหนือ (0.059) ภาคใต้ (0.058) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(0.056) และกรุงเทพมหานคร (0.046) ตามลําดับ 

 
แผนภูมิท่ี 4.7 ความแตกต่างของดัชนีพฤฒพลังระหว่างเพศชาย-หญิง (AAI Gender Gap)* จําแนกตามภาค   

และองค์ประกอบ 

 
    

 
 

 

 

 

       *หมายเหตุ : การคํานวณ AAI Gender Gap = AAI ชาย – AAI หญิง 

เม่ือพิจารณาระดับพฤฒพลังในแต่ละองค์ประกอบและภาค พบว่า ดัชนีสภาพที่เ อ้ือต่อการมี
ภาวะพฤฒพลังมีความแตกต่างระหว่างเพศมากท่ีสุด โดยภาคกลางมีความแตกต่างมากท่ีสุด (0.155) รองลงมา
คือ ภาคเหนือ (0.107) ภาคใต้ (0.105) กรุงเทพมหานคร (0.08) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (0.071) 
ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาดัชนีด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความแตกต่างระหว่างเพศ
สูงท่ีสุด (0.089) ในขณะท่ีดัชนีด้านสุขภาพและความมั่นคงมีความแตกต่างระหว่างเพศใกล้เคียงกัน 
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เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

ผลต่างของ AAI

สุขภาพ การมีส่วนร่วม ความมั่นคง สภาพท่ีเอื้อต่อภาวะพฤฒพลัง



 ดัชนีพฤฒพลังผูสูงอายุไทย  23 

ดัชนีพฤฒพลังผูสูงอายุไทย 

4.2 สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
4.2.1 สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

 ระดับพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยคะแนนในด้านสุขภาพอยู่
ในระดับท่ีสูง ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินของผู้สูงอายุมีคะแนนค่อนข้างสูงในทุก
ภูมิภาค เม่ือพิจารณด้านการมีส่วนร่วมพบว่าคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการมีงานทํา
ของผู้สูงอายุยังอยู่ในระดับท่ีตํ่า รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับท่ีตํ่าเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมีคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมของชุมชนน้อยท่ีสุด
เม่ือเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ  ส่วนในด้านความม่ันคงพบว่าคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เป็นเจ้าของในท่ีอยู่อาศัยก็ตาม แต่สาเหตุสําคัญมาจากความเพียงพอของรายได้และสภาพแวดล้อมในการอยู่
อาศัยท่ีปลอดภัยมีคะแนนไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีความเพียงพอของรายได้น้อย
ท่ีสุด  ส่วนในด้านสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลังพบว่าคะแนนอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน แม้ว่าคะแนน
การอ่านออกเขียนได้จะอยู่ในระดับท่ีสูง แต่การมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคะแนน
ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ในส่วนของมิติหญิง-ชาย พบว่า ผู้สูงอายุชายมีระดับพฤฒพลังสูงกว่าผู้สูงอายุหญิงในทุกจังหวัด 
โดยเฉพาะในด้านสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีการภาวะพฤฒพลังจะมีความแตกต่างระหว่างเพศมากท่ีสุด เนื่องจาก
ผู้ชายมีคะแนนการอ่านออกเขียนได้และมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสูงกว่าผู้หญิง 

4.2.2 ข้อเสนอแนะ 

      ข้อเสนอแนะเชิงการศึกษาวิจัย 
 1) กรอบแนวคิดพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลกไม่ได้กําหนดตัวชี้วัด/ตัวแปรที่ใช้ในการสร้าง
ดัชนีพฤฒพลัง แต่ละประเทศสามารถกําหนดตัวชี้วัด/ตัวแปรท่ีนําไปสร้างดัชนีอาจมีความแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับ
บริบทและการมีอยู่ของข้อมูล ดังนั้น ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยท่ีสร้างข้ึนนี้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับพฤฒพลัง
ในบริบทของสังคมไทย การนําผลการศึกษาไปเปรียบเทียบในระดับสากลจึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ท่ีนําไปใช้ 
 2) การศึกษาครั้งนี้ ได้กําหนดค่าถ่วงน้ําหนักของตัวแปรท่ีใช้สร้างดัชนีพฤฒพลังให้มีค่าเท่ากัน   
ทุกตัวแปร ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปอาจให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมในการปรับปรุงวิธีการถ่วงน้ําหนักและตัวแปร       
ท่ีนํามาใช้ เพ่ือให้ค่าดัชนีมีความแม่นยําและเท่ียงตรงมากข้ึน 
 3) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตข้อมูลหรือตัวชี้วัดต่างๆ ท่ีใช้ประกอบการจัดทําดัชนีพฤฒพลัง
ผู้สูงอายุไทย ควรมีการสร้างตัวชี้วัดท่ีสําคัญในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงดัชนีพฤฒพลังท่ีสามารถ
สะท้อนคุณภาพในการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุไทยได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

      ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถนําดัชนีและตัวชี้วัดท่ีได้จากการศึกษาดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย
ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องกับระดับพฤฒพลัง    
ในแต่ละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะในด้านท่ีมีระดับพฤฒพลังค่อนข้างตํ่า 
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ตารางและแผนท่ี 

ดัชนพีฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 
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ตาราง ผ1 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 
 

อันดับ จังหวัด AAI คะแนน 
1 ขอนแก่น  0.739 
2 สิงห์บุรี  0.733 
3 มหาสารคาม  0.732 
4 ชัยภูมิ  0.730 
5 ยโสธร  0.730 
6 แพร ่  0.729 
7 สกลนคร  0.725 
8 ลําพูน  0.721 
9 ตราด  0.717 
10 เพชรบูรณ์  0.717 
11 ร้อยเอ็ด  0.715 
12 พะเยา  0.715 
13 พิจิตร  0.714 
14 หนองคาย  0.714 
15 ลพบุรี  0.711 
16 นครนายก  0.711 
17 นครพนม  0.709 
18 ปทุมธานี  0.705 
19 กาฬสินธุ์  0.705 
20 ปราจีนบุรี  0.704 
21 เชียงราย  0.703 
22 อุตรดิตถ์  0.703 
23 น่าน  0.701 
24 สมุทรสงคราม  0.701 
25 นครสวรรค์  0.700 
26 อํานาจเจริญ  0.700 
27 พระนครศรีอยุธยา  0.699 
28 อ่างทอง  0.697 
29 ระนอง  0.697 
30 จันทบุรี  0.696 
31 ศรีสะเกษ  0.695 
32 เลย  0.694 
33 พัทลุง  0.693 
34 อุบลราชธานี  0.692 
35 อุทัยธานี  0.690 
36 ลําปาง  0.689 
37 สมุทรปราการ  0.687 
38 สระบุรี  0.687 
39 ชัยนาท  0.686 
40 เชียงใหม ่  0.684 
41 ชุมพร  0.683 
42 สุราษฏร์ธานี  0.683 
43 ระยอง  0.683 
44 สงขลา  0.682 
45 พิษณุโลก  0.681 
46 นนทบุรี  0.680 

อันดับ จังหวัด AAI  คะแนน 
47 นครศรีธรรมราช  0.679 
48 สุพรรณบุรี  0.679 
49 ชลบุรี  0.678 
50 กรุงเทพมหานคร  0.677 
51 หนองบัวลําภู  0.676 
52 ตรัง  0.675 
53 บึงกาฬ  0.675 
54 สุโขทัย  0.674 
55 อุดรธานี  0.674 
56 มุกดาหาร  0.673 
57 พังงา  0.669 
58 เพชรบุรี  0.669 
59 ฉะเชิงเทรา  0.668 
60 ราชบุรี  0.667 
61 ตาก  0.667 
62 สุรินทร์  0.667 
63 กําแพงเพชร  0.666 
64 นครปฐม  0.661 
65 กาญจนบุรี  0.661 
66 ประจวบคีรีขันธ์  0.659 
67 บุรีรัมย์  0.658 
68 นครราชสีมา   0.645 
69 กระบ่ี  0.639 
70 ภูเก็ต  0.636 
71 สมุทรสาคร  0.635 
72 สระแก้ว  0.632 
73 สตูล  0.630 
74 แม่ฮ่องสอน  0.620 
75 ยะลา  0.591 
76 ปัตตานี  0.579 
77 นราธิวาส  0.548 
    
 ภาค AAI คะแนน 
 ทั่วราชอาณาจักร  0.685 
 กรุงเทพมหานคร  0.677 
 กลาง (ไม่รวม กทม.)  0.682 
 เหนือ  0.695 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ  0.694 
 ใต้  0.659 
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บึงกาฬ

นครพนมอุดรธานี

หนองบัวลําภู

ขอนแก่น

มหาสารคาม

หนองบัวลําภู

ร้อยเอ็ด

มุกดาหาร

ยโสธร
อํานาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีษะเกษ
สุรินทร์บุรีรัมย์

นครราชสีมา

สระบุรี

นครนายก
ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ตราด

จันทบุรีระยอง

ปราจีนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

สตูล สงขลา

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

นครศรีธรรมราช

ตรัง
พัทลุง

กระบี่

ฉะเชิงเทรา

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. ปทุมธานี
4. นครปฐม
5. สมุทรปราการ
6. สมุทรสาคร
7. สมุทรสงคราม
8. พระนครศรีอยุธยา
9. อ่างทอง
10. สิงห์บุรี

ชัยภูมิ
เพชรบูรณ์

เลย

เชียงราย

พะเยา

น่าน

แพร่
ลําปาง

เชียงใหม่

ลําพูน

ตาก
สโุขทัย

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

กําแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี
ชัยนาท

สุพรรณบุรี

ลพบุรี

กาญจนบุรี

1
56

7

8

9

10

3
24

ราชบุรี

เพชรบุรี

แม่ฮ่องสอน

สกลนคร

หนองคาย

แผนภาพ ผ1 แผนท่ีดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย 
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ตาราง ผ2 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย – ด้านสุขภาพ 
 

อันดับ จังหวัด Health Index คะแนน 
1 ปทุมธานี  0.859 
2 ลําพูน  0.837 
3 อุตรดิตถ์  0.834 
4 เพชรบูรณ์  0.833 
5 นครนายก  0.833 
6 มหาสารคาม  0.833 
7 สิงห์บุรี  0.832 
8 พิจิตร  0.831 
9 ตราด  0.831 
10 เลย  0.831 
11 พระนครศรีอยุธยา  0.829 
12 ชัยภูมิ  0.828 
13 สกลนคร  0.827 
14 ชลบุรี  0.825 
15 หนองคาย  0.823 
16 นนทบุรี  0.822 
17 แพร ่  0.822 
18 เชียงราย  0.821 
19 สงขลา  0.821 
20 นครพนม  0.820 
21 ระนอง  0.819 
22 สมุทรสงคราม  0.817 
23 กรุงเทพมหานคร  0.816 
24 สมุทรปราการ  0.816 
25 ชุมพร  0.815 
26 ขอนแก่น  0.814 
27 อ่างทอง  0.813 
28 อุทัยธานี  0.813 
29 น่าน  0.812 
30 จันทบุรี  0.810 
31 สระบุรี  0.809 
32 เชียงใหม ่  0.808 
33 ตาก  0.808 
34 กาฬสินธุ์  0.807 
35 ศรีสะเกษ  0.804 
36 บึงกาฬ  0.803 
37 ยโสธร  0.801 
38 พังงา  0.801 
39 ลําปาง  0.800 
40 พิษณุโลก  0.799 
41 พัทลุง  0.799 
42 นครสวรรค์  0.799 
43 ประจวบคีรีขันธ์  0.798 
44 นครศรีธรรมราช  0.798 
45 ภูเก็ต  0.798 
46 สุราษฏร์ธานี  0.798 

อันดับ จังหวัด Health Index  คะแนน 
47 ระยอง  0.796 
48 ฉะเชิงเทรา  0.794 
49 ตรัง  0.792 
50 นครปฐม  0.791 
51 ยะลา  0.790 
52 สุโขทัย  0.786 
53 ปราจีนบุรี  0.786 
54 พะเยา  0.783 
55 สุพรรณบุรี  0.783 
56 อํานาจเจริญ  0.782 
57 กําแพงเพชร  0.781 
58 เพชรบุรี  0.780 
59 อุบลราชธานี  0.780 
60 ราชบุรี  0.779 
61 ร้อยเอ็ด  0.776 
62 มุกดาหาร  0.776 
63 แม่ฮ่องสอน  0.772 
64 นราธิวาส  0.770 
65 สุรินทร์  0.766 
66 ชัยนาท  0.758 
67 หนองบัวลําภู  0.757 
68 กาญจนบุรี  0.757 
69 ปัตตานี  0.755 
70 บุรีรัมย์  0.751 
71 สตูล  0.750 
72 สมุทรสาคร  0.749 
73 ลพบุรี  0.748 
74 อุดรธานี  0.746 
75 กระบ่ี  0.743 
76 สระแก้ว  0.725 
77 นครราชสีมา   0.722 
    
 ภาค Health Index คะแนน 
 ทั่วราชอาณาจักร  0.797 
 กรุงเทพมหานคร  0.816 
 กลาง (ไม่รวม กทม.)  0.798 
 เหนือ  0.809 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ  0.784 
 ใต้  0.795 

 
 
 
 
 
 

5 จังหวัดแรกที่มีค่าดัชนีรวม AAI สูงที่สุด 
5 จังหวัดสุดท้ายที่มีค่าดัชนีรวม AAI น้อยท่ีสุด 
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บึงกาฬ

นครพนมอุดรธานี

หนองบัวลําภู

ขอนแก่น

มหาสารคาม

หนองบัวลําภู

ร้อยเอ็ด

มุกดาหาร

ยโสธร
อํานาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีษะเกษ
สุรินทร์บุรีรัมย์

นครราชสีมา

สระบุรี

นครนายก
ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ตราด

จันทบุรีระยอง

ปราจีนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

สตูล สงขลา

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

นครศรีธรรมราช

ตรัง
พัทลุง

กระบี่

ฉะเชิงเทรา

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. ปทุมธานี
4. นครปฐม
5. สมุทรปราการ
6. สมุทรสาคร
7. สมุทรสงคราม
8. พระนครศรีอยุธยา
9. อ่างทอง
10. สิงห์บุรี

ชัยภูมิ
เพชรบูรณ์

เลย

เชียงราย

พะเยา

น่าน

แพร่
ลําปาง

เชียงใหม่

ลําพูน

ตาก
สโุขทัย

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

กําแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี
ชัยนาท

สุพรรณบุรี

ลพบุรี

กาญจนบุรี

1
56

7

8

9

10

3
24

ราชบุรี

เพชรบุรี

แม่ฮ่องสอน

สกลนคร

หนองคาย

แผนภาพ ผ2 แผนท่ีดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย – ด้านสุขภาพ 
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ตาราง ผ3 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย – ด้านการมีส่วนร่วม 
 

อันดับ จังหวัด Participation Index คะแนน 
1 เชียงราย  0.668 
2 น่าน  0.663 
3 ลําพูน  0.636 
4 ร้อยเอ็ด  0.631 
5 ศรีสะเกษ  0.618 
6 มุกดาหาร  0.603 
7 สุรินทร์  0.599 
8 เชียงใหม ่  0.598 
9 พะเยา  0.597 
10 ขอนแก่น  0.591 
11 ชัยภูมิ  0.590 
12 แม่ฮ่องสอน  0.589 
13 กาฬสินธุ์  0.586 
14 ยโสธร  0.581 
15 ตราด  0.579 
16 ลําปาง  0.578 
17 แพร ่  0.578 
18 กาญจนบุรี  0.577 
19 สิงห์บุรี  0.576 
20 บุรีรัมย์  0.576 
21 เพชรบูรณ์  0.576 
22 ชัยนาท  0.573 
23 มหาสารคาม  0.571 
24 สกลนคร  0.571 
25 อํานาจเจริญ  0.571 
26 จันทบุรี  0.571 
27 ระนอง  0.559 
28 เพชรบุรี  0.559 
29 ลพบุรี  0.553 
30 พัทลุง  0.551 
31 หนองคาย  0.550 
32 ปราจีนบุรี  0.543 
33 อุทัยธานี  0.542 
34 พิจิตร  0.539 
35 นครพนม  0.539 
36 กําแพงเพชร  0.537 
37 เลย  0.536 
38 อุบลราชธานี  0.535 
39 กระบ่ี  0.522 
40 สระแก้ว  0.522 
41 สุพรรณบุรี  0.520 
42 นครสวรรค์  0.519 
43 ตาก  0.516 
44 ตรัง  0.514 
45 หนองบัวลําภู  0.514 
46 นครศรีธรรมราช  0.512 

อันดับ จังหวัด Participation Index คะแนน 
47 อ่างทอง  0.509 
48 อุดรธานี  0.507 
49 สุราษฏร์ธานี  0.505 
50 พิษณุโลก  0.502 
51 ระยอง  0.500 
52 นครนายก  0.496 
53 พังงา  0.491 
54 ราชบุรี  0.489 
55 ชุมพร  0.488 
56 สตูล  0.483 
57 นครราชสีมา   0.482 
58 ยะลา  0.475 
59 สุโขทัย  0.472 
60 อุตรดิตถ์  0.465 
61 สงขลา  0.464 
62 บึงกาฬ  0.461 
63 ประจวบคีรีขันธ์  0.457 
64 ปัตตานี  0.455 
65 สระบุรี  0.449 
66 สมุทรสงคราม  0.439 
67 สมุทรปราการ  0.430 
68 นครปฐม  0.430 
69 สมุทรสาคร  0.409 
70 ฉะเชิงเทรา  0.409 
71 ปทุมธานี  0.393 
72 พระนครศรีอยุธยา  0.390 
73 ภูเก็ต  0.366 
74 ชลบุรี  0.360 
75 นราธิวาส  0.314 
76 กรุงเทพมหานคร  0.305 
77 นนทบุรี  0.280 
    
 ภาค Participation Index คะแนน 
 ทั่วราชอาณาจักร  0.502 
 กรุงเทพมหานคร  0.305 
 กลาง (ไม่รวม กทม.)  0.461 
 เหนือ  0.565 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ  0.560 
 ใต้  0.482 

 
 
 
 
 
 

5 จังหวัดแรกที่มีค่าดัชนีรวม AAI สูงที่สุด 
5 จังหวัดสุดท้ายที่มีค่าดัชนีรวม AAI น้อยท่ีสุด 
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บึงกาฬ

นครพนมอุดรธานี

หนองบัวลําภู

ขอนแก่น

มหาสารคาม

หนองบัวลําภู

ร้อยเอ็ด

มุกดาหาร

ยโสธร
อํานาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีษะเกษ
สุรินทร์บุรีรัมย์

นครราชสีมา

สระบุรี

นครนายก
ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ตราด

จันทบุรีระยอง

ปราจีนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

สตูล สงขลา

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

นครศรีธรรมราช

ตรัง
พัทลุง

กระบ่ี

ฉะเชิงเทรา

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. ปทุมธานี
4. นครปฐม
5. สมุทรปราการ
6. สมุทรสาคร
7. สมุทรสงคราม
8. พระนครศรีอยุธยา
9. อ่างทอง
10. สิงห์บุรี

ชัยภูมิ
เพชรบูรณ์

เลย

เชียงราย

พะเยา

น่าน

แพร่
ลําปาง

เชียงใหม่

ลําพูน

ตาก
สโุขทัย

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

กําแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี
ชัยนาท

สุพรรณบุรี

ลพบุรี

กาญจนบุรี

1
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7

8

9

10

3
24

ราชบุรี

เพชรบุรี

แม่ฮ่องสอน

สกลนคร

หนองคาย

แผนภาพ ผ3 แผนท่ีดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย – ด้านการมีส่วนร่วม 
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ตาราง ผ4 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย – ด้านความม่ันคง 
 

อันดับ จังหวัด Security Index คะแนน 
1 พระนครศรีอยุธยา  0.840 
2 สมุทรสงคราม  0.830 
3 มหาสารคาม  0.825 
4 แพร ่  0.825 
5 ร้อยเอ็ด  0.823 
6 ลพบุรี  0.822 
7 หนองคาย  0.812 
8 สุโขทัย  0.808 
9 เพชรบูรณ์  0.805 
10 อุตรดิตถ์  0.802 
11 ยโสธร  0.802 
12 พะเยา  0.801 
13 ขอนแก่น  0.800 
14 นครสวรรค์  0.799 
15 ชัยภูมิ  0.798 
16 นครพนม  0.797 
17 พิจิตร  0.797 
18 กาฬสินธุ์  0.792 
19 น่าน  0.792 
20 กรุงเทพมหานคร  0.790 
21 ปทุมธานี  0.786 
22 นครนายก  0.786 
23 สิงห์บุรี  0.785 
24 สกลนคร  0.782 
25 นนทบุรี  0.781 
26 แม่ฮ่องสอน  0.778 
27 ลําพูน  0.774 
28 เลย  0.773 
29 มุกดาหาร  0.772 
30 อํานาจเจริญ  0.769 
31 อุบลราชธานี  0.766 
32 สระบุรี  0.763 
33 อุดรธานี  0.761 
34 อ่างทอง  0.759 
35 หนองบัวลําภู  0.756 
36 ปราจีนบุรี  0.754 
37 ตาก  0.753 
38 สุพรรณบุรี  0.749 
39 บึงกาฬ  0.742 
40 เชียงราย  0.741 
41 อุทัยธานี  0.740 
42 ลําปาง  0.736 
43 ชัยนาท  0.734 
44 สงขลา  0.732 
45 ศรีสะเกษ  0.732 
46 ฉะเชิงเทรา  0.732 

อันดับ จังหวัด Security Index คะแนน 
47 สุรินทร์  0.731 
48 นราธิวาส  0.730 
49 ราชบุรี  0.729 
50 นครปฐม  0.724 
51 บุรีรัมย์  0.723 
52 พัทลุง  0.720 
53 สมุทรปราการ  0.719 
54 พิษณุโลก  0.718 
55 ชลบุรี  0.718 
56 ตรัง  0.716 
57 นครศรีธรรมราช  0.710 
58 ชุมพร  0.707 
59 เพชรบุรี  0.706 
60 ระนอง  0.703 
61 ยะลา  0.702 
62 สุราษฏร์ธานี  0.691 
63 กาญจนบุรี  0.690 
64 ตราด  0.686 
65 กําแพงเพชร  0.685 
66 ระยอง  0.680 
67 สตูล  0.676 
68 เชียงใหม่  0.676 
69 ปัตตานี  0.674 
70 สมุทรสาคร  0.672 
71 นครราชสีมา   0.671 
72 พังงา  0.666 
73 จันทบุรี  0.659 
74 ประจวบคีรีขันธ์  0.646 
75 สระแก้ว  0.636 
76 กระบ่ี  0.636 
77 ภูเก็ต  0.626 
    
 ภาค Security Index คะแนน 
 ทั่วราชอาณาจักร  0.751 
 กรุงเทพมหานคร  0.790 
 กลาง (ไม่รวม กทม.)  0.739 
 เหนือ  0.757 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ  0.761 
 ใต้  0.703 

 
 
 
 
 
 

5 จังหวัดแรกที่มีค่าดัชนีรวม AAI สูงที่สุด 
5 จังหวัดสุดท้ายที่มีค่าดัชนีรวม AAI น้อยท่ีสุด 
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บึงกาฬ

นครพนมอุดรธานี

หนองบัวลําภู

ขอนแก่น

มหาสารคาม

หนองบัวลําภู

ร้อยเอ็ด

มุกดาหาร

ยโสธร
อํานาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีษะเกษ
สุรินทร์บุรีรัมย์

นครราชสีมา

สระบุรี

นครนายก
ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ตราด

จันทบุรีระยอง

ปราจีนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

สตูล สงขลา

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

นครศรีธรรมราช

ตรัง
พัทลุง

กระบี่

ฉะเชิงเทรา

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. ปทุมธานี
4. นครปฐม
5. สมุทรปราการ
6. สมุทรสาคร
7. สมุทรสงคราม
8. พระนครศรีอยุธยา
9. อ่างทอง
10. สิงห์บุรี

ชัยภูมิ
เพชรบูรณ์

เลย

เชียงราย

พะเยา

น่าน

แพร่
ลําปาง

เชียงใหม่

ลําพูน

ตาก
สโุขทัย

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

กําแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี
ชัยนาท

สุพรรณบุรี

ลพบุรี

กาญจนบุรี

1
56

7

8

9

10

3
24

ราชบุรี

เพชรบุรี

แม่ฮ่องสอน

สกลนคร

หนองคาย

แผนภาพ ผ4 แผนท่ีดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย – ด้านความม่ันคง 
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ตาราง ผ5 ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย – ด้านสภาพที่เอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลัง 
 

อันดับ จังหวัด Enabling Envi. Index คะแนน 
1 นนทบุรี  0.837 
2 ชลบุรี  0.808 
3 กรุงเทพมหานคร  0.798 
4 ปทุมธานี  0.783 
5 สมุทรปราการ  0.782 
6 ตราด  0.770 
7 ภูเก็ต  0.756 
8 ระยอง  0.755 
9 ขอนแก่น  0.752 
10 จันทบุรี  0.745 
11 สุราษฏร์ธานี  0.738 
12 ฉะเชิงเทรา  0.738 
13 สิงห์บุรี  0.738 
14 พระนครศรีอยุธยา  0.737 
15 ประจวบคีรีขันธ์  0.736 
16 ยโสธร  0.735 
17 ปราจีนบุรี  0.732 
18 นครนายก  0.728 
19 สระบุรี  0.726 
20 ชุมพร  0.723 
21 ลพบุรี  0.721 
22 สกลนคร  0.721 
23 พังงา  0.720 
24 สมุทรสงคราม  0.720 
25 สมุทรสาคร  0.711 
26 สงขลา  0.710 
27 อุตรดิตถ์  0.710 
28 อ่างทอง  0.708 
29 ชัยภูมิ  0.706 
30 ระนอง  0.706 
31 พิษณุโลก  0.705 
32 นครราชสีมา   0.703 
33 พัทลุง  0.702 
34 นครปฐม  0.700 
35 มหาสารคาม  0.698 
36 นครศรีธรรมราช  0.695 
37 บึงกาฬ  0.693 
38 แพร ่  0.693 
39 พิจิตร  0.688 
40 อุบลราชธานี  0.687 
41 นครสวรรค์  0.684 
42 นครพนม  0.682 
43 อุดรธานี  0.680 
44 หนองบัวลําภู  0.678 
45 ตรัง  0.678 
46 พะเยา  0.678 

อันดับ จังหวัด Enabling Envi. Index คะแนน 
47 ชัยนาท  0.677 
48 อํานาจเจริญ  0.676 
49 ราชบุรี  0.671 
50 หนองคาย  0.669 
51 อุทัยธานี  0.664 
52 สุพรรณบุรี  0.663 
53 กําแพงเพชร  0.661 
54 เชียงใหม่  0.655 
55 กระบ่ี  0.655 
56 เพชรบูรณ์  0.652 
57 สระแก้ว  0.646 
58 ลําปาง  0.642 
59 ลําพูน  0.637 
60 เลย  0.636 
61 กาฬสินธุ์  0.635 
62 เพชรบุรี  0.632 
63 สุโขทัย  0.630 
64 ร้อยเอ็ด  0.629 
65 ศรีสะเกษ  0.627 
66 กาญจนบุรี  0.621 
67 สตูล  0.611 
68 ตาก  0.592 
69 เชียงราย  0.582 
70 บุรีรัมย์  0.581 
71 สุรินทร์  0.571 
72 มุกดาหาร  0.543 
73 น่าน  0.538 
74 ปัตตานี  0.433 
75 ยะลา  0.398 
76 นราธิวาส  0.379 
77 แม่ฮ่องสอน  0.339 
    
 ภาค Enabling Envi. Index คะแนน 
 ทั่วราชอาณาจักร  0.691 
 กรุงเทพมหานคร  0.798 
 กลาง (ไม่รวม กทม.)  0.731 
 เหนือ  0.648 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ  0.670 
 ใต้  0.655 

 
 
 
 
 

5 จังหวัดแรกที่มีค่าดัชนีรวม AAI สูงที่สุด 
5 จังหวัดสุดท้ายที่มีค่าดัชนีรวม AAI น้อยท่ีสุด 
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แผนภาพ ผ5 แผนท่ีดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย – ด้านสภาพท่ีเอ้ือต่อการมีภาวะพฤฒพลัง 
  

บึงกาฬ

นครพนมอุดรธานี

หนองบัวลําภู

ขอนแก่น

มหาสารคาม

หนองบัวลําภู

ร้อยเอ็ด

มุกดาหาร

ยโสธร
อํานาจเจริญ

อุบลราชธานี

ศรีษะเกษ
สุรินทร์บุรีรัมย์

นครราชสีมา

สระบุรี

นครนายก
ปราจีนบุรี

สระแก้ว

ตราด

จันทบุรีระยอง

ปราจีนบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

พังงา

ภูเก็ต

สตูล สงขลา

นราธิวาส

ปัตตานี

ยะลา

นครศรีธรรมราช

ตรัง
พัทลุง

กระบี่

ฉะเชิงเทรา

1. กรุงเทพมหานคร
2. นนทบุรี
3. ปทุมธานี
4. นครปฐม
5. สมุทรปราการ
6. สมุทรสาคร
7. สมุทรสงคราม
8. พระนครศรีอยุธยา
9. อ่างทอง
10. สิงห์บุรี

ชัยภูมิ
เพชรบูรณ์

เลย

เชียงราย

พะเยา

น่าน

แพร่
ลําปาง

เชียงใหม่

ลําพูน

ตาก
สุโขทัย

อุตรดิตถ์

พิษณุโลก

กําแพงเพชร พิจิตร

นครสวรรค์

อุทัยธานี
ชัยนาท

สุพรรณบุรี

ลพบุรี

กาญจนบุรี

1
56

7

8

9
10

3
24

ราชบุรี

เพชรบุรี

แม่ฮ่องสอน

สกลนคร

หนองคาย
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ตาราง ผ6 ความแตกต่างของดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยระหว่างชาย-หญิง (AAI Gender Gap) 

อันดับ จังหวัด ชาย หญิง ช>ญ   ญ>ช  

1 ขอนแก่น 0.765 0.718 0.047  
2 สิงห์บุรี 0.755 0.716 0.039  
3 มหาสารคาม 0.747 0.720 0.027  
4 ชัยภูมิ 0.760 0.705 0.055  
5 ยโสธร 0.757 0.708 0.049  
6 แพร ่ 0.755 0.708 0.047  
7 สกลนคร 0.742 0.712 0.030  
8 ลําพูน 0.746 0.699 0.047  
9 ตราด 0.745 0.691 0.054  
10 เพชรบูรณ์ 0.755 0.684 0.071  
11 ร้อยเอ็ด 0.754 0.683 0.071  
12 พะเยา 0.752 0.680 0.072  
13 พิจิตร 0.755 0.681 0.074  
14 หนองคาย 0.739 0.692 0.046  
15 ลพบุรี 0.751 0.679 0.072  
16 นครนายก 0.734 0.693 0.042  
17 นครพนม 0.727 0.696 0.031  
18 ปทุมธานี 0.733 0.682 0.051  
19 กาฬสินธุ์ 0.734 0.681 0.053  
20 ปราจีนบุรี 0.744 0.673 0.070  
21 เชียงราย 0.736 0.673 0.063  
22 อุตรดิตถ์ 0.737 0.675 0.062  
23 น่าน 0.738 0.668 0.070  
24 สมุทรสงคราม 0.740 0.674 0.066  
25 นครสวรรค์ 0.739 0.669 0.070  
26 อํานาจเจริญ 0.737 0.669 0.068  
27 พระนครศรีอยุธยา 0.738 0.670 0.067  
28 อ่างทอง 0.722 0.680 0.042  
29 ระนอง 0.725 0.672 0.053  
30 จันทบุรี 0.733 0.665 0.068  
31 ศรีสะเกษ 0.727 0.669 0.058  
32 เลย 0.725 0.664 0.061  
33 พัทลุง 0.715 0.676 0.040  
34 อุบลราชธานี 0.711 0.675 0.036  
35 อุทัยธานี 0.723 0.663 0.060  
36 ลําปาง 0.718 0.663 0.056  
37 สมุทรปราการ 0.715 0.665 0.050  
38 สระบุรี 0.724 0.658 0.066  
39 ชัยนาท 0.728 0.653 0.075  
40 เชียงใหม ่ 0.709 0.663 0.046  
41 ชุมพร 0.712 0.659 0.053  
42 สุราษฏร์ธานี 0.712 0.660 0.052  
43 ระยอง 0.715 0.656 0.059  
44 สงขลา 0.730 0.643 0.087  
45 พิษณุโลก 0.709 0.659 0.050  
46 นนทบุรี 0.712 0.657 0.055  
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ตาราง ผ6 ความแตกต่างของดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยระหว่างชาย-หญิง (AAI Gender Gap) 

อันดับ จังหวัด ชาย หญิง ช>ญ   ญ>ช  

47 นครศรีธรรมราช 0.707 0.657 0.051  
48 สุพรรณบุรี 0.715 0.651 0.064  
49 ชลบุรี 0.717 0.636 0.081  
50 กรุงเทพมหานคร 0.703 0.657 0.046  
51 หนองบัวลําภู 0.713 0.646 0.067  
52 ตรัง 0.703 0.653 0.049  
53 บึงกาฬ 0.706 0.647 0.059  
54 สุโขทัย 0.716 0.641 0.075  
55 อุดรธานี 0.695 0.656 0.039  
56 มุกดาหาร 0.707 0.644 0.064  
57 พังงา 0.693 0.648 0.044  
58 เพชรบุรี 0.699 0.646 0.053  
59 ฉะเชิงเทรา 0.696 0.646 0.049  
60 ราชบุรี 0.703 0.640 0.062  
61 ตาก 0.668 0.666 0.002  
62 สุรินทร์ 0.699 0.641 0.058  
63 กําแพงเพชร 0.703 0.635 0.068  
64 นครปฐม 0.700 0.632 0.068  
65 กาญจนบุรี 0.692 0.636 0.056  
66 ประจวบคีรีขันธ์ 0.679 0.643 0.036  
67 บุรีรัมย์ 0.703 0.619 0.084  
68 นครราชสีมา  0.690 0.606 0.084  
69 กระบ่ี 0.657 0.623 0.034  
70 ภูเก็ต 0.666 0.607 0.058  
71 สมุทรสาคร 0.673 0.606 0.067  
72 สระแก้ว 0.665 0.605 0.060  
73 สตูล 0.674 0.590 0.085  
74 แม่ฮ่องสอน 0.630 0.608 0.022  
75 ยะลา 0.630 0.557 0.073  
76 ปัตตานี 0.605 0.559 0.046  
77 นราธิวาส 0.593 0.510 0.082  
      

 ทั่วราชอาณาจักร 0.717 0.659 0.057  
 กรุงเทพมหานคร 0.703 0.657 0.046  
 กลาง (ไม่รวม กทม.) 0.716 0.656 0.060  
 เหนือ 0.726 0.668 0.059  
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.724 0.668 0.056  
 ใต้ 0.691 0.633 0.058  

 

 

 

  

(ต่อ) 
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ตาราง ผ7 ความแตกต่างของดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยระหว่างชาย-หญิง จาํแนกตามองค์ประกอบ 

อันดับ จังหวัด 
ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนรว่ม ด้านความมั่นคง 

ด้านสภาพท่ีเอื้อตอ่
การมีภาวะพฤฒพลัง 

      
1 ขอนแก่น 0.042  0.072  0.042  0.033  
2 สิงห์บุรี 0.014  0.022  0.019  0.100  
3 มหาสารคาม 0.033  0.079  0.028 0.023  
4 ชัยภูมิ 0.014  0.077  0.016  0.113  
5 ยโสธร 0.024  0.102  0.023  0.045  
6 แพร ่ 0.029  0.064  0.043  0.053  
7 สกลนคร 0.022  0.027  0.018  0.054  
8 ลําพูน 0.012  0.071  0.030  0.075  
9 ตราด 0.022  0.061  0.008 0.140  
10 เพชรบูรณ์ 0.027  0.120  0.020  0.118  
11 ร้อยเอ็ด 0.041  0.125  0.011  0.109  
12 พะเยา 0.019  0.092  0.038  0.138  
13 พิจิตร 0.024  0.070  0.024  0.180  
14 หนองคาย  0.001 0.074  0.037  0.075  
15 ลพบุรี 0.028  0.077  0.015  0.166  
16 นครนายก 0.022  0.002  0.029  0.114  
17 นครพนม 0.014  0.065  0.050   0.005 
18 ปทุมธานี 0.022  0.039  0.073  0.071  
19 กาฬสินธุ์ 0.036  0.102  0.020  0.054  
20 ปราจีนบุรี 0.056  0.050  0.034  0.142  
21 เชียงราย 0.017  0.107  0.046  0.081  
22 อุตรดิตถ์ 0.023  0.103  0.055  0.066  
23 น่าน 0.032  0.067  0.018  0.163  
24 สมุทรสงคราม 0.034  0.064  0.042  0.124  
25 นครสวรรค์ 0.042  0.077  0.062  0.100  
26 อํานาจเจริญ 0.055  0.092  0.046  0.077  
27 พระนครศรีอยุธยา 0.072  0.061  0.030  0.106  
28 อ่างทอง 0.024  0.056  0.023  0.066  
29 ระนอง 0.012  0.083  0.048  0.069  
30 จันทบุรี 0.036  0.085  0.024  0.127  
31 ศรีสะเกษ 0.021  0.116  0.029  0.065  
32 เลย 0.036  0.103  0.021  0.083  
33 พัทลุง 0.023  0.045  0.052  0.038  
34 อุบลราชธานี 0.047  0.061  0.014  0.022  
35 อุทัยธานี 0.028  0.073  0.028  0.110  
36 ลําปาง 0.008  0.045  0.032  0.138  
37 สมุทรปราการ 0.080  0.033 0.095  0.056  
38 สระบุรี 0.020  0.050  0.068  0.127  
39 ชัยนาท 0.043  0.047  0.068  0.141  
40 เชียงใหม ่  0.0003 0.036  0.040  0.109  
41 ชุมพร 0.023  0.073  0.025  0.092  
42 สุราษฏร์ธานี 0.008  0.061  0.027  0.112  
43 ระยอง 0.018  0.100  0.029 0.147  
44 สงขลา 0.038  0.075  0.058  0.176  
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ตาราง ผ7 ความแตกต่างของดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยระหว่างชาย-หญิง จาํแนกตามองค์ประกอบ 

อันดับ จังหวัด 
ด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนรว่ม ด้านความมั่นคง 

ด้านสภาพท่ีเอื้อตอ่
การมีภาวะพฤฒพลัง 

   
45 พิษณุโลก 0.014  0.062  0.045  0.080  
46 นนทบุรี 0.027  0.040  0.048  0.104  
47 นครศรีธรรมราช 0.042  0.084  0.028  0.049  
48 สุพรรณบุรี 0.025  0.056  0.031  0.142  
49 ชลบุรี 0.049  0.084  0.046  0.145  
50 กรุงเทพมหานคร 0.029  0.030  0.044  0.080  
51 หนองบัวลําภู 0.044  0.088  0.045  0.090  
52 ตรัง 0.013  0.082  0.011  0.091  
53 บึงกาฬ 0.021  0.060  0.037  0.117  
54 สุโขทัย 0.033  0.081  0.047  0.140  
55 อุดรธานี 0.004  0.068  0.018  0.064  
56 มุกดาหาร 0.045  0.099  0.008  0.103  
57 พังงา 0.032  0.052  0.039  0.054  
58 เพชรบุรี 0.062  0.045  0.022  0.082  
59 ฉะเชิงเทรา 0.031  0.041  0.033  0.093  
60 ราชบุรี 0.031  0.047  0.028  0.143  
61 ตาก 0.001  0.021 0.021 0.042 0.069  
62 สุรินทร์ 0.038  0.102  0.036  0.055  
63 กําแพงเพชร 0.039  0.069  0.030  0.133  
64 นครปฐม 0.029  0.090  0.048  0.106  
65 กาญจนบุรี 0.037  0.060  0.009  0.118  
66 ประจวบคีรีขันธ์ 0.024  0.012  0.024  0.084  
67 บุรีรัมย์ 0.060  0.096  0.051  0.129  
68 นครราชสีมา  0.077  0.121  0.032  0.104  
69 กระบ่ี 0.028  0.080  0.023 0.051  
70 ภูเก็ต 0.010  0.076  0.020  0.128  
71 สมุทรสาคร 0.027  0.082  0.060  0.099  
72 สระแก้ว 0.050  0.044  0.009  0.137  
73 สตูล 0.024  0.112  0.029  0.173  
74 แม่ฮ่องสอน 0.018  0.029  0.019 0.060  
75 ยะลา 0.019  0.088  0.037  0.149  
76 ปัตตานี 0.031  0.026  0.006 0.134  
77 นราธิวาส 0.039  0.069  0.041  0.182  
          

 ทั่วราชอาณาจักร 0.033  0.070  0.033  0.093  
 กรุงเทพมหานคร 0.029  0.030  0.044  0.080  
 กลาง (ไม่รวม กทม.) 0.038  0.049  0.037  0.115  
 เหนือ 0.021  0.073  0.035  0.107  
 ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.039  0.089  0.026  0.071  
 ใต้ 0.028  0.069  0.030  0.105  

 
 
 

(ต่อ) 
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