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บทคดัย่อ 
 

   งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยยงัชพีของผู้สูงอายุใน
เขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร และเปรยีบเทยีบระดบัคุณภาพชีวติของ
ผูสู้งอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอ
ตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร โดยวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ก าหนดกลุ่มตวัอย่างดว้ย
สูตร “Krejcie & Morgan” ระดับความเชื่อมัน่ 95% จ านวน 239 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูส้งูอายุ จ านวน 8 คน เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test,      
F-test และค่าความแปรปรวนพหุคณู 

   ผลการวจิยัพบว่า 
    1. พฤตกิรรมการใชจ้่ายของผูสู้งอายุทีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั  อ าเภอ

ตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรในภาพรวมทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดบัน้อย ส าหรบัการผลการพจิาณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านร่างกายอยู่ในระดบัปานกลาง ในขณะที่ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทาง
สงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้มอยูใ่นระดบัน้อย 
 2. การเปรยีบเทียบจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ภาระการเลี้ยงดูสมาชกิใน
ครวัเรอืน จ านวนเบี้ยยงัชพีที่ได้รบั รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่าง
กนัส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติของผูส้งูอายแุตกต่างกนัทุกดา้น อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 3. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอ
ตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามตอ้งการสวสัดกิารจากรฐั และจ านวนเงนิ
เบีย้ยงัชพีทีเ่พิม่ขึน้ หรอืมรีายไดท้ีม่ากกว่ารายจ่าย รฐั หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรเขา้มาดแูล
ส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายมุอีาชพีเสรมิ มกีารจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุ 
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Abstract 
 

   The purposes of this research were to study of expenditure behavior of 
elderly obtaining living allowance in Thubmun subdistrict, Taphanhin district, Phichit 
province, to compare the level of life quality of the elderly, and to study the guidelines 
on the development of life quality of the elderly in Thubmun subdistrict, Taphanhin 
district, Phichit province. The sample was set by the formula " Krejcie & Morgan " to get 
239 people and the reliability of 95%  and 8 in-depth interviews. The instrument was a 
questionnaire and in-depth interviews with elderly.  The data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test and Multivariate 
tests.  

    The finding were as follows: 
  1)  Expenditure behavior of elderly obtaining living allowance in Thubmun 

subdistrict, Taphanhin district, Phichit province overall was at a little level in 4 aspects. 
When considering by each aspects,  physical aspect   was at a  moderate level, while 
the psychological, social relationships and environment were at a low level. 

 2) The comparative classification by each person found that the differences in 
terms the family burden,  the amount of allowance received, monthly earnings and 
expenditure resulted to the life quality of the elderly significantly different at 0.05.  
 3)  Guidelines on the development of life quality of the elderly in Thubmun 
subdistrict, Taphanhin district, Phichit province, mostly the samples needed the welfare 
from the government and more supportive allowance.  The government or related 
organizations should support the elderly such as supplementary job, activities to 
improve the quality of lives for the elderly. 
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