
 
บทท่ี 4 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 

การศึกษาพฤตกิรรมการใช้จ่ายเพื่อการด ารงชพีของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีใน
เขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ  จงัหวดัพิจติร เป็นการศึกษาทัง้ในเชงิปรมิาณและเชิง
คุณภาพ (Mixed Method Research) ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยัจ านวน 628 คน 
จงึท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณของ “Krejcie & Morgan” ได้เป็น
จ านวน 239 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใช้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบี้ย
ยงัชีพ จ านวน 8 คน จากนัน้น าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล และขอน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณในรูปแบบตารางประกอบความเรยีง และน าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิคุณภาพในรปูแบบการเขยีนพรรณนา แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ ดงัต่อไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ 

ส่วนท่ี 1 วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 วเิคราะหร์ะดบัการใชจ้า่ยของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบั-    

หมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร  
ส่วนท่ี 3 วเิคราะห์การเปรยีบเทยีบระดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงั

ชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร  
ส่วนท่ี 4 แนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุในในเขตต าบลทบัหมนั 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร (ค าถามปลายเปิดแสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ) 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรมการใชจ้า่ยเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอายุ 
ส่วนท่ี 3 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุในเขต

ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร  
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ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงปริมาณ 
ส่วนท่ี 1 วิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตาราง 2 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 82 34.3 
หญงิ 157 65.7 
รวม 239 100 

 

จากตาราง 2 จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้สูงอายุที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญงิ จ านวน 157 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 65.7 รองลงมา คอื เพศชาย จ านวน 82 ราย คดิเป็น  
รอ้ยละ 34.3 
 
ตาราง 3  ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
60-69 ปี 148 61.9 
70-79 ปี 68 28.5 
80-89 ปี 21 8.8 

   90 ปีขึน้ไป 2 0.8 
รวม 239 100 

 

จากตาราง 3 จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
ช่วงอายุระหว่าง 60-69 ปี จ านวน 148 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 61.9 รองลงมา คอื ช่วงอายุระหว่าง 
70-79 ปี จ านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.5 ช่วงอายุระหว่าง 80-89 ปี จ านวน 21 ราย      
คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 และช่วงอายตุัง้แต่ 90 ปีขึน้ไป จ านวน 2 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 
 
ตาราง 4 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชพี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

อาชีพ ความถี่ ร้อยละ (ของค าตอบ) ร้อยละ (ของผูท่ี้ตอบ) 
ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 113 46.1 47.3 

เกษตรกร 70 28.6 29.3 
รบัจา้ง 48 19.6 20.1 

คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 14 5.7 5.9 
รวม 245 100 102.5 
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จากตาราง 4 จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้สูงอายุที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี มจี านวน 113 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 47.3 ของผูท้ีต่อบ รองลงมา คอื มอีาชพี
เกษตรกร จ านวน 70 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 29.3 ของผู้ที่ตอบ มอีาชพีรบัจ้าง จ านวน 48 ราย   
คดิเป็นรอ้ยละ 20.1 ของผู้ทีต่อบ และมอีาชพีค้าขายหรอืธุรกจิส่วนตวั จ านวน 14 ราย คดิเป็น
รอ้ยละ 5.9 ของผูท้ีต่อบ 
 
ตาราง 5 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส ความถี่ ร้อยละ 
โสด 30 12.6 
สมรส 116 48.5 

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 93 38.9 
รวม 239 100 

 

จากตาราง 5 จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ผูสู้งอายุทีต่อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มสีถานภาพสมรส จ านวน 116 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 48.5 รองลงมา คอื มสีถานภาพหมา้ย
หรอืหย่ารา้งหรอืแยกกนัอยู่ จ านวน 93 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 38.9 และมสีถานภาพโสด จ านวน 
30 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 12.6  
 
ตาราง 6 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยั 
 

ลกัษณะการอยู่อาศยั ความถี่ ร้อยละ 
อยูก่บัคู่สมรส 33 13.8 

อยูก่บับุตรหลาน 106 44.4 
อยูก่บัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน 64 26.8 

อยูค่นเดยีว 25 10.5 
อยูก่บัญาตพิีน้่อง 11 4.6 

รวม 236 100 
 

จากตาราง 6 จ าแนกตามลกัษณะการอยู่อาศยั พบว่า ผูสู้งอายทุีต่อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยู่กบับุตรหลาน จ านวน 106 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 44.4 รองลงมา คอื อยู่กบัคู่สมรส
และบุตรหลาน จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.8 อยู่กับคู่สมรส จ านวน 33 ราย คิดเป็น   
รอ้ยละ 13.8 อยู่คนเดยีว จ านวน 25 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 10.5 และอยูก่บัญาตพิีน้่อง จ านวน 11 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 4.6 
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ตาราง 7 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภาระการเลีย้งด ู
 

ภาระการเล้ียงด ู ความถี่ ร้อยละ 
1 คน 34 14.2 
2 คน 14 5.9 

มากกว่า 2 คน 9 3.8 
ไมม่ ี 182 76.2 
รวม 239 100 

 

 จากตาราง 7 จ าแนกตามภาระการเลีย้งดู พบว่า ผูสู้งอายุทีต่อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่มภีาระการเลีย้งดู จ านวน 182 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 76.2 รองลงมา คอื มภีาระการเลีย้งด ู
1 คน จ านวน 34 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 14.2 มภีาระการเลี้ยงดู 2 คน จ านวน 14 ราย คิดเป็น 
รอ้ยละ 5.9 และมภีาระการเลีย้งดมูากกว่า 2 คน จ านวน 9 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 3.8 
 
ตาราง 8 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งทีม่าของรายได ้
 

แหล่งท่ีมาของรายได้ ความถี่ ร้อยละ (ของค าตอบ) ร้อยละ (ของผูท่ี้ตอบ) 
สวสัดกิารจากรฐั 239 51.2 100 

การอุปการะจากบุตรหลาน/ญาต ิ 103 22.1 43.1 
การประกอบอาชพี 125 26.8 52.3 

รวม 467 100 195.4 
 

จากตาราง 8 จ าแนกตามแหล่งทีม่าของรายได ้พบว่า ผูส้งูอายุทีต่อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ จ านวน 239 ราย มีรายได้จากสวสัดิการจากรฐั คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ที่ตอบ 
รองลงมา คอื จากการประกอบอาชพี จ านวน 125 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 52.3 ของผู้ที่ตอบ และ
การอุปการะจากบุตรหลานหรอืญาต ิจ านวน 103 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 43.1 ของผูท้ีต่อบ  
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ตาราง 9 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนเบีย้ยงัชพีทีไ่ดร้บั   
 

จ านวนเบีย้ยงัชีพท่ีได้รบั ความถี่ ร้อยละ 
600 บาท 149 62.3 
700 บาท 67 28.0 
800 บาท   21 8.8 

1,000 บาท     2 0.8 
รวม 239 100 

 

จากตาราง 9 จ าแนกตามจ านวนเบี้ยยังชีพที่ได้ร ับ พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รบัเบี้ยยังชีพ 600 บาท จ านวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.3 
รองลงมา คือ ได้รบัเบี้ยยงัชีพ 700 บาท จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 ได้รบัเบี้ยยงัชีพ 
800 บาท จ านวน 21 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 และได้รบัเบี้ยยงัชพี 1,000 บาท จ านวน 2 ราย 
คดิเป็นรอ้ยละ 0.8   
 
ตาราง 10 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 

รายได้เฉล่ียทัง้หมด ความถี่ ร้อยละ 
ไมเ่กนิ 5,000 บาท 183 76.6 
5,001-10,000  บาท 34 14.2 
10,001 บาทขึน้ไป 22 9.2 

รวม 239 100 
 

จากตาราง 10 จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ทัง้หมด พบว่า ผูสู้งอายุทีต่อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มรีายได้เฉลีย่ไม่เกนิ 5,000 บาท จ านวน 183 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 76.6 รองลงมา คอื 
มีรายได้เฉลี่ย 5,001-10,000 บาท จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.2 และมีรายได้เฉลี่ย 
10,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 22 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 9.2 
 
ตาราง 11 ความถีแ่ละรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายจา่ยเฉลีย่ทัง้หมด 
 

รายจ่ายเฉล่ียทัง้หมด ความถี่ รอ้ยละ 
ไมเ่กนิ 5,000 บาท 167 69.9 
5,001-10,000  บาท 48 20.1 
10,001 บาทขึน้ไป 24 10.0 

รวม 239 100 
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จากตาราง 11 จ าแนกตามจ่ายเฉลี่ยทัง้หมด พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายจ่ายเฉลี่ยทัง้หมดไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.9 
รองลงมา คอื มรีายจ่ายเฉลี่ยทัง้หมด 5,001-10,000 บาท จ านวน 48 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 20.1 
และ 10,000 บาทขึน้ไป จ านวน 24 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 10 
 
ส่วนท่ี 2  วิเคราะหร์ะดบัการใช้จ่ายของผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพในเขตต าบลทบัหมนั  
 อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 
ตาราง 12 ค่าเฉลีย่ (x̅) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัการใชจ้า่ยของผูส้งูอาย ุ
 ทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ทัง้ 4 ดา้น 
 

ประเดน็ระดบัพฤติกรรมการใช้จ่าย �̅� S.D. ระดบัการใช้จ่าย 
1. ดา้นรา่งกาย 2.70 .52 ปานกลาง 
2. ดา้นจติใจ 2.04 .53 น้อย 
3. ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 2.17 .50 น้อย 
4. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 1.92 .53 น้อย 

รวม 2.21 .41 น้อย 
 

 จากตาราง 12 พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้จ่ายใน
ภาพรวมทัง้ 4 ดา้นอยูใ่นระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่ 2.21 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูส้งูอายุมี
การใช้จ่ายในด้านร่างกายมากที่สุดอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย 2.70 รองลงมา คือ ด้าน
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมอยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลี่ย 2.17 ด้านจติใจ มคี่าเฉลี่ย 2.04 และด้าน
สิง่แวดลอ้ม มคี่าเฉลีย่ 1.92 ตามล าดบั 
 
ตาราง 13 รายได ้และรายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืนของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบล 
 ทบัหมนั  อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร  
 

รายได้เฉล่ีย/เดือน รายจ่ายเฉล่ีย/เดือน (บาท) 
4,679 บาท 4,519 บาท 

 

 จากตาราง 13 พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมรีายรบัเฉลี่ยต่อเดอืนประมาณ 
4,679 บาท และมรีายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 4,519 บาท 
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ตาราง 14 รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืนของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั     
  อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
 

รายจ่ายด้านร่างกาย 
Minimum 
(บาท) 

Maximum 
(บาท) 

�̅� 
(บาท) 

S.D. 

1. การใชจ้่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืน
เป็นไปเพื่อการซือ้อาหารมาบรโิภคใน
ชวีติประจ าวนั  

0 4,000 798 685.60 

2. การใชจ้่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืน
เป็นไปเพื่อการซือ้เครือ่งนุ่งห่ม 

0 2,000 45 186.92 

3. การใชจ้่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืน
เป็นไปเพื่อการรกัษาโรคหรอืการดแูล
สุขภาพของตนเอง 

0 3,000 195 340.72 

4. ค่าใชจ้่ายในการซือ้ของใชจ้ าเป็น
ส่วนตวั เช่น สบู่ ยาสฟัีน อื่นๆ 

0 1,000 170 165.15 

5. การใชจ้่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืน
เป็นไปเพื่อการซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยั 

0 1,000 4 64.68 

6. ภาระค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค
พืน้ฐานทีใ่ชใ้นครวัเรอืน เช่นค่าประปา 

0 500 86 85.68 

7. ภาระค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภค
พืน้ฐานทีใ่ชใ้นครวัเรอืน ค่าไฟฟ้า  

0 5,000 376 500.05 

  

 จากตาราง 14 พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มรีายจ่ายเฉลี่ยด้านร่างกาย
รายจ่ายเฉลีย่ต ่าสุด 0 บาท มรีายจ่ายเฉลีย่สูงสุด คอื ภาระค่าใชจ้่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ที่ใช้ในครวัเรอืน ค่าไฟฟ้า 5,000 บาท รองลงมา คอื ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ออาหารมาบรโิภคใน
ชวีติประจ าวนั 4,000 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อการรกัษาโรคหรอืการดูแลสุขภาพของตนเอง 3,000 
บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อเครื่องนุ่งห่ม 2,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้จ าเป็นส่วนตัว 
เช่น สบู่ ยาสฟัีน อื่นๆ 1,000 บาท ค่าใชจ้า่ยเพื่อการซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยั 1,000 บาท และภาระ
ค่าใชจ้า่ยดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีใ่ชใ้นครวัเรอืน เช่นค่าประปา 500 บาท  รายจา่ยเฉลีย่ต่อ
เดอืน สูงสุดคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้ออาหารมาบรโิภคในชีวติประจ าวนั 798 บาท รองลงมา 
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใช้ในครวัเรอืน ค่าไฟฟ้า 376 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
รกัษาโรคหรอืการดูแลสุขภาพของตนเอง 195 บาท ค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้จ าเป็นส่วนตวั 
เช่น สบู่ ยาสฟัีน อื่นๆ 170 บาท ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใช้ในครวัเรอืน เช่นค่า
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ประปา 86 บาท ค่าใชจ้่ายเพื่อการซื้อเครื่องนุ่งห่ม 45 บาท  และน้อยสุดคอื ค่าใชจ้่ายเพื่อการ
ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยั 4 บาท ตามล าดบั 
 
ตาราง 15  รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืนของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั     
  อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 

 

รายจ่ายด้านจิตใจ 
Minimum 
(บาท) 

Maximum 
(บาท) �̅� S.D. 

1. การใชจ้่ายเพื่อการท าบุญ การกุศล 
หรอืกจิกรรมทางศาสนา 

0 1,500 240 217.02 

2. ค่าใชจ้่ายในการเสรมิความงาม ตดัผม 
ยอ้มสผีม 

0 400 43 46.59 

3. ส่งเสยีเลีย้งดบูุตรหลานใหไ้ดร้บั
การศกึษา 

0 11,666 274 968.03 

4. ค่าใชจ้่ายในการอุปการะสตัวเ์ลีย้ง สุนขั 
แมวหรอืสตัวเ์ลีย้งอื่นๆ 

0 500 24 86.98 

5. ค่าใชจ้่ายส าหรบัการพกัผ่อนและการ
ท่องเทีย่ว 

0 2,000 41 214.57 

6. ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการซือ้ประกนัชวีติ 0 3,000 124 376.26 
  

 จากตาราง 15 พบว่า ผูส้งูอายุทีต่อบแบบสอบถาม มรีายจา่ยเฉลีย่ต ่าสุด 0 บาท มี
รายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คอื ส่งเสยีเลี้ยงดูบุตรหลานให้ได้รบัการศกึษา 11,666 บาท รองลงมา คอื 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิต   3,000 บาท  ค่าใช้จ่ายส าหรบัการพักผ่อนและการ
ท่องเทีย่ว 2,000 บาท  ค่าใช้จ่ายเพื่อการท าบุญ การกุศล หรอืกจิกรรมทางศาสนา 1,500 บาท 
ค่าใชจ้่ายในการอุปการะสตัวเ์ลีย้ง สุนัข แมวหรอืสตัวเ์ลีย้งอื่นๆ 500 บาท และค่าใชจ้่ายในการ
เสรมิความงาม ตดัผม ยอ้มสผีม 400 บาท  รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนสูงสุด คอื ส่งเสยีเลีย้งดูบุตร
หลานให้ได้รบัการศึกษา 274 บาท  การใช้จ่ายเพื่อการท าบุญ การกุศล หรอืกิจกรรมทาง
ศาสนา 240 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการซื้อประกนัชวีติ 124 บาท ค่าใช้จ่ายในการเสรมิความ
งาม ตดัผม ย้อมสผีม 43 บาท ค่าใช้จ่ายส าหรบัการพกัผ่อนและการท่องเที่ยว 41 บาท และ
ค่าใชจ้า่ยในการอุปการะสตัวเ์ลีย้ง สุนขั แมวหรอืสตัวเ์ลีย้งอื่นๆ 24 บาท ตามล าดบั 
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ตาราง 16 รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืนของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั     
  อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม  

 

รายจ่ายด้านความสมัพนัธท์างสงัคม 
Minimum 
(บาท) 

Maximum 
(บาท) �̅� S.D. 

1. ค่าใชจ้่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น 
งานแต่ง งานอุปสมบท งานศพ 

0 2,000 236 277.15 

2. ค่าบรกิารโทรศพัท ์ 0 1,000 99 125.94 
3. ค่าใชจ้่ายในการเยีย่มเยยีนผูป่้วยญาติ
พีน้่องหรอืคนในชุมชน 

0 1,000 19 86.28 

4. ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัฌาปนกจิสงเคราะห ์
เพื่อการช่วยเหลอืคนในชุมชนดา้นค่าปลง
ศพ หรอืการจดังานอภธิรรมศพของ
ผูส้งูอายุ 

0 2,000 141 211.65 

5. ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการกูย้มืเงนิ ซึง่
น ามาใชล้งทุนประกอบอาชพี หรอืเพื่อ
น ามาใชใ้นชวีติประจ าวนั 

0 840 337 1,151.28 

6. ค่าใชจ้่ายในการช าระภาษต่ีางๆ เช่น 
ภาษทีีด่นิ โรงเรอืน 

0 1,000 22 90.74 

  

 จากตาราง 16 พบว่า ผูส้งูอายุทีต่อบแบบสอบถาม มรีายจา่ยเฉลีย่ต ่าสุด 0 บาท มี
รายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คอื  ค่าใช้จ่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานอุปสมบท งานศพ  
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลอืคนในชุมชนด้านค่าปลงศพ หรอื
การจดังานอภธิรรมศพของ 2,000 บาท ลองลงมาคอื ค่าบรกิารโทรศพัท์ ค่าใชจ้่ายในการช าระ
ภาษต่ีางๆ เช่น ภาษทีีด่นิ โรงเรอืน และค่าใชจ้่ายในการเยีย่มเยยีนผูป่้วยญาตพิีน้่องหรอืคนใน
ชุมชน 1,000 บาท  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการกู้ยมืเงนิ ซึ่งน ามาใช้ลงทุนประกอบอาชพี หรอืเพื่อ
น ามาใชใ้นชวีติประจ าวนั 840 บาท  รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืนสงูสุด คอื ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการกูย้มื
เงนิ ซึง่น ามาใชล้งทุนประกอบอาชพี หรอืเพื่อน ามาใช้ในชวีติประจ าวนั 337 บาท ลองลงมาคอื 
ค่าใชจ้่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานอุปสมบท งานศพ 236 บาท ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
ฌาปนกจิสงเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลอืคนในชุมชนด้านค่าปลงศพ หรอืการจดังานอภธิรรมศพ
ของผู้สูงอายุ 141 บาท ค่าบรกิารโทรศพัท์ 99 บาท ค่าใชจ้่ายในการช าระภาษีต่างๆ เช่น ภาษี
ที่ดนิ โรงเรอืน 22 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการเยีย่มเยยีนผู้ป่วยญาตพิี่น้องหรอืคนในชุมชน 19
บาท ตามล าดบั 
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ตาราง 17 รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืนของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั     
  อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม  
 

รายจ่ายด้านส่ิงแวดล้อม 
Minimum 
(บาท) 

Maximum
(บาท) �̅� S.D. 

1.ค่าใชจ้า่ยในเรือ่งการจดัเกบ็ขยะมลูฝอย
ในชุมชน 

0 20 17 6.40 

2. ค่าน ้ามนัรถทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั 0 3,000 164 339.59 
3. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เช่น โดยสาร
รถประจ าทาง 

0 2,000 40 175.42 

4. ค่าใชจ้่ายในการลงทุนประกอบอาชพี 
เช่น ท าสวน ท านา 

0 30,000 919 2,600.86 

5. ค่าปรบัปรงุภูมทิศัน์สิง่แวดลอ้มบรเิวณ
บา้น 

0 500 2 32.34 

6. ค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิภยัพบิตัธิรรมชาตทิี่
ส่งผลต่อทรพัยส์นิ 

0 1,500 14 124.66 

 

 จากตาราง 17 พบว่า ผูส้งูอายุทีต่อบแบบสอบถาม มรีายจา่ยเฉลีย่ต ่าสุด 0 บาท มี
รายจ่ายเฉลีย่สูงสุด คอื  ค่าใชจ้่ายในการลงทุนประกอบอาชพี เช่น ท าสวน ท านา 30,000 บาท 
รองลงมาคือ ค่าน ้ ามันรถที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น 
โดยสารรถประจ าทาง 2,000 บาท ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดภัยพิบตัิธรรมชาติที่ส่งผลต่อทรพัย์สิน 
1,500 บาท ค่าปรบัปรุงภูมทิศัน์สิง่แวดลอ้มบรเิวณบา้น 500 บาท  ค่าใชจ้่ายในเรื่องการจดัเก็บ
ขยะมลูฝอยในชุมชน 20 บาท รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน สูงสุด คอื ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบ
อาชพี เช่น ท าสวน ท านา 919 บาท รองลงมาคอื ค่าน ้ามนัรถที่ใช้ในชวีติประจ าวนั 164 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง เช่น โดยสารรถประจ าทาง 40 บาท ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจดัเก็บขยะ
มลูฝอยในชุมชน 17 บาท ค่าใชจ้า่ยเมือ่เกดิภยัพบิตัธิรรมชาตทิีส่่งผลต่อทรพัยส์นิ 14 บาท และ
ค่าปรบัปรงุภมูทิศัน์สิง่แวดลอ้มบรเิวณบา้น 2 บาท ตามล าดบั 
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ตาราง 18 รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืนของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั   
 อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ทัง้ 4 ดา้น 
 

ประเดน็ระดบัพฤติกรรมการใช้จ่าย รายจ่ายเฉล่ีย/เดือน (บาท) 
1. ดา้นรา่งกาย 1,715 
2. ดา้นจติใจ 857 
3. ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 1,199 
4. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 748 

รวม 4,519 
 

 จากตาราง 18 พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม มรีายจ่ายด้านร่างกายสูงสุด 
เฉลีย่ต่อเดอืน 1,715 บาท รองลงมาคอื ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 1,199 บาท ดา้นจติใจ 857
บาท และดา้นสิง่แวดลอ้ม 748 บาท รวมรายจา่ยทัง้ 4 ดา้น 4,519 บาท 
 
ตาราง 19 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระดบัการใชจ้่ายของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี 
 ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
 

ด้านร่างกาย �̅� S.D. ระดบัการใช้จ่าย 
1. การใชจ้่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืนเป็นไปเพื่อการ
ซือ้อาหารมาบรโิภคในชวีติประจ าวนั  

4.13 1.02 มาก 

2. การใชจ้่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืนเป็นไปเพื่อการ
ซือ้เครือ่งนุ่งห่ม 

1.95 .76 น้อย 

3. การใชจ้่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืนเป็นไปเพื่อการ
รกัษาโรคหรอืการดแูลสุขภาพของตนเอง 

2.72 1.02 ปานกลาง 

4. ค่าใชจ้่ายในการซือ้ของใชจ้ าเป็นส่วนตวั เช่น สบู่ 
ยาสฟัีน อื่นๆ 

2.89 .80 ปานกลาง 

5. การใชจ้่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืนเป็นไปเพื่อการ
ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยั 

1.39 .56 น้อยทีสุ่ด 

6. ภาระค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีใ่ชใ้น
ครวัเรอืน เช่นค่าประปา 

2.43 .72 น้อย 

7. ภาระค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีใ่ชใ้น
ครวัเรอืน ค่าไฟฟ้า  

3.41 1.23 ปานกลาง 

รวม 2.70 .52 ปานกลาง 
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จากตาราง 19 พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการใช้จ่ายในภาพรวม
ด้านร่างกาย อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ย 2.70 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้สูงอายุมี
การใชจ้่ายมากทีสุ่ด คอื ขอ้ที่ 1. การใชจ้่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืนเป็นไปเพื่อการซือ้อาหารมา
บริโภคในชีวิตประจ าวัน  มีค่ าเฉลี่ย  4.13 รองลงมาคือ  ข้อที่  7. ภาระค่ าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใช้ในครวัเรอืน ค่าไฟฟ้า มคี่าเฉลี่ย 3.41 ขอ้ที่ 4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ของใชจ้ าเป็นส่วนตวั เช่น สบู่ ยาสฟัีน อื่นๆ มคี่าเฉลีย่ 2.89 ขอ้ที่ 3. การใชจ้่ายส่วนใหญ่ในแต่
ละเดอืนเป็นไปเพื่อการรกัษาโรคหรอืการดูแลสุขภาพของตนเอง มคี่าเฉลีย่ 2.72 ขอ้ที ่6. ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใช้ในครวัเรอืน เช่น ค่าประปา มคี่าเฉลี่ย 2.43 ขอ้ที่ 2. 
การใช้จ่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืนเป็นไปเพื่อการซื้อเครื่องนุ่งห่ม มคี่าเฉลี่ย 1.95 และข้อที่ 5. 
การใชจ้า่ยส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืนเป็นไปเพื่อการซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยั มคี่าเฉลีย่ 1.39 ตามล าดบั
  

ตาราง 20 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระดบัการใชจ้่ายของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี 
 ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 

ด้านจิตใจ �̅� S.D. ระดบัการใช้จ่าย 
1. การใชจ้่ายเพื่อการท าบุญ การกุศล หรอืกจิกรรม
ทางศาสนา 

3.17 .77 ปานกลาง 

2. ค่าใชจ้่ายในการเสรมิความงาม ตดัผม ยอ้มสผีม 2.23 .63 น้อย 
3. ส่งเสยีเลีย้งดบูุตรหลานใหไ้ดร้บัการศกึษา 2.00 1.38 น้อย 
4. ค่าใชจ้่ายในการอุปการะสตัวเ์ลีย้ง สุนขั แมวหรอื
สตัวเ์ลีย้งอื่นๆ 

1.61 .70 น้อย 

5. ค่าใชจ้่ายส าหรบัการพกัผ่อนและการท่องเทีย่ว 1.40 .74 น้อยทีสุ่ด 
6. ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการซือ้ประกนัชวีติ 1.84 1.37 น้อย 

รวม 2.04 .53 น้อย 
 
 

จากตาราง 20 พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมรีะดบัการใช้จ่ายในภาพรวม
ดา้นจติใจ อยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่ 2.04 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูสู้งอายมุกีารใชจ้า่ย
มากที่สุด คอื ข้อที่ 1. การใช้จ่ายเพื่อการท าบุญการกุศล หรอืกิจกรรมทางศาสนา มคี่าเฉลี่ย 
3.17 รองลงมา คอื ขอ้ที่ 2. ค่าใช้จ่ายในการเสรมิความงาม ตดัผม ยอ้มสผีม มคี่าเฉลี่ย 2.23  
ขอ้ที่ 3. ส่งเสยีเลี้ยงดูบุตรหลานให้ได้รบัการศกึษา มคี่าเฉลี่ย 2.00 ขอ้ที่ 6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบั
การซื้อประกนัชวีติ มคี่าเฉลี่ย 1.84 ขอ้ที่ 4. ค่าใช้จ่ายในการอุปการะสตัว์เลี้ยง สุนัข แมวหรอื
สตัว์เลี้ยงอื่นๆ มคี่าเฉลี่ย 1.61 และข้อที่ 5. ค่าใช้จ่ายส าหรบัการพักผ่อนและการท่องเที่ยว      
มคี่าเฉลีย่ 1.40 ตามล าดบั  
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ตาราง 21 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระดบัการใชจ้่ายของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี 
 ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 

ด้านความสมัพนัธท์างสงัคม �̅� S.D. ระดบัการใช้จ่าย 
1. ค่าใชจ้่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งาน
อุปสมบท งานศพ 

3.04 1.02 ปานกลาง 

2. ค่าบรกิารโทรศพัท ์ 2.38 .89 น้อย 
3. ค่าใชจ้่ายในการเยีย่มเยยีนผูป่้วยญาตพิีน้่องหรอื
คนในชุมชน  

1.90 .75 น้อย 

4. ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกบัฌาปนกจิสงเคราะห ์เพื่อการ
ช่วยเหลอืคนในชุมชนดา้นค่าปลงศพ หรอืการจดังาน
อภธิรรมศพของผูส้งูอายุ 

2.47 1.04 น้อย 

5. ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการกูย้มืเงนิ ซึง่น ามาใชล้งทุน
ประกอบอาชพี หรอืเพื่อน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนั 

1.78 1.18 น้อย 

6. ค่าใชจ้่ายในการช าระภาษต่ีางๆ เช่น ภาษทีีด่นิ 
โรงเรอืน 

1.43 .77 น้อยทีสุ่ด 

รวม 2.17 .50 น้อย 
 

จากตาราง 21 พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมกีารใช้จ่ายในภาพรวม ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ผู้สูงอายุมกีารใช้จ่ายมากที่สุด คอื ข้อที่ 1. ค่าใช้จ่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งาน
อุปสมบท งานศพ มคี่าเฉลีย่ 3.04 รองลงมา คอื ขอ้ที ่4. ค่าใช่จา่ยเกีย่วกบัฌาปนกจิสงเคราะห์
เพื่อการช่วยเหลือคนในชุมชนด้านค่าปลงศพ หรือการจัดงานอภิธรรมศพของผู้สูงอายุ           
มคี่าเฉลีย่ 2.47 ขอ้ที ่2. ค่าบรกิารโทรศพัท ์มคี่าเฉลีย่ 2.38 ขอ้ที ่3. ค่าใชจ้า่ยในการเยีย่มเยยีน
ผู้ป่วยญาติพี่น้องหรอืคนในชุมชน มีค่าเฉลี่ย 1.90 ข้อที่ 5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงนิ     
ซึง่น ามาใชล้งทุนประกอบอาชพี หรอืเพื่อน ามาใชใ้นชวีติประจ าวนั มคี่าเฉลีย่ 1.78 และขอ้ที ่6. 
ค่าใชจ้า่ยในการช าระภาษต่ีางๆ เช่น ภาษทีีด่นิ โรงเรอืน มคี่าเฉลีย่ 1.43 ตามล าดบั 
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ตาราง 22 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัระดบัการใชจ้่ายของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี 
 ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 

ด้านส่ิงแวดล้อม �̅� S.D. ระดบัการใช้จ่าย 
1. ค่าใชจ้่ายในเรือ่งการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยในชุมชน 2.15 .53 น้อย 
2. ค่าน ้ามนัรถทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั 2.56 1.22 ปานกลาง 
3. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เช่น โดยสารรถประจ า
ทาง  

1.71 .90 น้อย 

4. ค่าใชจ้่ายในการลงทุนประกอบอาชพี เช่น ท าสวน 
ท านา  

2.07 1.58 น้อย 

5. ค่าปรบัปรงุภูมทิศัน์สิง่แวดลอ้มบรเิวณบา้น 1.36 .57 น้อยทีสุ่ด 
6. ค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิภยัพบิตัธิรรมชาตทิีส่่งผลต่อ
ทรพัยส์นิ 

1.31 .50 น้อยทีสุ่ด 

7. ค่าใชจ้่ายในการก าจดัสิง่ปฏกิูลในครวัเรอืน 2.24 .69 น้อย 
รวม 1.92 .53 น้อย 

 

จากตาราง 22 พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมกีารใช้จ่ายในภาพรวม ด้าน
สิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัน้อย มคี่าเฉลีย่ 1.92 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้สูงอายุมกีารใช้
จ่ายมากที่สุด คอื ขอ้ที่ 2. ค่าน ้ามนัรถที่ใช้ในชวีติประจ าวนั มคี่าเฉลี่ย 2.56 ขอ้ที่ 7. ค่าใชจ้่าย
ในการก าจดัสิง่ปฏกิูลในครวัเรอืน มคี่าเฉลี่ย 2.24 ขอ้ที่ 1. ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจดัเกบ็ขยะมูล
ฝอยในชุมชน มคี่าเฉลีย่ 2.15 ขอ้ที ่4. ค่าใชจ้่ายในการลงทุนประกอบอาชพี เช่น ท าสวน ท านา 
มคี่าเฉลี่ย 2.07 ข้อที่ 3. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง เช่น โดยสารรถประจ าทาง มคี่าเฉลี่ย 1.71  
ขอ้ที่ 5. ค่าปรบัปรุงภูมทิศัน์สิง่แวดลอ้มบรเิวณบ้าน มคี่าเฉลีย่ 1.36 และขอ้ที ่6. ค่าใชจ้่ายเมื่อ
เกดิภยัพบิตัธิรรมชาตทิีส่่งผลต่อทรพัยส์นิ มคี่าเฉลีย่ 1.31 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 3 วิเคราะหก์ารเปรียบเทียบระดบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ยงัชีพ 
 ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 
ตาราง 23 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ (x̅) และส่วนเบีย่งเบน 
 มาตรฐาน (S.D.) ของระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบล 
 ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ในภาพรวมทัง้ 4 ดา้น จ าแนกตามเพศ 

 

 เพศ  
t 

 
Sig  ชาย หญิง 

 �̅� S.D. ระดบั 
การใชจ้่าย 

�̅� S.D. ระดบั 
การใชจ้่าย 

1. ดา้นร่างกาย 2.79 .56 ปานกลาง 2.65 .49 ปานกลาง 1.941 .208 
2. ดา้นจติใจ 2.19 .60 น้อย 1.96 .46 น้อย .314 .003 
3. ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 2.30 .53 น้อย 2.10 .47 น้อย 3.055 .688 
4. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 2.10 .53 น้อย 1.82 .51 น้อย 3.866 .810 

รวม 2.35 .45 น้อย 2.13 .37 น้อย 3.873 .138 
 

จากตาราง 23 เปรยีบเทยีบระดบัการใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขต
ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน จ าแนกตามเพศ โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์สถิติค่าที (t-test) พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่
แตกต่างกนัในดา้นจติใจ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 

ตาราง 24 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย จ าแนกตามอาย ุ
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นรา่งกาย ระหว่างกลุ่ม 9.861 26 .379 1.459 .077 
 ภายในกลุ่ม 55.102 212 .260   
 รวม 64.963 238    
 

จากตาราง 24 พบว่า อายุที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบั
เบีย้ยงัชพีในเขต ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย ไมแ่ตกต่างกนั  
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ตาราง 25 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ จ าแนกตามอาย ุ
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นจติใจ ระหว่างกลุ่ม 10.203 26 .392 1.457 .078 
 ภายในกลุ่ม 57.081 212 .269   
 รวม 67.284 238    
 

จากตาราง 25 พบว่า อายุที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบั
เบีย้ยงัชพีในเขต ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ ไมแ่ตกต่างกนั  
 
ตาราง 26 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามอาย ุ
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

ระหว่างกลุ่ม 12.591 26 .484 2.097 .002 
ภายในกลุ่ม 48.957 212 .231   

 รวม 61.548 238    
 

จากตาราง 26 พบว่า อายุที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบั
เบีย้ยงัชพีในเขต ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพิจติร ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่27 
 
ตาราง 27 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามอาย ุ
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
60 – 69 ปี 70 – 79 ปี .13838 .07234 .057 
 80 – 89 ปี .36224 .11514 .002 
 90 ปีขึน้ไป .91779 .35149 .010 
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ตาราง 27 (ต่อ) 
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
70 – 79 ปี 60 – 69 ปี -.13838 .07234 .057 
 80 – 89 ปี .22386 .12327 .071 
 90 ปีขึน้ไป .77941 .35424 .029 
80 – 89 ปี 60 – 69 ปี -.36224 .11514 .002 
 70 – 79 ปี -.22386 .12327 .071 
 90 ปีขึน้ไป .55556 .36539 .130 
90 ปีขึน้ไป 60 – 69 ปี -.91779 .35149 .010 
 70 – 79 ปี -.77941 .35424 .029 
 80 – 89 ปี -.55556 .36539 .130 
 

จากตาราง 27 พบว่า อายุที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบั
เบีย้ยงัชพีในเขต ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพิจติร ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม   
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ คอื ช่วงอายุ 60 – 69 ปี แตกต่างกบั 80 – 89 ปี และ 90 ปีขึน้ไป และ
ช่วงอายุ 70 – 79 ปี แตกต่างกบั 90 ปีขึ้นไป โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
ส่วนช่วงอายกุลุ่มอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 28 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม จ าแนกตามอาย ุ
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ระหว่างกลุ่ม 14.939 26 .575 2.270 .001 
 ภายในกลุ่ม 53.653 212 .253   
 รวม 68.592 238    
 

จากตาราง 28 พบว่า อายุที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบั
เบีย้ยงัชพีในเขต ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพิจติร ด้านสิง่แวดล้อม แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่29 
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ตาราง 29 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม จ าแนกตามอาย ุ
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
60 – 69 ปี 70 – 79 ปี .32790 .07327 .000 
 80 – 89 ปี .55929 .11663 .000 
 90 ปีขึน้ไป .78378 .35605 .029 
70 – 79 ปี 60 – 69 ปี -.32790 .07327 .000 
 80 – 89 ปี .23139 .12487 .065 
 90 ปีขึน้ไป .45588 .35883 .205 
80 – 89 ปี 60 – 69 ปี -.55929 .11663 .000 
 70 – 79 ปี -.23139 .12487 .065 
 90 ปีขึน้ไป .22449 .37013 .545 
90 ปีขึน้ไป 60 – 69 ปี -.78378 .35605 .029 
 70 – 79 ปี -.45588 .35883 .205 
 80 – 89 ปี -.22449 .37013 .545 
 

จากตาราง 29 พบว่า อายุที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบั
เบีย้ยงัชพีในเขต ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจิตร ด้านสิ่งแวดล้อม มีความ
แตกต่างกนัดงันี้ คอื ช่วงอายุ 60 – 69 ปี แตกต่างกบั 70 – 79 ปี 80 – 89 ปี และ 90 ปีขึน้ไป 
โดยแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนช่วงอายกุลุ่มอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 30 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุคณูแบบหลายตวัแปรของระดบัคุณภาพชวีติ 
 ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 ดา้นรา่งกาย จ าแนกตามอาชพี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
 

Box’s M F df1 df2 Sig 
26.214 1.182 20 6842.232 .259 

 

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s test ในการทดสอบเบื้องต้นความ
แปรปรวนร่วม (Multivariate Tests : MANOVA) พบว่า ค่ า Sig เท่ ากับ  0.259 มากกว่า
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 คอื มคีวามเท่ากนัในเมตรกิความแปรปรวนรว่ม แสดงว่าในดา้น
รา่งกาย ผูส้งูอายทุีม่อีาชพีแตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 31 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุคณูแบบหลายตวัแปรของระดบัคุณภาพชวีติ 
 ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 ดา้นจติใจ จ าแนกตามอาชพี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
 

Box’s M F df1 df2 Sig 
21.915 1.980 10 9638.207 .031 

 

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s test ในการทดสอบเบื้องต้นความ
แปรปรวนร่วม (Multivariate Tests : MANOVA) พบว่า ค่ า Sig เท่ ากับ  0.031 น้อยกว่า
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 คอื มคีวามไม่เท่ากนัในเมตรกิความแปรปรวนร่วม แสดงว่าใน
ด้านจติใจ ผู้สูงอายุที่มอีาชพีแตกต่างกัน มรีะดบัคุณภาพชวีติแตกต่างกัน โดยปรากฏผลดงั
ตารางที ่32 
 
ตาราง 32 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี 
 ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามอาชพี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

Source Dependent Variable Type III Sum 
of Squares 

df MS F Sig. 

Corrected 
Model 

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 5.687 15 .379 1.569 .084 
เกษตรกร 6.202 15 .413 2.129 .010 
รบัจา้ง 2.103 15 .140 .862 .607 
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 1.276 15 .085 1.594 .077 

Intercept ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 11.630 1 11.630 48.129 .000 
เกษตรกร 15.075 1 15.075 77.643 .000 
รบัจา้ง 3.279 1 3.279 20.170 .000 
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั .406 1 .406 7.602 .006 

ดา้นจติใจ ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 5.687 15 .379 1.569 .044 
เกษตรกร 6.202 15 .413 2.129 .010 
รบัจา้ง 2.103 15 .140 .862 .607 
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 1.276 15 .085 1.594 .077 

Error ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 53.886 223 .242   
เกษตรกร 43.296 223 .194   
รบัจา้ง 36.257 223 .163   
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 11.903 223 .053   
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ตาราง 32 (ต่อ) 
 

Source Dependent Variable Type III Sum 
of Squares 

df MS F Sig. 

Total ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 113.000 239    
เกษตรกร 70.000 239    
รบัจา้ง 48.000 239    
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 14.000 239    

Corrected 
Total 

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 59.573 238    
เกษตรกร 49.498 238    
รบัจา้ง 38.360 238    
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 13.180 238    

 

จากตาราง 32 พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุทีไ่ดร้บั
เบีย้ยงัชพีในเขต ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านจติใจ มคีวามแตกต่างกนั
ดงันี้ คอื อาชพีเกษตรกรและผู้ไม่ได้ประกอบอาชพี โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ส่วนกลุ่มอาชพีอื่นๆไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 33 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุคณูแบบหลายตวัแปรของระดบัคุณภาพชวีติ 
 ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม จ าแนกตามอาชพี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
 

Box’s M F df1 df2 Sig 
38.346 1.700 20 3495.584 .027 

 

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s test ในการทดสอบเบื้องต้นความ
แปรปรวนร่วม (Multivariate Tests : MANOVA) พบว่า ค่ า Sig เท่ ากับ  0.027 น้อยกว่า
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 คอื มคีวามไม่เท่ากนัในเมตรกิความแปรปรวนร่วม แสดงว่าใน
ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ผู้สูงอายุที่มอีาชพีแตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติแตกต่างกัน 
โดยปรากฏผลดงัตารางที ่34 
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ตาราง 34 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี 
 ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามอาชพี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

Source Dependent Variable Type III Sum 
of Squares 

df MS F Sig. 

Corrected 
Model 

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 9.997 16 .625 2.798 .000 
เกษตรกร 9.672 16 .605 3.370 .000 
รบัจา้ง 2.404 16 .150 .928 .538 
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั .820 16 .051 .921 .546 

Intercept ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 15.452 1 15.452 69.194 .000 
เกษตรกร 7.686 1 7.686 42.844 .000 
รบัจา้ง 2.144 1 2.144 13.238 .000 
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั .280 1 .280 5.037 .026 

ดา้น
ความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 9.997 16 .625 2.798 .000 
เกษตรกร 9.672 16 .605 3.370 .000 
รบัจา้ง 2.404 16 .150 .928 .538 
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั .820 16 .051 .921 .546 

Error ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 49.576 222 .223   
เกษตรกร 39.826 222 .179   
รบัจา้ง 35.956 222 .162   
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 12.360 222 .056   

Total ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 113.000 239    
เกษตรกร 70.000 239    
รบัจา้ง 48.000 239    
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 14.000 239    

Corrected 
Total 

ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 59.573 238    
เกษตรกร 49.498 238    
รบัจา้ง 38.360 238    
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 13.180 238    
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จากตาราง 34 พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุทีไ่ดร้บั
เบีย้ยงัชพีในเขต ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพิจติร ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม   
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้  คอื อาชพีเกษตรกรและผู้ไม่ไดป้ระกอบอาชพี โดยแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนกลุ่มอาชพีอื่นๆไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 35 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุคณูแบบหลายตวัแปรของระดบัคุณภาพชวีติ 
 ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 ดา้นสิง่แวดลอ้ม จ าแนกตามอาชพี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

Box’s M F df1 df2 Sig 
13.235 1.064 10 2183.468 .387 

 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s test ในการทดสอบเบื้องต้นความ
แปรปรวนร่วม (Multivariate Tests : MANOVA) พบว่า ค่ า Sig เท่ ากับ  0.387 มากกว่า
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 คอื มคีวามเท่ากนัในเมตรกิความแปรปรวนรว่ม แสดงว่าในดา้น
สิง่แวดลอ้ม ผูส้งูอายทุีม่อีาชพีแตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 36 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นรา่งกาย ระหว่างกลุ่ม 2.578 2 1.289 4.876 .008 
 ภายในกลุ่ม 62.385 236 .264   
 รวม 64.963 238    
 

จากตาราง 36 พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านร่างกาย 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่37 
 
ตาราง 37 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นร่างกาย จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
โสด สมรส .02028 .10531 .982 
 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ .22873 .10795 .108 
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ตาราง 37 (ต่อ) 
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
สมรส โสด -.02028 .10531 .982 
 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ .20845 .07156 .015 
หมา้ย/หย่ารา้ง 
/แยกกนัอยู่ 

โสด -.22873 .10795 .108 
สมรส -.20845 .07156 .015 

 

จากตาราง 37 พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร  ด้านร่างกาย   
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้  คอื สถานภาพที่สมรส แตกต่างกบั สถานภาพหมา้ยหรอืหย่ารา้งหรอื
แยกกนัอยู ่โดยแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนสถานภาพอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 38 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นจติใจ ระหว่างกลุ่ม .420 2 .210 .741 .478 
 ภายในกลุ่ม 66.864 236 .283   
 รวม 67.284 238    

 

จากตาราง 38 พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ  ไม่
แตกต่างกนั  
 
ตาราง 39 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

ระหว่างกลุ่ม .644 2 .322 1.247 .289 
ภายในกลุ่ม 60.904 236 .258   

 รวม 61.548 238    
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จากตาราง 39 พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ได้ร ับเบี้ยยังชีพในเขตต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้าน
ความสมัพนัธท์างสงัคม ไมแ่ตกต่างกนั  
 
ตาราง 40 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ระหว่างกลุ่ม 6.922 2 3.461 13.244 .000 
ภายในกลุ่ม 61.670 236 .261   

 รวม 68.592 238    
 

จากตาราง 40 พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่41 
 
ตาราง 41 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
โสด สมรส .02028 .10531 .982 
 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ .22873 .10795 .108 
สมรส โสด -.02028 .10531 .982 
 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ .20845 .07156 .015 
หมา้ย/หย่ารา้ง 
/แยกกนัอยู่ 

โสด -.22873 .10795 .108 
สมรส -.20845 .07156 .015 

 

จากตาราง 41 พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม   
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้  คอื สถานภาพที่สมรส แตกต่างกบั สถานภาพหมา้ยหรอืหย่ารา้งหรอื
แยกกนัอยู ่โดยแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนสถานภาพอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 42 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
 จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยั 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นรา่งกาย ระหว่างกลุ่ม 2.985 4 .746 2.817 .026 
 ภายในกลุ่ม 61.978 234 .265   
 รวม 64.963 238    

 

จากตาราง 42 พบว่า ลกัษณะการอยู่อาศยัที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านร่างกาย 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่43 
 
ตาราง 43 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นร่างกาย 
 จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยั 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
อยูก่บัคู่สมรส อยูก่บับุตรหลาน .26105 .10259 .012 

อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน .08597 .11029 .436 
 อยูค่นเดยีว .33177 .13646 .016 
 อยูก่บัญาตพิีน้่อง .26840 .17918 .135 
อยูก่บับุตรหลาน อยูก่บัคู่สมรส -.26105 .10259 .012 

อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน -.17508 .08147 .033 
อยูค่นเดยีว .07073 .11443 .537 

อยูก่บัญาตพิีน้่อง .00735 .16302 .964 
อยู่กับทัง้คู่สมรส
และบุตรหลาน 

อยูก่บัคู่สมรส -.08597 .11029 .436 
อยูก่บับุตรหลาน .17508 .08147 .033 
อยูค่นเดยีว .24580 .12138 .044 

อยูก่บัญาตพิีน้่อง .18243 .16798 .279 
อยูค่นเดยีว อยูก่บัคู่สมรส -.33177 .13646 .016 
 อยูก่บับุตรหลาน -.07073 .11443 .537 
 อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน -.24580 .12138 .044 
 อยูก่บัญาตพิีน้่อง -.06338 .18621 .734 
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
อยูก่บัญาตพิีน้่อง อยูก่บัคู่สมรส -.26840 .17918 .135 
 อยูก่บับุตรหลาน -.00735 .16302 .964 
 อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน -.18243 .16798 .279 
 อยูค่นเดยีว .06338 .18621 .734 
 

จากตาราง 43 พบว่า ลกัษณะการอยู่อาศยัที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านร่างกาย   
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ คอื อยูก่บัคู่สมรส แตกต่างกบั อยูก่บับุตรหลาน และอยู่คนเดยีว, อยูก่บั
บุตรหลาน แตกต่างกบั อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน, และอยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน 
แตกต่างกบั อยู่คนเดยีว โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ส่วนลกัษณะการอยู่
อาศยัอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 44 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยั 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นจติใจ ระหว่างกลุ่ม 2.462 4 .615 2.222 .067 
 ภายในกลุ่ม 64.822 234 .277   
 รวม 67.284 238    

 

จากตาราง 44 พบว่า ลกัษณะการอยู่อาศยัที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร ด้านจติใจ 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่45 
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ตาราง 45 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยั 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
อยูก่บัคู่สมรส อยูก่บับุตรหลาน .02659 .10492 .800 

อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน -.14465 .11280 .201 
 อยูค่นเดยีว .16545 .13955 .237 
 อยูก่บัญาตพิีน้่อง .18182 .18324 .322 
อยูก่บับุตรหลาน อยูก่บัคู่สมรส -.02659 .10492 .800 

อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน -.17124 .08332 .041 
อยูค่นเดยีว .13887 .11702 .237 

อยูก่บัญาตพิีน้่อง .15523 .16672 .353 
อยู่กับทัง้คู่สมรส
และบุตรหลาน 

อยูก่บัคู่สมรส .14465 .11280 .201 
อยูก่บับุตรหลาน .17124 .08332 .041 
อยูค่นเดยีว .31010 .12413 .013 

อยูก่บัญาตพิีน้่อง .32647 .17179 .059 
อยูค่นเดยีว อยูก่บัคู่สมรส -.16545 .13955 .237 
 อยูก่บับุตรหลาน -.13887 .11702 .237 
 อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน -.31010 .12413 .013 
 อยูก่บัญาตพิีน้่อง .01636 .19043 .932 
อยูก่บัญาตพิีน้่อง อยูก่บัคู่สมรส -.18182 .18324 .322 
 อยูก่บับุตรหลาน -.15523 .16672 .353 
 อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน -.32647 .17179 .059 
 อยูค่นเดยีว -.01636 .19043 .932 
 

จากตาราง 45 พบว่า ลกัษณะการอยู่อาศยัที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร  ด้านจติใจ      
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ คอื อยู่กบับุตรหลาน แตกต่างกบั อยูก่บัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน, และ
อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน แตกต่างกบั อยู่คนเดยีว โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 ส่วนลกัษณะการอยูอ่าศยัอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 46 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยั 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

ระหว่างกลุ่ม 1.199 4 .300 1.162 .328 
ภายในกลุ่ม 60.349 234 .258   

 รวม 61.548 238    
 

จากตาราง 46 พบว่า ลกัษณะการอยู่อาศยัที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของ
ผู้สูงอายุที่ได้ร ับเบี้ยยังชีพในเขตต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้าน
ความสมัพนัธท์างสงัคม ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 47 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยั 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ระหว่างกลุ่ม 6.402 4 1.600 6.022 .000 
ภายในกลุ่ม 62.190 234 .266   

 รวม 68.592 238    
 

จากตาราง 47 พบว่า ลกัษณะการอยู่อาศยัที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของ
ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่48 
 
ตาราง 48 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 จ าแนกตามลกัษณะการอยูอ่าศยั 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
อยูก่บัคู่สมรส อยูก่บับุตรหลาน .34289 .10277 .001 

อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน .06000 .11048 .588 
 อยูค่นเดยีว .46580 .13669 .001 
 อยูก่บัญาตพิีน้่อง .30736 .17948 .088 
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ตาราง 48 (ต่อ) 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
อยูก่บับุตรหลาน อยูก่บัคู่สมรส -.34289 .10277 .001 

อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน -.28289 .08161 .001 
อยูค่นเดยีว .12291 .11462 .285 

อยูก่บัญาตพิีน้่อง -.03553 .16330 .828 
อยู่กับทัง้คู่สมรส
และบุตรหลาน 

อยูก่บัคู่สมรส -.06000 .11048 .588 
อยูก่บับุตรหลาน .28289 .08161 .001 
อยูค่นเดยีว .40580 .12159 .001 

อยูก่บัญาตพิีน้่อง .24736 .16827 .143 
อยูค่นเดยีว อยูก่บัคู่สมรส -.46580 .13669 .001 
 อยูก่บับุตรหลาน -.12291 .11462 .285 
 อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน -.40580 .12159 .001 
 อยูก่บัญาตพิีน้่อง -.15844 .18652 .397 
อยูก่บัญาตพิีน้่อง อยูก่บัคู่สมรส -.30736 .17948 .088 
 อยูก่บับุตรหลาน .03553 .16330 .828 
 อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน -.24736 .16827 .143 
 อยูค่นเดยีว .15844 .18652 .397 
 

จากตาราง 48 พบว่า ลกัษณะการอยู่อาศยัที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของ
ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม      
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ คอื อยูก่บัคู่สมรส แตกต่างกบั อยู่กบับุตรหลาน และอยู่คนเดยีว, อยูก่บั
บุตรหลาน แตกต่างกบั อยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน, และอยู่กบัทัง้คู่สมรสและบุตรหลาน 
แตกต่างกบั อยู่คนเดยีว โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ส่วนลกัษณะการอยู่
อาศยัอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 49 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
 จ าแนกตามภาระการเลีย้งด ู
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นรา่งกาย ระหว่างกลุ่ม 2.290 3 .763 2.862 .038 
 ภายในกลุ่ม 62.673 235 .267   
 รวม 64.963 238    

 

จากตาราง 49 พบว่า ภาระการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านร่างกาย 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่50 
 
ตาราง 50 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นร่างกาย 
 จ าแนกตามภาระการเลีย้งดู 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
1 คน 2 คน -.13685 .16399 .405 

3 คน .21802 .19359 .261 
 ไมม่ ี .19282 .09648 .047 
2 คน 
 

1 คน .13685 .16399 .405 
3 คน .35488 .22064 .109 
ไมม่ ี .32967 .14323 .022 

3 คน 1 คน -.21802 .19359 .261 
 2 คน -.35488 .22064 .109 
 ไมม่ ี -.02520 .17635 .886 
ไมม่ ี 1 คน -.19282 .09648 .047 
 2 คน -.32967 .14323 .022 
 3 คน .02520 .17635 .886 
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จากตาราง 50 พบว่า ภาระการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร  ด้านร่างกาย   
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ คอื ไมม่ภีาระการเลีย้งดู แตกต่างกบั ภาระการเลีย้งดู 1 คน และ 2 คน 
โดยแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนจ านวนภาระการเลีย้งดอูื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 51  การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามภาระการเลีย้งด ู
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นจติใจ ระหว่างกลุ่ม 10.343 3 3.448 14.229 .000 
 ภายในกลุ่ม 56.941 235 .242   
 รวม 67.284 238    

 

จากตาราง 51 พบว่า ภาระการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร ด้านจติใจ 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่52 
 
ตาราง 52 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามภาระการเลีย้งดู 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
1 คน 2 คน -.12185 .15631 .895 

3 คน .12418 .18452 .929 
 ไมม่ ี .46973 .09197 .000 
2 คน 
 

1 คน .12185 .15631 .895 
3 คน .24603 .21031 .713 
ไมม่ ี .59158 .13652 .000 

3 คน 1 คน -.12418 .18452 .929 
 2 คน -.24603 .21031 .713 
 ไมม่ ี .34554 .16809 .241 
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ตาราง 52 (ต่อ) 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
ไมม่ ี 1 คน -.46973 .09197 .000 
 2 คน -.59158 .13652 .000 
 3 คน -.34554 .16809 .241 

 

จากตาราง 52 พบว่า ภาระการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร  ด้านจติใจ      
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ คอื ไมม่ภีาระการเลีย้งดู แตกต่างกบั ภาระการเลีย้งดู 1 คน และ 2 คน 
โดยแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนจ านวนภาระการเลีย้งดอูื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 53 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามภาระการเลีย้งด ู
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

ระหว่างกลุ่ม 3.004 3 1.001 4.020 .008 
ภายในกลุ่ม 58.544 235 .249   

 รวม 61.548 238    
 

จากตาราง 53 พบว่า ภาระการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สู งอายุที่ ได้ ร ับ เบี้ ยยังชีพ ใน เขตต าบลทับหมัน  อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิต ร                
ด้านความสัมพันธ์ทางสงัคม แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยปรากฏผลดัง 
ตารางที ่54 
 
ตาราง 54 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามภาระการเลีย้งดู 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
1 คน 2 คน -.18838 .15850 .703 

3 คน .30501 .18710 .449 
 ไมม่ ี .19807 .09325 .214 
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ตาราง 54 (ต่อ) 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
2 คน 
 

1 คน .18838 .15850 .703 
3 คน .49339 .21325 .151 
ไมม่ ี .38645 .13843 .035 

3 คน 1 คน -.30501 .18710 .449 
 2 คน -.49339 .21325 .151 
 ไมม่ ี -.10694 .17044 .941 
ไมม่ ี 1 คน -.19807 .09325 .214 
 2 คน -.38645 .13843 .035 
 3 คน .10694 .17044 .941 
\ 
 

จากตาราง 54 พบว่า ภาระการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สู งอายุที่ ได้ ร ับ เบี้ ยยังชีพ ใน เขตต าบลทับหมัน  อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิต ร                
ด้านความสมัพันธ์ทางสงัคม มคีวามแตกต่างกันดงันี้  คือ ไม่มีภาระการเลี้ยงดู แตกต่างกับ 
ภาระการเลี้ยงดู 2 คน โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนจ านวนภาระการ
เลีย้งดอูื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 55 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
  ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  จ าแนกตามภาระการเลีย้งด ู
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ระหว่างกลุ่ม 4.163 3 1.388 5.061 .002 
ภายในกลุ่ม 64.429 235 .274   

 รวม 68.592 238    
 

จากตาราง 55 พบว่า ภาระการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่56 
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ตาราง 56 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 จ าแนกตามภาระการเลีย้งดู 
 

  Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
1 คน 2 คน -.12065 .16627 .913 

3 คน .45191 .19628 .154 
 ไมม่ ี .26789 .09783 .007 
2 คน 
 

1 คน .12065 .16627 .913 
3 คน .57256 .22371 .091 
ไมม่ ี .38854 .14522 .008 

3 คน 1 คน -.45191 .19628 .154 
 2 คน -.57256 .22371 .091 
 ไมม่ ี -.18402 .17880 .787 
ไมม่ ี 1 คน -.26789 .09783 .007 
 2 คน -.38854 .14522 .008 
 3 คน .18402 .17880 .787 

 

จากตาราง 56 พบว่า ภาระการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตของ
ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ คอื ไมม่ภีาระการเลีย้งดู แตกต่างกบั ภาระการเลีย้งดู 1 คน และ 2 คน 
โดยแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนจ านวนภาระการเลีย้งดอูื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 57 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุคณูแบบหลายตวัแปรของระดบัคุณภาพชวีติ 
 ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 ดา้นรา่งกาย จ าแนกตามแหล่งทีม่าของรายได ้(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
 

Box’s M F df1 df2 Sig 
26.833 1.572 42 3767.786 .004 

 

จากตาราง 57 ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s test ในการทดสอบเบื้องต้นความ
แปรปรวนร่วม (Multivariate Tests : MANOVA) พบว่า ค่ า Sig เท่ ากับ  0.004 น้อยกว่า
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 คอื มคีวามไม่เท่ากนัในเมตรกิความแปรปรวนร่วม แสดงว่าใน
ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกัน มรีะดบัคุณภาพชีวติแตกต่างกัน  
โดยปรากฏผลดงัตารางที ่58 
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ตาราง 58 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี 
 ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
 จ าแนกตามแหล่งทีม่าของรายได ้(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

Source Dependent Variable Type III Sum 
of Squares 

df MS F Sig. 

Corrected 
Model 
 

สวสัดกิารจากรฐั 9.672 18 .589 3.370 .000 
การอุปการะจากบุตรหลาน/ญาต ิ 4.277 18 .238 .962 .505 
การประกอบอาชพี 9.342 18 .519 2.271 .003 

Intercept 
 

สวสัดกิารจากรฐั 86.622 1 86.622 89.194 .000 
การอุปการะจากบุตรหลาน/ญาต ิ 13.781 1 13.781 55.802 .000 
การประกอบอาชพี 19.741 1 19.741 86.375 .000 

ดา้น
รา่งกาย 
 

สวสัดกิารจากรฐั 9.672 18 .589 3.370 .000 
การอุปการะจากบุตรหลาน/ญาต ิ 4.277 18 .238 .962 .505 
การประกอบอาชพี 9.342 18 .519 2.271 .003 

Error 
 

สวสัดกิารจากรฐั .000 220 .000   
การอุปการะจากบุตรหลาน/ญาต ิ 54.334 220 .247   
การประกอบอาชพี 50.281 220 .229   

Total 
 

สวสัดกิารจากรฐั 239.000 239    
การอุปการะจากบุตรหลาน/ญาต ิ 103.000 239    
การประกอบอาชพี 125.000 239    

Corrected 
Total 
 

สวสัดกิารจากรฐั .000 238    
การอุปการะจากบุตรหลาน/ญาต ิ 58.611 238    
การประกอบอาชพี 59.623 238    

 

จากตาราง 58 พบว่า แหล่งที่มาของรายได้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของ
ผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร ด้านร่างกาย  
มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ คอื สวสัดกิารจากรฐัและการประกอบอาชพี โดยแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนแหล่งทีม่าของรายไดอ้ื่นไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 59 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุคณูแบบหลายตวัแปรของระดบัคุณภาพชวีติ 
 ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 ดา้นจติใจ จ าแนกตามแหล่งทีม่าของรายได ้(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
 

Box’s M F df1 df2 Sig 
13.777 .424 30 4737.317 .998 

 

จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s test ในการทดสอบเบื้องต้นความ
แปรปรวนร่วม (Multivariate Tests : MANOVA) พบว่า ค่ า Sig เท่ ากับ  0.998 มากกว่า
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 คอื มคีวามเท่ากนัในเมตรกิความแปรปรวนรว่ม แสดงว่าในดา้น
จติใจ ผูส้งูอายทุีม่แีหล่งทีม่าของรายไดแ้ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติไม่แตกต่างกนั 
 
ตาราง 60 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุคณูแบบหลายตวัแปรของระดบัคุณภาพชวีติ 
 ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม จ าแนกตามแหล่งทีม่าของรายได ้(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
 

Box’s M F df1 df2 Sig 
25.724 .809 30 23199.563 .759 

 

จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s test ในการทดสอบเบื้องต้นความ
แปรปรวนร่วม (Multivariate Tests : MANOVA) พบว่า ค่ า Sig เท่ ากับ  0.759 มากกว่า
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 คอื มคีวามเท่ากนัในเมตรกิความแปรปรวนรว่ม แสดงว่าในดา้น
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม ผู้สูงอายุที่มีแหล่งที่มาของรายได้แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติไม่
แตกต่างกนั 
 
ตาราง 61 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุคณูแบบหลายตวัแปรของระดบัคุณภาพชวีติ 
 ของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 ดา้นสิง่แวดลอ้ม จ าแนกตามแหล่งทีม่าของรายได ้(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
 

Box’s M F df1 df2 Sig 
21.088 .740 27 24545.753 .831 

 

จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์สถิติ Box’s test ในการทดสอบเบื้องต้นความ
แปรปรวนร่วม (Multivariate Tests : MANOVA) พบว่า ค่ า Sig เท่ ากับ  0.831 มากกว่า
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 คอื มคีวามเท่ากนัในเมตรกิความแปรปรวนรว่ม แสดงว่าในดา้น
สิง่แวดลอ้ม ผูส้งูอายทุีม่แีหล่งทีม่าของรายไดแ้ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 62 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
  ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
  จ าแนกตามเบีย้ยงัชพี 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นรา่งกาย ระหว่างกลุ่ม 4.679 3 1.560 6.079 .001 
 ภายในกลุ่ม 60.284 235 .257   
 รวม 64.963 238    

 

จากตาราง 62 พบว่า เบี้ยยงัชพีที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่
ไดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นร่างกาย แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่63 
 
ตาราง 63  เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
 จ าแนกตามเบีย้ยงัชพี 
 

 เบีย้ยงัชีพ Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
600 บาท 700 บาท .09931 .07450 .621 

800 บาท .45295 .11806 .003 
 1000 บาท .70805 .36054 .280 
700 บาท 600 บาท -.09931 .07450 .621 

800 บาท .35364 .12667 .053 
1000 บาท .60874 .36345 .424 

800 บาท 600 บาท -.45295 .11806 .003 
 700 บาท -.35364 .12667 .053 
 1000 บาท .25510 .37481 .927 
1000 บาท 600 บาท -.70805 .36054 .280 
 700 บาท -.60874 .36345 .424 
 800 บาท -.25510 .37481 .927 

 

จากตาราง 63 พบว่า เบี้ยยงัชพีที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร ด้านร่างกาย มคีวาม
แตกต่างกันดงันี้  คอื เบี้ยยงัชพี 600 บาท แตกต่างกบั เบี้ยยงัชพี 800 บาท โดยแตกต่างกัน
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนจ านวนเบีย้ยงัชพีอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตาราง 64 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามเบีย้ยงัชพี 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นจติใจ ระหว่างกลุ่ม 4.787 3 1.596 6.000 .001 
 ภายในกลุ่ม 62.497 235 .266   
 รวม 67.284 238    

 

จากตาราง 64 พบว่า เบี้ยยงัชพีที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านจติใจ แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่65 
 
ตาราง 65 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบี้ยยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามเบีย้ยงัชพี 
 

 เบีย้ยงัชีพ Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
600 บาท 700 บาท .22588 .07586 .033 

800 บาท .37893 .12020 .021 
 1000 บาท .64877 .36709 .375 
700 บาท 600 บาท -.22588 .07586 .033 

800 บาท .15304 .12897 .704 
1000 บาท .42289 .37006 .728 

800 บาท 600 บาท -.37893 .12020 .021 
 700 บาท -.15304 .12897 .704 
 1000 บาท .26984 .38162 .919 
1000 บาท 600 บาท -.64877 .36709 .375 
 700 บาท -.42289 .37006 .728 
 800 บาท -.26984 .38162 .919 
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จากตาราง 65 พบว่า เบี้ยยงัชพีที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจิตร  ด้านจิตใจ มีความ
แตกต่างกนัดงันี้ คอื เบีย้ยงัชพี 600 บาท แตกต่างกบั เบีย้ยงัชพี 700 บาท และ 800 บาท โดย
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนจ านวนเบีย้ยงัชพีอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 66 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามเบีย้ยงัชพี 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

ระหว่างกลุ่ม 4.197 3 1.399 5.732 .001 
ภายในกลุ่ม 57.352 235 .244   

รวม 61.548 238    
 

จากตาราง 66 พบว่า เบี้ยยงัชพีที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านความสมัพนัธ์ทาง
สงัคม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่67 
 
ตาราง 67 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามเบีย้ยงัชพี 
 

 เบีย้ยงัชีพ Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
600 บาท 700 บาท .12531 .07267 .398 

800 บาท .36625 .11515 .019 
 1000 บาท .91387 .35166 .083 
700 บาท 600 บาท -.12531 .07267 .398 

800 บาท .24094 .12355 .286 
1000 บาท .78856 .35450 .179 

800 บาท 600 บาท -.36625 .11515 .019 
 700 บาท -.24094 .12355 .286 
 1000 บาท .54762 .36558 .525 
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ตาราง 67 (ต่อ) 
 

 เบีย้ยงัชีพ Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
1000 บาท 600 บาท -.91387 .35166 .083 
 700 บาท -.78856 .35450 .179 
 800 บาท -.54762 .36558 .525 

 

จากตาราง 67 พบว่า เบี้ยยงัชพีที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านความสมัพนัธ์ทาง
สงัคม มคีวามแตกต่างกนัดงันี้  คอื เบี้ยยงัชพี 600 บาท แตกต่างกบั เบีย้ยงัชพี 800 บาท โดย
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนจ านวนเบีย้ยงัชพีอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 68 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 จ าแนกตามเบีย้ยงัชพี 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ระหว่างกลุ่ม 9.445 3 3.148 12.508 .000 
 ภายในกลุ่ม 59.147 235 .252   
 รวม 68.592 238    

 

จากตาราง 68 พบว่า เบี้ยยงัชพีที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่
ไดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม แตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่69 
 
ตาราง 69 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 จ าแนกตามเบีย้ยงัชพี 
 

 เบีย้ยงัชีพ Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
600 บาท 700 บาท .30326 .07380 .001 

800 บาท .57252 .11694 .000 
 1000 บาท .77661 .35712 .196 
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ตาราง 69 (ต่อ) 
 

 เบีย้ยงัชีพ Mean Difference(I-J) Std. Error Sig 
700 บาท 600 บาท -.30326 .07380 .001 

800 บาท .26927 .12547 .206 
1000 บาท .47335 .36000 .631 

800 บาท 600 บาท -.57252 .11694 .000 
 700 บาท -.26927 .12547 .206 
 1000 บาท .20408 .37125 .960 
1000 บาท 600 บาท -.77661 .35712 .196 
 700 บาท -.47335 .36000 .631 
 800 บาท -.20408 .37125 .960 

 

จากตาราง 69 พบว่า เบี้ยยงัชพีที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่
ไดร้บัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านสิง่แวดล้อม มคีวาม
แตกต่างกนัดงันี้ คอื เบีย้ยงัชพี 600 บาท แตกต่างกบั เบีย้ยงัชพี 700 บาท และ 800 บาท โดย
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนจ านวนเบีย้ยงัชพีอื่นๆ ไมแ่ตกต่างกนั 
 
ตาราง 70 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
 จ าแนกตามรายไดท้ัง้สิน้ 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นรา่งกาย ระหว่างกลุ่ม 8.456 2 4.228 17.659 .000 
 ภายในกลุ่ม 56.506 236 .239   
 รวม 64.963 238    

 

จากตาราง 70พบว่า รายไดท้ัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุที่
ไดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นร่างกาย แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่71 
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ตาราง 71 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
 จ าแนกตามรายไดท้ัง้สิน้ 
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
ไมเ่กนิ 5,000 
บาท 

5,000-10,000 บาท -.44855 .09138 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.43709 .11042 .001 

5,000-10,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .44855 .09138 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป .01146 .13389 .996 

10,001 บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .43709 .11042 .001 
10,001 บาท ขึน้ไป -.01146 .13389 .996 

 

จากตาราง 71 พบว่า รายไดท้ัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร ด้านร่างกาย มคีวาม
แตกต่างกันดงันี้  คือ รายได้ทัง้สิ้นไม่เกิน 5,000 บาท แตกต่างกับ 5,000-10,000 บาท และ 
10,001 บาท ขึน้ไป โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนรายได้ทัง้สิ้น 5,000-
10,000 บาท ไมแ่ตกต่างกบั 10,001 บาท ขึน้ไป 
 
ตาราง 72 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามรายไดท้ัง้สิน้ 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นจติใจ ระหว่างกลุ่ม 13.331 2 6.666 29.157 .000 
 ภายในกลุ่ม 53.952 236 .229   
 รวม 67.284 238    

 

จากตาราง 72 พบว่า รายไดท้ัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านจติใจ แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่73 
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ตาราง 73 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามรายไดท้ัง้สิน้ 
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
ไมเ่กนิ 5,000 
บาท 

5,000-10,000 บาท -.35227 .08929 .001 
10,001 บาท ขึน้ไป -.75468 .10789 .000 

5,000-10,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .35227 .08929 .001 
10,001 บาท ขึน้ไป -.40241 .13083 .010 

10,001 บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .75468 .10789 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป .40241 .13083 .010 

 

จากตาราง 73 พบว่า รายไดท้ัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจิตร ด้านจิตใจ มีความ
แตกต่างกนัทุกกลุ่มรายได ้โดยแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 
ตาราง 74 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามรายไดท้ัง้สิน้ 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

ระหว่างกลุ่ม 9.779 2 4.889 22.290 .000 
ภายในกลุ่ม 51.769 236 .219   

รวม 61.548 238    
 

จากตาราง 74 พบว่า รายไดท้ัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านความสมัพนัธ์ทาง
สงัคม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่75 
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ตาราง 75 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามรายไดท้ัง้สิน้ 

 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
ไมเ่กนิ 5,000 
บาท 

5,000-10,000 บาท -.36671 .08747 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.60200 .10569 .000 

5,000-10,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .36671 .08747 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.23529 .12815 .188 

10,001 บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .60200 .10569 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป .23529 .12815 .188 

 

จากตาราง 75 พบว่า รายไดท้ัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านความสมัพนัธ์ทาง
สงัคม มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ คอื รายไดท้ัง้สิ้นไม่เกนิ 5,000 บาท แตกต่างกบั 5,000-10,000 
บาท และ 10,001 บาท ขึน้ไป โดยแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนรายไดท้ัง้สิน้ 
5,000-10,000 บาท ไมแ่ตกต่างกบั 10,001 บาท ขึน้ไป 
 
ตาราง 76 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 จ าแนกตามรายไดท้ัง้สิน้ 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ระหว่างกลุ่ม 19.376 2 9.688 46.455 .000 
 ภายในกลุ่ม 49.216 236 .209   
 รวม 68.592 238    

 

จากตาราง 76 พบว่า รายไดท้ัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุที่
ไดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม แตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่77 
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ตาราง 77 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 จ าแนกตามรายไดท้ัง้สิน้ 

 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
ไมเ่กนิ 5,000 
บาท 

5,000-10,000 บาท -.53017 .08528 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.83575 .10305 .000 

5,000-10,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .53017 .08528 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.30558 .12495 .052 

10,001 บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .83575 .10305 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป .30558 .12495 .052 

 

จากตาราง 77 พบว่า รายไดท้ัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุที่
ไดร้บัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านสิง่แวดล้อม มคีวาม
แตกต่างกันดงันี้  คือ รายได้ทัง้สิ้นไม่เกิน 5,000 บาท แตกต่างกับ 5,000-10,000 บาท และ 
10,001 บาท ขึน้ไป โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนรายได้ทัง้สิ้น 5,000-
10,000 บาท ไมแ่ตกต่างกบั 10,001 บาท ขึน้ไป 
 
ตาราง 78 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
 จ าแนกตามรายจา่ยทัง้สิน้ 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นรา่งกาย ระหว่างกลุ่ม 10.888 2 5.444 23.760 .000 
 ภายในกลุ่ม 54.075 236 .229   
 รวม 64.963 238    

 

จากตาราง 78 พบว่า รายจา่ยทัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ
ที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านร่างกาย แตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่79 
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ตาราง 79 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นรา่งกาย 
 จ าแนกตามรายจา่ยทัง้สิน้ 
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
ไมเ่กนิ 5,000 
บาท 

5,000-10,000 บาท -.43966 .07839 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.51108 .10449 .000 

5,000-10,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .43966 .07839 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.07143 .11967 .837 

10,001 บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .51108 .10449 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป .07143 .11967 .837 

 

จากตาราง 79 พบว่า รายจา่ยทัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ
ที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพิจติร ด้านร่างกาย มคีวาม
แตกต่างกนัดงันี้  คือ รายจ่ายทัง้สิ้นไม่เกิน 5,000 บาท แตกต่างกับ 5,000-10,000 บาท และ 
10,001 บาท ขึน้ไป โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนรายจ่ายทัง้สิ้น 5,000-
10,000 บาท ไมแ่ตกต่างกบั 10,001 บาท ขึน้ไป 
 
ตาราง 80 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามรายจา่ยทัง้สิน้ 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นจติใจ ระหว่างกลุ่ม 14.986 2 7.493 33.813 .000 
 ภายในกลุ่ม 52.298 236 .222   
 รวม 67.284 238    

 

จากตาราง 80 พบว่า รายจา่ยทัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ
ทีไ่ด้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ด้านจติใจ แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่81 
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ตาราง 81 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นจติใจ 
 จ าแนกตามรายจา่ยทัง้สิน้ 
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
ไมเ่กนิ 5,000 
บาท 

5,000-10,000 บาท -.43022 .07709 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.70800 .10276 .000 

5,000-10,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .43022 .07709 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.27778 .11769 .064 

10,001 บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .70800 .10276 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป .27778 .11769 .064 

 

จากตาราง 81 พบว่า รายจา่ยทัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ
ที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร ด้านจติใจ มคีวาม
แตกต่างกนัดงันี้  คือ รายจ่ายทัง้สิ้นไม่เกิน 5,000 บาท แตกต่างกับ 5,000-10,000 บาท และ 
10,001 บาท ขึน้ไป โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนรายจ่ายทัง้สิ้น 5,000-
10,000 บาท ไมแ่ตกต่างกบั 10,001 บาท ขึน้ไป 
 
ตาราง 82 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามรายจา่ยทัง้สิน้ 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

ระหว่างกลุ่ม 9.410 2 4.705 21.298 .000 
ภายในกลุ่ม 52.138 236 .221   

รวม 61.548 238    
 

จากตาราง 82 พบว่า รายจา่ยทัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ
ทีไ่ดร้บัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์าง
สงัคม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่83 
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ตาราง 83 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 จ าแนกตามรายจา่ยทัง้สิน้ 
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
ไมเ่กนิ 5,000 
บาท 

5,000-10,000 บาท -.35687 .07698 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.54437 .10261 .000 

5,000-10,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .35687 .07698 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.18750 .11751 .282 

10,001 บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .54437 .10261 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป .18750 .11751 .282 

 

จากตาราง 83 พบว่า รายจา่ยทัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ
ทีไ่ดร้บัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นความสมัพนัธท์าง
สงัคม มคีวามแตกต่างกนัดงันี้ คอื รายจา่ยทัง้สิน้ไมเ่กนิ 5,000 บาท แตกต่างกบั 5,000-10,000 
บาท และ 10,001 บาท ขึ้นไป โดยแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนรายจ่าย
ทัง้สิน้ 5,000-10,000 บาท ไมแ่ตกต่างกบั 10,001 บาท ขึน้ไป 
 
ตาราง 84 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 จ าแนกตามรายจา่ยทัง้สิน้ 
 

คณุภาพชีวิต แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม ระหว่างกลุ่ม 21.960 2 10.980 55.569 .000 
 ภายในกลุ่ม 46.632 236 .198   
 รวม 68.592 238    

 

จากตาราง 84 พบว่า รายจา่ยทัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ
ที่ได้รบัเบี้ยยังชีพในเขตต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจิตร ด้านสิ่งแวดล้อม 
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยปรากฏผลดงัตารางที ่85 
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ตาราง 85 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระดบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขต 
 ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 จ าแนกตามรายจา่ยจ านวนทัง้สิน้ 
 

  Mean Difference (I-J) Std. Error Sig 
ไมเ่กนิ 5,000 
บาท 

5,000-10,000 บาท -.58200 .07280 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.78735 .09704 .000 

5,000-10,000 
บาท 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .58200 .07280 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป -.20536 .11113 .184 

10,001 บาท 
ขึน้ไป 

ไมเ่กนิ 5,000 บาท .78735 .09704 .000 
10,001 บาท ขึน้ไป .20536 .11113 .184 

 

จากตาราง 85 พบว่า รายจา่ยทัง้สิน้ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ
ทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ดา้นสิง่แวดลอ้ม มคีวาม
แตกต่างกนัดงันี้  คือ รายจ่ายทัง้สิ้นไม่เกิน 5,000 บาท แตกต่างกับ 5,000-10,000 บาท และ 
10,001 บาท ขึน้ไป โดยแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนรายจ่ายทัง้สิ้น 5,000-
10,000 บาท ไมแ่ตกต่างกบั 10,001 บาท ขึน้ไป 
 
ส่วนท่ี 4 แนวทางในการพฒันาคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุในในเขตต าบลทบัหมนั  
 อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 

จากการศกึษาพฤตกิรรมการใช้จ่ายเพื่อการด ารงชพีของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพี
ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร พบว่าผูสู้งอายุไดใ้หแ้นวทางการส่งเสรมิ
การพฒันาคุณภาพชวีติ ไวด้งันี้ 

1.  เบี้ยยงัชีพที่ผู้สูงอายุได้รบัเป็นรายรบัส าคญัที่ช่วยให้ผู้สูงอายุด ารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมไดใ้นระดบัหนึ่ง แต่ถ้าต้องการใหผู้สู้งอายุมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้รฐัควรส่งเสรมิการจา่ยเบีย้
ยงัชพีแบบขัน้บนัไดนี้ต่อไป และหากมคีวามเป็นไปไดผู้สู้งอายุต้องการใหร้ฐัเพิม่จ านวนเงนิการ
จา่ยเบีย้ยงัชพี 

2.  รฐับาลมีสวัสดิการเบี้ยยงัชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว ควรมีการส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุ
สามารถพึง่พาตนเองได ้มคีวามสุขทัง้กายและจติใจ โดยใหผู้สู้งอายุไดม้กีจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิ
รายได ้เพื่อการเตรยีมความพรอ้มกบัสงัคมผูส้งูอายอุยา่งสมบูรณ์  

3.  การมคีุณภาพชวีติที่ดสี าหรบัผู้สูงอายุในต าบลทบัหมนั คอืการที่ผู้สูงอายุไม่มี
โรคภยั ไม่มปัีญหาด้านสุขภาพ และที่ส าคญัคอืการไม่มหีนี้สนิ การเงนิส าหรบัผู้สูงอายุจงึมี
ความส าคญัมาก เพราะปัจจุบนัผูสู้งอายุจะมอีายุเฉลีย่ทีสู่งขึน้ ไม่สามารถท างานไดป้ระกอบ
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กบัค่าครองชีพที่สูงขึ้น หากรฐับาลหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวจะท าใหผู้ส้งูอายมุคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงคณุภาพ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 
ผูว้จิยัลงพื้นทีส่มัภาษณ์เชงิลกึผู้สูงอายุตามการแบ่งช่วงอายุการรบัเบี้ยยงัชพีแบบ

ขัน้บนัไดดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์แบบเจาะจง ช่วงอายลุะ 2 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 8 คน 
อาย ุ60-69 ปี    จ านวน  2 ราย  
อาย ุ70-79 ปี    จ านวน  2 ราย  
อาย ุ80-89 ปี    จ านวน  2 ราย  
อาย ุ90 ปีขึน้ไป    จ านวน  2 ราย  

 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัพฤติกรรการใช้จ่ายเบี้ยยงัชีพ และแนวทางใน

การพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงหวดั
พิจิตร 

จากการทีผู่ว้จิยัได้ด าเนินการสมัภาษณ์เชงิลกึแบบเจาะจง ผูสู้งอายุไดใ้หค้วามเหน็
เกี่ยวกบัพฤตกิรรการใชจ้่ายเบีย้ยงัชพี ดา้นความต้องการเบีย้ยงัชพีทีเ่หมาะสม และแนวทางใน
การพฒันาคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงหวดัพจิติร จงึขอ
วเิคราะหส์รปุไวด้งันี้  

ผูสู้งอายุ ทีม่ชี่วงอายุ 60-69 ปี จากการสมัภาษณ์ผูสู้งอายุได้ใหค้วามเหน็ว่าในการ
ด ารงชวีติในแต่ละวนัผูสู้งยงัต้องมภีาระค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ค่าอาหาร ของใช้จ าเป็นส่วนตวั ค่าสาธารณูปโภค การรบัภาระการเลี้ยงดูสมาชกิในครวัเรอืน 
ท าให้มีรายจ่ายที่สูงในระดับหนึ่ง และหากเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพก็จะส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติของผู้สูงอายุทัง้ด้านร่างกาย และจติใจ แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้เพื่อให้ชวีติได้ด าเนินต่อไป
อย่างสมศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ ผู้สูงอายุจงึยงัต้องประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดู
ครอบครวัใหม้ชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ ีมคีุณภาพชวีติทีด่ ีซึง่ในสงัคมชนบทประกอบกบัผูสู้งอายทุีม่ ี
ความรูไ้มม่ากนัก อาชพีทีท่ าจงึหนีไม่พน้อาชพีเกษตรกรรม ท าไรท่ าสวนเลก็ ๆ น้อยๆ  คา้ขาย 
และรบัจา้งทัว่ไปเพื่อใหม้รีายได้ แต่เมื่อมนีโยบายสวสัดกิารเบี้ยยงัชพีผูสู้งอายุจากรฐับาล กท็ า
ใหผู้ส้งูอายุมรีายรบัเพิม่ขึน้ ถ้าถามว่า เงนิเบีย้ยงัชพีทีไ่ดร้บั 600 บาทสามารถใชจ้่ายไดถ้งึเดอืน
หรอืไม่ ผู้สูงอายุจงึตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า 600 บาทใช้แบบประหยดัสุด ๆ ก็ยงัคงไม่พอ 
เพราะปัจจุบนัค่าครองชพีสูง แต่กย็งัดกีว่าที่รฐับาลไม่ช่วยอะไรเลย ซึง่เงนิเบี้ยยงัชพีที่ผูสู้งอายุ
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ไดร้บัอาจจะไม่มากพอกบัค่าใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั แต่กท็ าให้ผูสู้งอายุมเีงนิเดอืนถงึ เดอืนละ 
600 บาท ซึง่สามารถน าเงนิส่วนนี้มาจ่ายค่าน ้า ค่าไฟในครวัเรอืน และแบ่งเบาภาระค่าใชจ้า่ยได้
เป็นอยา่งด ี 

ผูสู้งอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี จากการสมัภาษณ์ผูสู้งอายุได้ให้ความเหน็ว่า ผู้สูงอายุ
ในวยั70-79 ปี มทีัง้ที่ต้องประกอบอาชพีเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครวั และผู้สูงอายุที่ไม่ต้อง
ประกอบอาชพีเพราะมปัีญหาด้านสุขภาพที่ท าให้ไม่สามารถท างานได ้ท าให้ลูกหลานต้องคอย
ดแูลเลีย้งด ูจงึท าใหผู้สู้งอายกุลุ่มทีม่คีนรบัภาระเลีย้งดไูม่มปัีญหาดา้นรายรบัรายจา่ย แต่ส าหรบั
ผูสู้งอายทุีม่ภีาระเลีย้งดสูมาชกิในครวัเรอืน ไม่ว่าจะเป็นภรรยา บุตรหลาน เป็นต้น หากรอเพยีง
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน  เมื่อมีภาระ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องรบัผิดชอบสูง ท าให้ผู้สูงอายุยงัต้องประกอบอาชพีหารายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครวั 

ผูส้งูอาย ุช่วงอาย ุ80-89 ปี จากการสมัภาษณ์ผูส้งูอายไุดใ้หค้วามเหน็ว่า ผูส้งูอายุ 
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพราะข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย และเป็นวัยที่เหมาะกับการ
พกัผ่อน รายไดข้องผูสู้งอายุจงึมาจากสวสัดกิารจากรฐั หรอืมบีางเดอืนทีบุ่ตรหลานจะส่งใหบ้้าง
ส าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั รายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกบัการซื้ออาหาร ยารกัษา
โรค และท าบุญ ในส่วนของสวสัดกิารจากรฐัที่ได้รบัเดอืนละ 800 บาท ผู้สูงอายุจะน ามาใช้จ่าย
ในดา้นรา่งกายเป็นส่วนใหญ่ การใชจ้า่ยในแต่ละเดอืนถ้าใชอ้ยา่งประหยดัจรงิ ๆ กส็ามารถอยูไ่ด้  
แต่ชวีติก็อาจจะไม่ได้สุขสบายเหมอืนคนอื่นมากนัก เพราะต้องรูจ้กักินรูจ้กัใช้ เลอืกซื้อในสิง่ที่
จ าเป็นเท่านัน้  ส าหรบัผู้สูงอายุบางท่านก็ยงัได้รบัเบี้ยคนพิการอีก 800 บาท ท าให้สามารถ
จดัสรรเงนิทีม่อียูใ่หเ้พยีงพอกบัรายจา่ยในแต่ละเดอืนได้ 

ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป  จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุได้ให้ความเห็นว่า 
ผูสู้งอายุที่มอีายุ 90 ปีขึน้ไป ไม่ได้ประกอบอาชพี และมปัีญหาด้านสุขภาพ ท าให้มขีอ้จ ากดัใน
การประกอบกิจวตัรประจ าวนั ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ต้องมบีุตร
หลานคอยดูแล  ผู้สูงอายุจงึไม่มรีายได้จากการประกอบอาชพีเป็นของตนเอง แต่มรีายได้หลกั
มาจากเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัจากรฐับาลทุกเดอืน เดอืนละ 1,000 บาท รายไดร้องคอืรายได้
จากบุตรหลานให้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนส่วนใหญ่หมดไปเพราะค่าดูแลรกัษาโรคภยัใน
ร่างกาย และท าบุญท าทานเมื่อมโีอกาส ภาระค่าใช้จ่ายในชวีติประจ าวนัต่าง ๆ จงึตกไปอยู่ที่
บุตรหลาน  

กล่าวโดยสรุป จากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูสู้งอายุในแต่ละช่วงอายุ เกี่ยวกบัเกี่ยวกบั
พฤตกิรรการใช้จ่ายเบี้ยยงัชพี ความต้องการเบี้ยยงัชพีที่เหมาะสม  และแนวทางในการพฒันา
คุณภาพชวีติของผูส้งูอายุในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงหวดัพจิติร พบว่า ผูสู้งอายุ
แต่ละช่วงอายุมพีฤติกรรมการใช้จ่าย และความต้องการที่แตกต่างกนั ผู้สูงอายุ  60-69 ปี จะมี
ความต้องการ และพฤติกรรมการใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ เพราะมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้อง
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รบัผดิชอบสูง มกีารลงทุนในการประกอบอาชพี ซึ่งในการลงทุนแต่ละครัง้ในบางครัง้ก็ขาดทุน 
ท าให้ต้องมกีารกู้ยมืเงนิมาลงทุนในครัง้ต่อไป และประกอบกบัภาระค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ  ท าให้
ผูสู้งอายุมคีวามต้องเงนิเบีย้ยงัชพีเพิม่ขึน้ ผูสู้งอายุช่วงอายอุื่นมคีวามพฤตกิรรมการใชจ้่าย และ
ความต้องการที่น้อยลง มบีุตรหลายเลีย้งดู ไม่ค่อยมภีาระค่าใช้จ่าย ท าให้การด ารงชวีติเป็นไป
ด้วยดี จงึพอใจกบัเงนิเบี้ยยงัชพีที่ได้รบัในแต่ละเดอืน และอยากให้รฐับาลส่งเสรมินโยบายนี้
ต่อไป หากมคีวามเป็นไปได้อยากให้เพิ่มจ านวนเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุหรอืส่งเสรมิการเงนิและ
เศรษฐกจิของผูส้งูอายใุหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

ดงันัน้ การส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุควรให้ผู้สูงอายุมรีายรบั
มากกว่ารายจ่าย ซึง่อาจจะเป็นการส่งเสรมิดา้นอาชพี การน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใช้ในชวีติประจ าวนั หรอืการเพิม่จ านวนเงนิเบี้ยยงัชพีให้ผู้สูงอายุ เพราะถ้าผู้สูงอายุมรีายได้
มากกว่ารา่ยจ่าย จะส่งผลดต่ีอสุขภาพจติ เมือ่มจีติใจทีเ่ป็นสุข สุขภาพรา่ยกายกจ็ะดตีามไปดว้ย 
นอกจากนี้ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจะต้องเตรยีมความพรอ้มเกีย่วกบัระบบการดูแลและ
ใหค้วามช่วยเหลอืผูส้งูอายุใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ี 
 

 


