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บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัในครัง้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการด ารงชีพของ
ผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ผูว้จิยัไดส้รุปผล
การศกึษาวจิยัตามกระบวนการและขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1...เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยยงัชีพของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมนั 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
2.  เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมนั 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
3.  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมนั 

อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุทัง้ชายและหญงิทีม่อีายุตัง้แต่ 60 ปี

ขึน้ไป ที่อาศยัอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร และได้รบัเบี้ยยงั
ชพีผูส้งูอาย ุจ านวนทัง้หมด 628 คน (องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบัหมนั: พฤศจกิายน 2558) 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั ไดแ้ก่ ผูสู้งอายุทัง้ชายและหญงิทีม่อีายตุัง้แต่ 60 

ปีขึน้ไป ทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ที่ต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร และไดร้บัเบีย้ยงั
ชีพผู้สูงอายุ ที่ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณของ (Krejcie & 
Morgan) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และที่ระดบัความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ ± 5% ในการ
วจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจะใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสม คอื จ านวน 239 คน  
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ที่ผู้วจิยัได้

ด าเนินกาสรา้งแบบสอบถามจากการศกึษาขอ้ระเบยีบ แนวคดิ งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง พฤตกิรรม
การใชจ้า่ยของผูส้งูอาย ุโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงันี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใชจ้า่ยเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอายุ 
ส่วนที ่3 ระดบัพฤตกิรรมการใชจ้า่ยเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอายุ 
ส่วนที ่4 แนวทางการส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายมุคีุณภาพชวีติทีด่ ี
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ โดยน า

แบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบแล้วมาวิเคราะห์ประมวลผล  โดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู (SPSS) ส าหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์แบ่งการวเิคราะห์ตามขัน้ตอน 
คอื การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติ
อนุมานหรอืสถติเิชงิอา้งองิ (Inferential Statistics) ดงันี้ 

1. วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ขอ้มลูทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชพี รายได้ สถานภาพสมรส ที่มาของรายได้ จ านวนเบี้ยยงัชีพที่
ได้รบั รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ลกัษณะการอยู่อาศยั โดยผู้วจิยัใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistics) น ามาแจกแจงความถี ่และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยยงัชีพของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ทัง้หมด 4 ด้าน โดยผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistics) น ามาแจกแจงความถี่หาค่ารอ้ยละ (Percentage) หาค่าเฉลีย่ (Mean) และหาค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วเิคราะห์เปรยีบเทยีบระดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขต
ต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร ทัง้หมด 4 ด้าน โดยใช้สถิติอนุมานในการ
วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) ส าหรบัตวัแปรต้นทีม่กีาร
แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรบัตวัแปรทีม่กีารแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มขึน้
ไป ถ้าพบว่ามคีวามแตกต่างกนัให้ใช้การทดสอบรายคู่โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Sheffe’) หาค่า
ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Tests : MANOVA) ส าหรบัขอ้ที่ตอบมากกว่า 1 ขอ้ และ 
การหาค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ ์(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
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สรปุผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่าคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 157 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 65.7 ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุระหว่าง 60-69 
ปี จ านวน 148 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 61.9 ผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชพี มจี านวน 113 ราย คดิ
เป็นร้อยละ 46.1 ของค าตอบ ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพคิดเป็นร้อยละ 53.9 ของค าตอบ   
สถานภาพที่พบมากที่สุดอยู่ในสถานภาพที่สมรสแล้ว จ านวน 116 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 48.5 
รองลงมาคือ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีจ านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.9 และโสด มี
จ านวน 30 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 12.6 จะเหน็ไดว้่า สถานภาพโสด และหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่
เมื่อคดิจ านวนรวมกนั มจี านวน 123 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 ในส่วนของลกัษณะการอยู่อาศยั
ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่กบับุตรหลาน จ านวน 106 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 44.4  ไม่มภีาระการ
เลี้ยงดูสมาชิกในครวัเรอืน จ านวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.2 ในส่วนของแหล่งที่มาของ
รายได ้ผู้สูงอายุได้รบัสวสัดกิารจากรฐั คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของผูท้ี่ตอบ รองลงมา คอื จากการ
ประกอบอาชพี จ านวน 125 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 52.3 ของผู้ที่ตอบ และการอุปการะจากบุตร
หลานหรอืญาติ จ านวน 103 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 43.1 ของผู้ที่ตอบ จ านวนเบี้ยยงัชพีที่ได้รบั
ส่วนใหญ่ได้รบั 600 บาท จ านวน 183 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 62.3 ส่วนรายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มรีายได้ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.6 รายจ่ายเฉลี่ยไม่เกิน 5,000 บาท 
จ านวน 167 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 69.9 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการใช้จ่ายของผู้สูงอายุท่ีได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทับหมนั 
อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 

พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอ
ตะพานหนิ จงัพจิติร โดยรวมผู้สูงอายุมรีะดบัการใช้จ่ายในระดบัน้อยเป็นผลมาจากผู้สูงอายุมี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อย  ระดบัทีม่กีารใชจ้่ายมากทีสุ่ดคอื ดา้นรา่งกาย เนื่องจากค่าใชจ้า่ยดา้น
ร่างกายมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากที่สุด เช่น ค่าอาหาร ค่า
สาธารณูปโภค ค่ารกัษาโรคประจ าตัว เป็นต้น รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
เนื่องจากผูสู้งอายุยงัมคีวามสมัพนัธท์างสงัคมกบัคนในชุมชน เพื่อนบา้น ญาตพิีน้่อง  ดา้นจติใจ 
และ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ตามล าดบั  

รายได้โดยรวมผู้สูงอายุเฉลี่ยต่อเดือน 4,679 บาท และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  
4,519 บาท จากตวัเลขรายรบัจ่ายของผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมเีงนิออมเฉลี่ยต่อเดอืน 
160 บาท  เมื่อพจิารณารายจ่ายเป็นดา้นพบว่า ดา้นร่างกายมรีายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืน 1,715 บาท 
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รองลงมาคอื ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 1,199 บาท ดา้นจติใจ 857 และดา้นสิง่แวดลอ้ม  748 
บาท ตามล าดบั 
 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยังชีพในเขตต าบลทับหมัน เมื่อ
พจิารณาจากจ านวนรายจ่ายของผูส้งูอายเุป็นรายดา้นพบว่า 
 ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุรายจ่ายเฉลี่ยต ่าสุด 0 บาท มรีายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คอื ภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใช้ในครวัเรอืน ค่าไฟฟ้า 5,000 บาท รองลงมา คือ 
ค่าใชจ้่ายเพื่อการซือ้อาหารมาบรโิภคในชีวติประจ าวนั 4,000 บาท ค่าใชจ้่ายเพื่อการรกัษาโรค
หรอืการดูแลสุขภาพของตนเอง 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อการซื้อเครื่องนุ่งห่ม 2,000 บาท 
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ของใช้จ าเป็นส่วนตวั เช่น สบู่ ยาสฟัีน อื่นๆ 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยั 1,000 บาท และภาระค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีใ่ชใ้นครวัเรอืน 
เช่นค่าประปา 500 บาท  รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืน สงูสุดคอื ค่าใชจ้า่ยเพื่อการซือ้อาหารมาบรโิภค
ในชวีติประจ าวนั 798 บาท รองลงมา ค่าใช้จ่ายดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานที่ใชใ้นครวัเรอืน ค่า
ไฟฟ้า 376 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพของตนเอง 195 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้จ าเป็นส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน อื่นๆ  170 บาท ค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภคพืน้ฐานทีใ่ชใ้นครวัเรอืน เช่นค่าประปา 86 บาท ค่าใชจ้า่ยเพื่อการซือ้เครือ่งนุ่งห่ม 
45 บาท  และน้อยสุดคอื ค่าใชจ้า่ยเพื่อการซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยั 4 บาท  
 ด้านจติใจ ผู้สูงอายุมรีายจ่ายเฉลี่ยต ่าสุด 0 บาท มรีายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คอื ส่งเสยี
เลี้ยงดูบุตรหลานให้ได้รบัการศึกษา 11,666 บาท รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อ
ประกันชีวิต   3,000 บาท  ค่าใช้จ่ายส าหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยว  2,000 บาท  
ค่าใชจ้่ายเพื่อการท าบุญ การกุศล หรอืกจิกรรมทางศาสนา 1,500 บาท ค่าใชจ้่ายในการอุปการะ
สตัว์เลี้ยง สุนัข แมวหรอืสตัว์เลี้ยงอื่นๆ 500 บาท และค่าใช้จ่ายในการเสรมิความงาม ตดัผม 
ยอ้มสผีม 400 บาท  รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืนสงูสุด คอื ส่งเสยีเลีย้งดบูุตรหลานใหไ้ดร้บัการศกึษา 
274 บาท  การใช้จ่ายเพื่อการท าบุญ การกุศล หรอืกิจกรรมทางศาสนา 240 บาท ค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัการซือ้ประกนัชวีติ 124 บาท ค่าใชจ้่ายในการเสรมิความงาม ตดัผม ยอ้มสผีม 43 บาท 
ค่าใชจ้่ายส าหรบัการพกัผ่อนและการท่องเที่ยว 41 บาท และค่าใช้จ่ายในการอุปการะสตัวเ์ลีย้ง 
สุนขั แมวหรอืสตัวเ์ลีย้งอื่นๆ 24 บาท 
 ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม ผู้สูงอายุมรีายจ่ายเฉลีย่ต ่าสุด 0 บาท มรีายจ่ายเฉลี่ย
สูงสุด คอื  ค่าใช้จ่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานอุปสมบท งานศพ  และค่าใชจ้่าย
เกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลอืคนในชุมชนด้านค่าปลงศพ หรอืการจดังาน
อภธิรรมศพของ 2,000 บาท ลองลงมาคอื ค่าบรกิารโทรศพัท์ ค่าใช้จ่ายในการช าระภาษีต่างๆ 
เช่น ภาษีที่ดิน โรงเรอืน และค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมเยยีนผู้ป่วยญาติพี่ น้องหรอืคนในชุมชน 
1,000 บาท  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการกู้ยมืเงนิ ซึ่งน ามาใช้ลงทุนประกอบอาชพี หรอืเพื่อน ามาใช้
ในชวีติประจ าวนั 840 บาท  รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืนสงูสุด คอื ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการกู้ยมืเงนิ ซึง่
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น ามาใช้ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  337 บาท ลองลงมาคือ 
ค่าใชจ้่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานอุปสมบท งานศพ 236 บาท ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั
ฌาปนกจิสงเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลอืคนในชุมชนด้านค่าปลงศพ หรอืการจดังานอภธิรรมศพ
ของผู้สูงอายุ 141 บาท  ค่าบรกิารโทรศพัท์  99  บาท  ค่าใช้จ่ายในการช าระภาษีต่าง ๆ เช่น 
ภาษทีี่ดนิ โรงเรอืน 22 บาท  และค่าใชจ้่ายในการเยีย่มเยยีนผูป่้วยญาตพิี่น้องหรอืคนในชุมชน  
19  บาท 
 ด้านสิง่แวดล้อม ผู้สูงอายุมรีายจ่ายเฉลี่ยต ่าสุด 0 บาท มรีายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คอื  
ค่าใชจ้า่ยในการลงทุนประกอบอาชพี เช่น ท าสวน ท านา 30,000 บาท รองลงมาคอื ค่าน ้ามนัรถ
ที่ใช้ในชวีติประจ าวนั 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง เช่น โดยสารรถประจ าทาง 2,000 
บาท ค่าใช้จ่ายเมื่อเกดิภยัพบิตัธิรรมชาตทิี่ส่งผลต่อทรพัยส์นิ 1,500 บาท ค่าปรบัปรุงภูมทิศัน์
สิง่แวดล้อมบรเิวณบ้าน 500 บาท  ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจดัเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน 20 บาท 
รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน สูงสุด คอื ค่าใชจ้่ายในการลงทุนประกอบอาชพี เช่น ท าสวน ท านา 919 
บาท รองลงมาคือ ค่าน ้ามนัรถที่ใช้ในชีวติประจ าวนั 164 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น 
โดยสารรถประจ าทาง 40 บาท ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจดัเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน 17 บาท 
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่ส่งผลต่อทรพัย์สิน  14 บาท และค่าปรบัปรุงภูมิทัศน์
สิง่แวดลอ้มบรเิวณบา้น 2 บาท 
 เมื่อวเิคราะห์ระดบัการใช้จ่ายของผู้สูงอายุในแต่ละด้าน ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุมี
พฤตกิรรมการใชจ้า่ยโดยรวมในระดบัปานกลาง ผูสู้งอายุมรีะดบัการใชจ้่ายมากทีสุ่ด คอื การใช้
จ่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดอืนเป็นไปเพื่อการซื้ออาหารมาบรโิภคในชวีติประจ าวนั รองลงมา คอื 
ภาระค่าใชจ้่ายดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีใ่ชใ้นครวัเรอืน ค่าไฟฟ้า  ค่าใชจ้่ายในการซือ้ของใช้
จ าเป็นส่วนตวั เช่น สบู่ ยาสฟัีน อื่นๆ ค่าใชจ้่ายในการรกัษาโรคหรอืการดูแลสุขภาพ  ค่าใชจ้่าย
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ใช้ในครวัเรอืน เช่น ค่าประปา  ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องนุ่งห่ม 
ค่าใชจ้า่ยเพื่อการซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยั ตามล าดบั 

ดา้นจติใจ ผูส้งูอายุมพีฤตกิรรมการใชจ้า่ยโดยรวมในระดบัน้อย ผูส้งูอายมุรีะดบัการ
ใช้จ่ายมากที่สุด คอื การใช้จ่ายเพื่อการท าบุญการกุศล หรอืกจิกรรมทางศาสนา รองลงมา คอื
ค่าใช้จ่ายในการเสรมิความงาม ตดัผม ย้อมสผีม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรหลานให้
ได้รบัการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการซื้อประกนัชวีติ ค่าใช้จ่ายในการอุปการะสตัว์เลีย้ง สุนัข 
แมวหรอืสตัวเ์ลีย้งอื่นๆ และค่าใชจ้า่ยส าหรบัการพกัผ่อนและการ ตามล าดบั  

ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม ผู้สูงอายุมพีฤตกิรรมการใช้จ่ายโดยรวมในระดบัน้อย 
มกีารใช้จ่ายมากที่สุด คอื  ค่าใช้จ่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานอุปสมบท งานศพ  
รองลงมา คอื ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกบัฌาปนกจิสงเคราะห์เพื่อการช่วยเหลอืคนในชุมชนดา้นค่าปลง
ศพ หรอืการจดังานอภิธรรมศพของผู้สูงอายุ ค่าบรกิารโทรศพัท์  ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมเยยีน
ผู้ป่วยญาติพี่น้องหรอืคนในชุมชน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการกู้ยมืเงนิ ซึ่งน ามาใช้ลงทุนประกอบ
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อาชพี หรอืเพื่อน ามาใช้ในชวีติประจ าวนั และค่าใช้จ่ายในการช าระภาษีต่างๆ เช่น ภาษีที่ดนิ 
โรงเรอืน ตามล าดบั 

ดา้นสิง่แวดล้อม ผู้สูงอายุมพีฤตกิรรมการใช้จ่ายโดยรวมในระดบัน้อย มรีะดบัการ
ใช้จ่ายมากที่สุดคอื ค่าน ้ามนัรถที่ใช้ในชวีติประจ าวนั รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในการก าจดัสิง่
ปฏิกูลในครวัเรอืน ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจดัเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ประกอบอาชพี เช่น ท าสวน ท านา ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ค่าปรบัปรุงภูมทิศัน์สิง่แวดล้อม
บรเิวณบา้น และค่าใชจ้า่ยเมือ่เกดิภยัพบิตัธิรรมชาตทิีส่่งผลต่อทรพัยส์นิ ตามล าดบั 

 
ส่วนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบระดบัคณุภาพชีวิตของผูส้งูอายุท่ีได้รบัเบีย้ยงัชีพ

ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร  
 1. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบล      
ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรทีม่เีพศแตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นร่างกาย ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้น
สิง่แวดล้อมไม่แตกต่างกนั แต่ด้านจติใจผู้สูงอายุมคีุณภาพชวีติที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบล    
ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรทีม่อีายุที่แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ไม่มคีวามแตกต่างกนั 
ส่วนดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิง่แวดล้อม มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบล    
ทบัหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติรที่มอีาชพีแตกต่างกัน ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม พบว่า ด้านร่างกาย 
และด้านสิง่แวดล้อม ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านจติใจ และด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม มรีะดบั
คุณภาพชวีติแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05  

4. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบล     
ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั ในภาพรวมทัง้ 4 ดา้น 
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม พบว่า  ด้าน
จติใจ และดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นร่างกาย และดา้นสิง่แวดลอ้ม มี
ความแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05  

 5. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบล     
ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรทีม่ ีลกัษณะการอยู่อาศยัทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพ
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ชวีติในภาพรวมแตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ไม่
แตกต่างกนั ส่วนดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจ และดา้นสิง่แวดลอ้ม คุณภาพชวีติของผูส้งูอายุแตกต่าง
กนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05            

 6. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบล     
ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งรบัภาระการเลีย้งดู
มรีะดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย   
ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 7. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบล     
ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรที่มแีหล่งรายได้แตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นร่างกาย มคีวามแตกต่างกนัอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนดา้นอื่น ๆ ไมแ่ตกต่างกนั 

 8. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบล     
ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีจ านวนทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพ
ชีวิตในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้าน
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม แตกต่างกนัทุกด้านอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

 9. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบล     
ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรที่มรีายได้ทัง้สิ้นแตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติใน
ภาพรวมแตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม แตกต่างกนัทุกดา้นอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

10. เปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบล     
ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรที่มรีายจ่ายทัง้สิ้นแตกต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติใน
ภาพรวมแตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม แตกต่างกนัทุกดา้นอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ส่วนท่ี 4 แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในในเขตต าบล   

ทบัหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึแบบเจาะจงเกี่ยวกบัพฤติกรรการใช้จ่ายเบี้ยยงัชพี และ

แนวทางการพฒันาคุณภาพชวีติของผูสู้งอายใุนในเขตต าบล ทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั
พจิติร พบว่า ผูสู้งอายุยงัมภีาระค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนัทีต่้องรบัผดิชอบ จากรายรบัรายจ่าย
เฉลี่ยต่อเดอืนของผูสู้งอายุที่สมัภาษณ์เป็นตวัเลขพบว่า ผูสู้งอายุมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 4,679 
บาท และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืน  4,519 บาท จากตวัเลขรายรบัจ่ายของผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่า 
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ผู้สูงอายุมเีงนิคงเหลอืเฉลี่ยต่อเดอืน 160 บาท ซึ่งเทยีบกบัรายจ่ายในบางเดอืนแทบไม่พอใช้  
เบื้องต้นผู้สูงอายุมกีารช่วยเหลอืตนเองโดยการประกอบอาชพีหารายได ้และมกีารใช้จ่ายอย่าง
มธัยสัถ์ รูจ้กักนิรูจ้กัใช้ เลอืกซื้อในสิง่ที่จ าเป็น  แต่ส าหรบัผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชพี ไม่มี
รายไดภ้าระค่าใชจ้า่ยกจ็ะไปตกอยูท่ีบุ่ตรหลาน หากมโีอกาสหรอืทางเลอืกทีด่ผีูสู้งอายุกไ็ม่อยาก
เป็นภาระของบุตรหลาน จงึสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ผูสู้งอายุในสงัคมชนบทกย็งัต้องการมคีุณภาพชวีติ
ที่ด ีมคีวามเป็นอยู่ที่ดีขึน้ โดยไม่ต้องเป็นภาระของบุตรหลาน และสามารถชวีติด ารงอยู่ได้ใน
สงัคมไดอ้ยา่งสมศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยต์ามทีส่มควรจะไดร้บั  

เมื่อการฐานะทางการเงนิและเศรษฐกิจในชุมชนมีความส าคัญกับผู้สูงอายุ การ
ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุจงึมคีวามส าคญัดว้ยเช่นกนั และเป็นหน้าที่ของรฐั 
หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทีต่้องเขา้มาดูแลส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุมอีาชพี มรีายไดม้ากกว่าร่ายจ่าย 
ให้ผู้สูงอายุได้รบัสวสัดกิารจากรฐั และมกีารส่งเสรมิมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ 
ความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม  
  
การอภิปรายผลการวิจยั 

จากการศกึษาพฤตกิรรมการใชจ้่ายเพื่อการด ารงชพีของผูสู้งอายุที่ไดร้บัเบีย้ยงัชพี
ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ทัง้ 4 ดา้น ท าใหท้ราบถงึระดบัพฤตกิรรม
การใชจ้า่ย และคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 

ซึง่สามารถอภปิรายผล ไดด้งันี้ 
  1. พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุท่ีได้รบัเบี้ยยงัชีพในเขตต าบลทบัหมนั 

อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร ทัง้ 4 ดา้น ผลการศกึษาวจิยัพบว่า ผูสู้งอายุมพีฤตกิรรมการ
ใช้จ่ายในระดบัน้อย เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านร่างกาย มี
รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน 1,715 บาท  รองลงมาคอืดา้น ความสมัพนัธท์างสงัคม ร่ายจ่ายเฉลีย่ต่อ
เดือน 1,199 บาท  ด้านจติใจ มีร่ายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืน 857  บาท  และด้านสิ่งแวดล้อม 748 
บาท สามารถแยกเป็นรายดา้นได ้ดงันี้  

 1.1 ด้านร่างกาย โดยภาพรวมผู้สูงอายุมพีฤติกรรมการใช้จ่ายในระดบัปาน
กลาง พบว่า มีค่าใช้จ่ายที่มากที่สุด คือ  ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเพื่ อมาบริโภคใน
ชวีติประจ าวนั อาจเป็นเพราะ อาหารเป็นปัจจยัหลกัของการด ารงชวีติ ที่ให้พลงังานแก่ร่างกาย 
เพื่อซ่อมแซมอวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่สึกหรอ ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข อาหารมคีวามส าคญัต่อการด าเนินชวีติของทุกคน 
ทุกเพศ ทุกวยัจงึจ าเป็นต้องรบัประทานอาหารให้ครบทุกมือ้ และได้รบัสารอาหารที่ครบ 5 หมู ่
ในวยัผูส้งูอายกุเ็ช่นกนั แมว้่าผูส้งูอายุจะเป็นวยัทีใ่ชพ้ลงังานในการประกอบกจิวตัปิระจ าวนัน้อย
ความต้องการปรมิาณอาหารลดลง แต่ก็จ าเป็นต้องได้รบัสารอาหารที่เพยีงพอ ประกอบสภาพ



162 
 

 

ปัจจุบนัค่าครองชีพในการด ารงชีวิตประจ าวนัสูงขึ้น วสัดุอุปกรณ์ ในการประกอบอาหารจงึ
จ าเป็นต้องซื้อ เรื่องอาหารจงึเป็นเรื่องส าคญัที่ไม่สามารถหลกีเลี่ยงได้เนื่องจาก เป็นหนึ่งใน
ปัจจยั 4 ที่ร่างกายต้องการ คือ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศยั และยารกัษาโรค ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิ ทฤษฎคีวามต้องการของมนุษยข์องมาสโลว์ ได้กล่าวไว้ว่า ความต้องการพื้นฐานทาง
สรีระ (Basic physiological needs or Biological Needs, Physical Needs) ความต้องการ
ทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการในขัน้นี้ เป็นความต้องการขัน้พื้นฐาน 
(Basic Needs) ที่มอี านาจมากที่สุด และเห็นได้ชดัที่สุด กว่าความต้องการทัง้หมด เป็นความ
ต้องการที่จ าเป็น ต่อการด ารงชวีติ ได้แก่ ความต้องการด้านปัจจยั 4 บ าบดัความหวิกระหาย 
การพกัผ่อนนอนหลบั ความต้องการทางเพศ ตลอดจนความต้องการ ทีจ่ะถูกกระตุ้นอวยัวะรบั
สมัผสั แรงขบัของร่างกายเหล่านี้ จะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัความอยู่รอดของร่างกาย และอนิทรยี์
หากความต้องการในขัน้นี้ ได้รบัการตอบสนองแล้ว จะกระตุ้นให้เกดิความต้องการ ในขัน้ที่สูง
กว่า แต่ถา้บุคคลประสบความลม้เหลว ในการสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานน้ีแลว้ กจ็ะไมไ่ดร้บั
การกระตุ้น ให้เกดิความต้องการในระดบัที่สูงขึน้ต่อไป และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรมตัถ์
ปัญปรชัญ์ ต้องประสงค์, ชวาลิน เนียมสอน,  ลกัษณสุภา บัวบางพลู และกนิษฐา ศรอีเนก  
(2557)  ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัการตดัสนิใจในการเลอืกซื้ออาหารมือ้หลกัของผู้บรโิภคใน
ชุมชนวงัหลงั เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัการตดัสนิใจในการ
เลอืกซือ้อาหารมือ้หลกั ในชุมชนวงัหลงั เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร ผูบ้รโิภคใหน้ ้าหนัก
ปัจจยัการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ผูบ้รโิภคใหน้ ้าหนกัปัจจยัการตดัสนิใจระดบัมาก ในดา้นผลติภณัฑ ์ รองลงมาคอื ดา้นราคา ดา้น
สถานทีก่ารจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร  

 1.2 ดา้นจติใจ โดยภาพรวมผูสู้งอายมุพีฤตกิรรมการใชจ้า่ยในระดบัน้อย พบว่า 
มคี่าใช้จ่ายที่มากที่สุด คอื ค่าใชจ้่ายเพื่อการท าบุญ การกุศล หรอืกจิกรรมทางศาสนา อาจเป็น
เพราะ การเกดิ แก่ เจบ็ ตาย เป็นสิง่ที่หนีไม้พ้น และวยัผู้สูงอายุเป็นวยัที่ใกล้เข้าสู่ความตาย 
เพื่อให้เกดิความสุขสบายทางจติใจ เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปโดยไม่ได้หวงัผลตอบแทน เป็นการ
แบ่งปันและเสยีสละ เป็นวฒันธรรมทีด่สีบืต่อกนัมา เมื่อจติใจผ่องใส จติเป็นกุศลความสบายใจก็
จะเกิดขึ้น ผู้สูงอายุจึงหันหน้าเข้าวดัท าบุญ ท าทาน ตามก าลงัทรพัย์ที่ตนเองมี และท าให้
ผูสู้งอายุมสีงัคม ไดพ้บปะเพื่อน มกีารคบหาสมาคม และมกีารรว่มกจิกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่
ชุมชนจดัขึ้น ซึ่งผลที่ได้เป็นเรื่องของจติใจ ซึ่งผลการวจิยัสอดคล้องกบังานวจิยัของ จารุวฒัน์  
วจิติรจนัทร ์(2554)  ไดศ้กึษากจิกรรมเชงิเศรษฐกจิและสงัคมของผูส้งูอายุในชนบท อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเลย ผลการวจิยัพบว่า กจิกรรมเชงิเศรษฐกจิและสงัคมของผูส้งูอายใุนชนบท อ าเภอเมอืง 
จงัหวัดเลย ในแง่กิจกรรมที่ต้องการท าเพื่อสร้างรายได้ กิจกรรมการท าบุญ การร่วมงาน
ประเพณี การออกก าลงักายและนันทนาการ การมสี่วนร่วมทางการเมอืง สภาพปัญหาการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและสังคมในแง่บทบาทในการเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดู
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ครอบครวั สภาพร่างกายที่เอื้ออ านวยต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสงัคม ความเข้าใจที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสงัคมทางสงัคมในปัจจุบนัแตกต่างกนัตามลกัษณะที่ตัง้หมู่บ้าน 
สภาพปัญหาการด าเนินชวีติด้านกิจกรรมทางสงัคมในแง่ความสะดวกและความอบอุ่นที่ได้รบั
จากการอยู่ร่วมกบับุตรหลานแตกต่างกนัตามอายุ การส่งเสรมิและอนุรกัษ์วฒันธรรมท้องถิ่น
แตกต่างกนัตามระดบัการศกึษา 

 1.3 ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม โดยภาพรวมผูสู้งอายุมพีฤตกิรรมการใชจ้่าย
ในระดบัน้อย พบว่า มคี่าใช้จ่ายที่มากที่สุด คอื ค่าใช้จ่ายในการช่วยงานต่าง ๆ เช่น งานแต่ง 
งานอุปสมบท งานศพ อาจเป็นเพราะ ผูสู้งอายุยงัต้องอยูร่่วมกนักบับุคคลอื่นในสงัคม สงัคมของ
ผูส้งูอายุยงัมเีพื่อนบา้น พีน้่อง และมลีูกหลาน ท าใหเ้กดิความสมัพนัธท์างสงัคมทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม การจดังานต่าง ๆ จงึยงัต้องช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ซึ่งเป็นธรรมเนียมไทย  และใน
ปัจจุบนัสงัคมทีก่วา้งขึน้ และเศรษฐกจิเปลีย่นไป จ านวนเงนิในการใส่ซอง หรอืค่าใชจ้่ายในการ
ช่วยงานก็เพิ่มขึ้นด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของภูม ิโชคเหมาะ และโชคชัย สุทธาเวศ 
(2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องกฎหมายการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการให้มีการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น และมีความ
ตอ้งการใหก้ฎหมายส่งเสรมิคุณภาพชวีติผูส้งูอายทุีจ่ะมใีนอนาคต เป็นเรื่องสงัคมและวฒันธรรม
ของผู้สูงอายุที่มีความส าคัญมากเช่นกัน เนื่ องจากผู้สูงอายุควรจะมีชีวิตอยู่ในสังคมและ
วฒันธรรมที่ดี มีการคบหาสมาคม การจดักิจกรรมต่างๆ จะท า ให้ผู้สูงอายุไม่โดดเดี่ยว มี
สุขภาพจติทีด่แีละเป็นผูม้คีุณค่าในสงัคม 

 1.4 ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยภาพรวมผูสู้งอายุมพีฤตกิรรมการใช้จ่ายในระดบัน้อย 
พบว่า มคี่าใชจ้า่ยทีม่ากทีสุ่ด คอื ค่าน ้ามนัรถในชวีติประจ าวนั อายุเป็นเพราะผูสู้งอายุส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี ยงัสามารถประกอบอาชีพและขบัยานพาหนะได้ ท าให้มรีายจ่ายค่า
น ้ามนัรถอยู่ เพราะการใชร้ถยนต ์รถจกัยานยนต ์หรอืเทคโนโลยอีื่น ๆ ทีม่นุษยส์รา้งขึน้นัน้ เป็น
การอ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชวีติประจ าวนั สิง่แวดล้อมที่มนุษยส์รา้งขึน้ ซึ่งเป็น
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวมนุษย์ ที่สร้างโดยมนุษย์ และกาน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับ
ทรพัยากรที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อตอบสนองต้องการ หรอืเป็นเครื่องใช้สอยเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการด ารงชวีติประจ าวนั (รศ.ดรวศนิา จนัทรศ์ริ ิและ ผศ.สริพิชิญ์ วรรณภาส : 2)
สอดคล้องกับ ภิรมนวล   ภักดีศรีศักดา  (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจ 
แรงจงูใจและทศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการเตมิน ้ามนั
แก๊สโซฮอล ์E85 ของผูข้บัขีร่ถยนต์ในกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูข้บัขีท่ีใ่ชร้ถยนต์มี
ค่าน ้ามนัต่อเดอืนเฉลีย่ 4,437 บาท รายจา่ยค่าน ้ามนัเฉลีย่ต่อเดอืนต ่าสุด 500 บาท  
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2. การเปรียบเทียบความแตกต่าง ปัจจยัคณุลกัษณะส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนั
ต่อคุณภาพชีวิต จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพการสมรส ลกัษณะการอยู่
อาศยั จ านวนสมาชกิทีต่้องรบัภาระเลี้ยงดู แหล่งทีม่าของรายได ้จ านวนเบีย้ยงัชพีที่ไดร้บั และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืน ผลการศกึษาพบว่า 

2.1 จ าแนกตามเพศชายและหญิง พบว่า มผีลต่อคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุที่
ไดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ในดา้นจติใจ 

2.2 จ าแนกตามอายุ พบว่า มผีลต่อคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบีย้ยงัชพี
ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ในด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมและด้าน
สิง่แวดลอ้ม 

2.3 จ าแนกตามอาชพี พบว่า มผีลต่อคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี
ในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ในดา้นจติใจ และด้านความสมัพนัธท์าง
สงัคม 

2.4 จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า มผีลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่
ไดร้บัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ในดา้นร่างกาย และดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

2.5 จ าแนกตามลกัษณะการอยู่อาศยั พบว่า มผีลต่อคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุที่
ไดร้บัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ในดา้นร่างกาย และดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

2.6 จ าแนกตามจ านวนสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งรบัภาระการเลีย้งดู พบว่า มผีล
ต่อคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดั
พจิติร ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2.7 จ าแนกตามแหล่งทีม่าของรายได้ พบว่า มผีลต่อคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุที่
ไดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ในดา้นรา่งกาย  

2.8 จ าแนกตามจ านวนเบี้ยยังชีพที่ได้รบั พบว่า มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูสู้งอายุที่ไดร้บัเบีย้ยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ทัง้ 4 ด้าน คอื 
ดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2.9 จ าแนกตามรายได้ พบว่า มผีลต่อคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุที่ได้รบัเบี้ยยงั
ชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ 
ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2.10 จ าแนกตามรา่ยจา่ย พบว่า มผีลต่อคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุีไ่ดร้บัเบีย้ยงั
ชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ 
ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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3. แนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอ

ตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร พบว่า  
    ผู้สูงอายุในต าบลทบัหมนัอ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ส่วนใหญ่มชี่วงอาย ุ   

60-69 ปี มภีาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
บุตรหลาน  การลงทุนประกอบอาชพีที่มคีวามเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุน ดอกเบี้ยจากการ
กู้ยมืเงนิ เป็นต้น ท าให้ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ที่พอจะมเีรีย่วแรงในการท างานไดต้้องประกอบอาชพี
หารายไดเ้ลีย้งครอบครวั  และสาเหตุส าคญั คอื ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่มเีงนิเกบ็ออมส าหรบัใชใ้น
บัน้ปลายชวีติการด ารงชวีติจงึเป็นไปแบบหาเช้ากนิค ่า ในบางเดอืนรายรับกต็ดิลบ ท าให้ต้องมี
การไปกูเ้งนิทัง้ในระบบนอกและระบบเพื่อน ามาใชจ้่ายในครอบครวั  โดยรายไดโ้ดยรวมผูส้งูอายุ
เฉลี่ยต่อเดอืน 4,679 บาท และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืน  4,519 บาท  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านร่างกาย มรีายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืน 1,715 บาท  รองลงมา
คอืดา้น ความสมัพนัธท์างสงัคม ร่ายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน 857 ดา้นจติใจ มรีา่ยจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน  
และดา้นสิง่แวดลอ้ม  748 บาท ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั เกยีรตนิัดดา พึง่สมบตั ิและปรติา ธนสุ
กาญจน์  (2552 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องคุณภาพชวีติของผูสู้งอายุในต าบลโรงชา้ง
อ าเภอเมอืงพิจติร จงัหวดัพิจติร ผลการวจิยัพบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ 60-65 ปี ร้อยละ 82.0 
อาชพีเกษตรกรรม รอ้ยละ 32 มรีายไดเ้ฉลีย่ต ่ากว่า 2,000 บาทต่อเดอืน ซึง่จะเหน็ไดว้่า จ านวน
เงินเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รบั 600 – 1,000 บาท สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใน
ชวีติประจ าวนัของผู้สูงอายุไดใ้นระดบัหนึ่ง  แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้จ านวนเงนิดงักล่าวที่ไดร้บัมากย็งัไม่
เพยีงพอต่อการด ารงชวีติในสงัคมได ้ถงึแมพ้ฤตกิรรมการใชจ้า่ยของผูสู้งอายุจะอยูใ่นระดบัน้อย 
และมกีารเลอืกใช้จ่ายในสิง่ที่จ าเป็นในชวีติประจ าวนัจรงิ ๆ ก็ตาม การพฒันาคุณภาพชวีติของ
ผูส้งูอายใุนเรือ่งของการเงนิ เศรษฐกจิ รา่งกาย และจติใจจงึเป็นสิง่ส าคญั เพราะหากผูสู้งอายไุม่
มปัีญหาด้านการเงนิ จะส่งผลใหผู้้สูงอายุมสีุขภาพจติทีด่ ีมคีวามสุข สุขภาพร่างกายก็จะดตีาม
ไปดว้ย ในส่วนของบุตรหลานไม่ควรทิง้ภาระค่าใชจ้า่ยใหผู้ส้งูอายรุบัผดิชอบเพยีงฝ่ายเดยีว ควร
ส่งเสยีเลี้ยงดูผูสู้งอายุดว้ยเช่นกนั  ในส่วนของรฐั หรอืหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ควรเขา้มาส่งเสรมิ
ดา้นอาชพี และรายรบัของผูสู้งอายุ หรอืการน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ้เพื่อเป็นการพฒันา
คุณภาพชวีติของผูสู้งอายุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนัตยา มานะกุล  (2550: )   งานวจิยันี้  
ไดศ้กึษาเรื่องการพฒันาคุณภาพชวีติ ตามตวัชีว้ดัความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) 3 ตวั คอื คนอาย ุ
15-60 ปี อ่านออกเขยีนภาษาไทยได้  เดก็อายุ 6-15 ปี ไดก้นิอาหารอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ครอบครวัมคีวามอบอุ่น ซึ่งเป็นตวัชี้วดัคุณภาพชวีติตามข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานที่ต ่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของคนในชุมชนบ้านจอมจนัทร ์หมู่ที่ 2 ต าบลสนัทราย อ าเภอแม่จนั จงัหวดั
เชยีงราย ซึ่งผู้วจิยัน ามาเป็นกรณีศึกษา โดยสอดแทรกปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง คอื ความ
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พอประมาณ ความมเีหตุผลและการมภีูมคิุ้มกันในตวัเองกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ความเขา้ใจทีถู่กต้องและตระหนักถงึความส าคญัของการกนิอาหารใหถู้กตอ้งครบถว้น การสรา้ง
ครอบครวัใหม้คีวามอบอุ่น ตลอดจนการน าเอาหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นชวีติประจ าวนั
ไดด้ขีึน้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า โครงการการพฒันาคุณภาพชวีติโดยยดึปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนี้ 
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติของชุมชนบา้นจอมจนัทรไ์ด้ 
 
ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
ผลจากการวิจยัครัง้นี้ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอายใุนเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร  ซึง่ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ในการน าผลวจิยัไปใช ้และการวจิยัครัง้ต่อไป 

1. ผลจากการวิจยัครัง้นี้  พบว่า ผู้สูงอายุมีค่าใช้จ่ายสูงสุดในด้านร่างกาย เป็น
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการซื้ออาหารมาบรโิภคในชวีติประจ าวนั เพราะอาหารเป็นปัจจยั 4 ที่ส าคญั
ต่อการด ารงชวีติของมนุษย์ทุกคน ร่างกายของคนเราไม่สามารถขาดอาหารได้ ร่างกายต้อง
ได้รบัสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อเป็นการซ่อมแซมอวยัวะที่สกึหรอและกลไกลการท างานของ
ร่างกาย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารส าหรบัผู้สูงอายุในชุมชนชนบทอย่างต าบล
ทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จงัหวัดพิจิตร นัน้ ควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเลือกซื้ออาหารที่มี
ประโยชน์ และซื้อในปรมิาณที่พอดกีบัความต้องการของตนเอง ไม่มากหรอืไม่น้อยจนเกนิ ใน
ส่วนของวตัถุดิบบางชนิดที่สามารถปลูกได้เอง เช่น การปลูกผกัสวนครวักินเองเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในครวัเรอืนได ้ด ารงชวีติด้วยความพอเพยีง และหากมผีลผลติที่มากพอกย็งัสามารถ
น าไปขายก่อให้เกดิรายได้เพิม่เติม  ด้านจติใจ มคี่าใช้จ่ายสูงสุดคอื การท าบุญ การกุศล หรอื
กจิกรรมทางศาสนา ซึ่งการท าบุญสามารถท าได้หลายวธิ ีไม่จ าเป็นต้องท าบุญด้วยเงนิเท่านัน้ 
ผู้สูงอายุสามารถท าบุญด้วยการ นัง่สมาธ ิอุทศิตนเพื่ อส่วนรวม ช่วยเหลอืกิจกรรมทางวดัได้
เช่นกนั ด้านความสมัพนัธท์างสงัคม มคี่าใช้จ่ายทีสู่งคอื ค่าใชจ้่ายในการใส่ซองช่วยงานต่าง ๆ 
เช่น งานแต่ง งานอุปสมบท งานศพ ในชุมชน รายจ่ายส่วนนี้ถึงจะเป็นธรรมเนียมไทยที่
ปฏิบตัิการมาช้านาน แต่ในวยัของผู้สูงอายุ จ านวนเงินที่ใส่ซองควรพิจารณาจากรายได้ของ
ตนเองด้วย ส่วนด้านสิง่แวดล้อมมคี่าใช้จ่ายสูงสุด คอื ค่าน ้ามนัรถในชวีติประจ าวนั องค์การ
บรหิารส่วนต าบลควรมกีารส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุใช้รถจกัรยานในการเดนิทางในระยะใกล ้ๆ เพื่อ
เป็นการส่งเสรมิใหผู้ส้งูอายไุดม้สีุขภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรงได้ดว้ย 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสรมิให้
ชุมชนมีการจดัตัง้กลุ่มอาชีพเสรมิให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างในการหารายได้เสรมิ เพื่อเป็น
ค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั และเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์างสงัคมใหผู้สู้งอายุไดพ้บปะพูดคุย
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น าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน และให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุที่อยู่โดยล าพงั ไม่มบีุตรหลานดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเขา้มาดูแลอย่าง
ใกลช้ดิทัง้นี้เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายใุนต าบลทบัหมนั 

3. น าผลการวจิยัการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการด ารงชพีของผู้สูงอายุใน
เขตต าบลทบัหมนั เสนอนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทบัหมนั และฝ่ายปกครองท้องถิน่ใน
ต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุในต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพาน
หนิ จงัหวดัพจิติร 

 
ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาพฤตกิรรมการใชจ้่ายของผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้

ยงัชีพในเขตต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร ควรมีการศึกษาเปรยีบเทียบ
คุณภาพชวีติของผูส้งูอายใุนเขตพืน้ทีอ่ื่น ๆ ว่ามคีวามแตกต่างกนัหรอืไม ่เนื่องจากปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกทีแ่ตกต่างกนั เช่น สถานที ่สภาพแวดลอ้ม ค่าครองชพีมคีวามแตกต่างกนั 

2. การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาพฤตกิรรมการใชจ้่ายของผูสู้งอายุทีไ่ดร้บัเบีย้
ยงัชีพในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจติร หากมผีู้สนใจท าการศึกษาเรื่อง 
การศกึษาพฤตกิรรมการใชจ้่ายของผูสู้งอายุ ควรมุ่งเน้นเรื่องรายรบั รายจ่ายของผู้สูงอายุ เพื่อ
ทราบถงึปัญหาในการด ารงชวีติของผูส้งูอายุ 

3. ควรมกีารศึกษาความต้องการในการมีคุณภาพชีวติที่ดีของผู้สูงอายุในสงัคม
ชนบท เพื่อเป็นแนวทางในการจดัสรรงบประมาณ และส่งเสรมิพฒันาใหผู้สู้งอายุมคีุณภาพชวีติ
ทีด่ขี ึน้ 


