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งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุใน
เขตต าบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร และเปรียบเทียบระดับคุณ ภาพชีวติ ของ
ผูส้ ูงอายุ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุในเขตตาบลทับหมัน อาเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร โดยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วย
สู ต ร “Krejcie & Morgan” ระดับ ความเชื่อ มัน่ 95% จ านวน 239 คน และสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก
ผูส้ งู อายุ จานวน 8 คน เครื่องมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อ มูล โดยแจกแจงความถี่ ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ค่ า t-test,
F-test และค่าความแปรปรวนพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูส้ ูงอายุทไ่ี ด้รบั เบีย้ ยังชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจติ รในภาพรวมทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดับน้อย สาหรับการผลการพิจาณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ด้านร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม และด้านสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นระดับน้อย
2. การเปรียบเทีย บจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลพบว่า ภาระการเลี้ยงดู สมาชิกใน
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กันส่งผลให้คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุแตกต่างกันทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3. แนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุ ในเขตต าบลทับ หมัน อ าเภอ
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Abstract
The purposes of this research were to study of expenditure behavior of
elderly obtaining living allowance in Thubmun subdistrict, Taphanhin district, Phichit
province, to compare the level of life quality of the elderly, and to study the guidelines
on the development of life quality of the elderly in Thubmun subdistrict, Taphanhin
district, Phichit province. The sample was set by the formula " Krejcie & Morgan " to get
239 people and the reliability of 95% and 8 in-depth interviews. The instrument was a
questionnaire and in-depth interviews with elderly. The data were analyzed by
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test and Multivariate
tests.
The finding were as follows:
1) Expenditure behavior of elderly obtaining living allowance in Thubmun
subdistrict, Taphanhin district, Phichit province overall was at a little level in 4 aspects.
When considering by each aspects, physical aspect was at a moderate level, while
the psychological, social relationships and environment were at a low level.
2) The comparative classification by each person found that the differences in
terms the family burden, the amount of allowance received, monthly earnings and
expenditure resulted to the life quality of the elderly significantly different at 0.05.
3) Guidelines on the development of life quality of the elderly in Thubmun
subdistrict, Taphanhin district, Phichit province, mostly the samples needed the welfare
from the government and more supportive allowance. The government or related
organizations should support the elderly such as supplementary job, activities to
improve the quality of lives for the elderly.
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