บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การพัฒนาประเทศ เน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในสังคม ให้เป็ น
คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้มคี ุณภาพชีวติ ที่ดขี น้ึ และอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุข
โดยยึดหลักความสมดุลของสังคม สร้างความรับผิดชอบ มีจติ สานัก และสามารถพึ่งตนเองได้
โดย เฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่ง เป็ นวัย ที่เปรียบเสมือ นไม้ใกล้ฝั ่งทุ กสิ่งทุ กอย่างเสื่อ มโทรมไปตาม
กาลเวลามีการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านร่างกายและด้านจิตใจ ผิวที่ตงึ กระชับกลับหย่อนยาน หูตึง
ตาฝ้ าฟาง ร่ า ยกายอ่ อ นแอ มีโ รคภัย ไข้ เ จ็บ มาเบี ย ดเบี ย น อยู่ เ สมอ เป็ นวัย ที่ ชีว ิต ผ่ า น
ประสบการณ์ ผ่ านร้อ นผ่ านหนาวมาอย่างโชกโชนมากมาย หากใครได้ม ีโอกาสอยู่ใ กล้ชิด
ผู้สูงอายุ หรือได้ทางานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจะทราบว่าผู้สูงอายุแต่ละคนมีปัญ หาที่จะต้อง
ได้รบั การดูแลต่างกัน เช่น ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันได้
หรือช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง เรื่องของความรูส้ กึ ท้อแท้ และซึมเศร้ากับสมรรถภาพร่างกายที่
เคยมีลดลง โรคเรือ้ รังต่างๆ และความเจ็บป่ วยทีเ่ ป็ นผลแทรกซ้อนจากโรคนัน้ ๆ ความรูส้ กึ น้อย
อกน้อยใจจากการทีต่ ้องเป็ นภาระให้ลูกหลาน และปั ญหาอื่นๆ อีกมากมาย ซึง่ การเปลีย่ นแปลง
ในสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางด้านจิตใจส่วนหนึ่งอาจเป็ นผลมาจากการเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย
ทีผ่ สู้ ูอายุตอ้ งเผชิญกับหน้าทีก่ ารงานทีส่ ่งผลให้เกิดรายได้ และความภาคภูมใิ จในตนเองน้อยลง
และหากผู้สูงอายุบ างท่านที่ต้อ งสู ญ เสียคู่สมรส หรือญาติพ่นี ้ อ งคนใกล้ชิด ก็จะส่ งผลให้เกิด
ความเครียด รูส้ กึ ท้อแท้ หมดหวัง รูส้ กึ ไม่มนคง
ั ่ และไม่มคี วามปลอดภัยในชีวติ ผูส้ ูงอายุจงึ ต้อง
ได้รบั การดูแลจากบุตรหลาน ในทางกลับกัน ผู้สูงอายุยงั ต้องการความรักความเอาใจใส่จาก
ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวและญาติพน่ี ้อง และทีส่ าคัญผูส้ ูงอายุยงั ต้องการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ก่อนที่ร่างกายจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา แต่สภาพสังคมในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนไปด้วยภาวะทาง
เศรษฐกิจและการแข่งขันทางสังคมทีม่ สี ูงขึน้ ทาให้สมาชิกในครอบครัวต้องมีชวี ติ ทีม่ ุ่งไปกับการ
ทางานต้องแสวงหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว และนามาใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน ประกอบกับ
สมาชิกในครอบครัวต่างก็มภี าระหน้าที่มากมายทีต่ ้องรับผิดชอบ จนอาจมองข้ามความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ทาให้ความรักความผูกพันในครอบครัวมีน้อยลง และมีการแยก
ผู้สูงอายุออกจากคอบครัว จึงทาให้ไม่สามารถให้การดูแลเอาใจใส่และเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้อย่าง
เต็มที่ ผู้สูงอายุจงึ เป็ นวัยที่ถู กลืม ดังนัน้ หน่ ว ยงานของรัฐหรือองค์กรสังคมสงเคราะห์จ ึงเป็ น
หน่ วยงานผู้ให้บริการที่สาคัญกับผู้สูงอายุท่ีจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุให้
ผูส้ ูงอายุสามารถดารงชีวติ อยู่ได้อย่างมีศกั ดิ ์ศรี มีความมันคง
่ และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ภาครัฐ
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จึงต้องให้ความสาคัญกับวัยผูส้ งู อายุ เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ
อย่างสมบูรณ์
จากข้อมูลในปั จจุบนั สถานการณ์ประชากรในประเทศไทยมีอตั ราการเกิดและอัตรา
การตายลดลง และในอนาคตมีแนวโน้มว่าประชากรผูส้ ูงอายุ (60 ปี ขน้ึ ไป) จะเพิม่ ขึน้ ในอัตราที่
รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 13.2 ในปี 2553 เป็ นร้อยละ 32.1 ในปี 2583 ซึง่ เป็ นผลทาให้
จานวนประชากรผู้สูงอายุม ีม ากกว่า จานวนประชากรวัย เด็ก โครงสร้า งอายุข องประชากร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็น ได้ชดั เจน จานวนประชากร เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในช่วงปี พ.ศ.
2548 – 2578 จะมีจานวนลดลงจาก 14 ล้าน เหลือ 9 ล้านคนเศษ จานวนประชากรผูส้ งู อายุอยู่
ทีร่ อ้ ยละ 20 ของประชากรทัง้ หมด ถ้าเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศไทยมีประชากร
ผูส้ ูงอายุเป็ นอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ และในปี 2560 ประเทศไทยจะมีผสู้ ูงอายุทม่ี อี ายุ
80 ปี ข้ึน ไปจะเพิ่ม ขึ้น เทีย บเท่ า กับ 1 ใน 5 ของจ านวนประชากรทัง้ หมด จากการศึก ษา
สถานการณ์ ป ระชากรของส านัก ส่ งเสริม และพิท ักษ์ ผู้สูงอายุ (สทส.) พบว่าประเทศไทยจะ
กลายเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ หรือภาวะประชากรผูส้ ูงอายุ (population ageing) อย่างสมบูรณ์ในปี
พ.ศ.2568 (สานักส่งเสริมและพิทกั ษ์ผสู้ งู อายุ, 2557)
เมื่อ โครงสร้า งโดยรวมของประชากรที่เ ปลี่ย นไปอย่ า งรวดเร็ว ในสัด ส่ ว นที่ ม ี
ประชากรผู้สูงอายุเพิม่ มากขึน้ จึงส่งผลกระทบต่อสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการ
จ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพ และสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาว ทาให้อตั ราการอยู่ในแรงงานของผู้สูงอายุในชนบทประมาณ ร้อยละ 45.4 ซึ่งสูงกว่าอัตรา
การอยูใ่ นแรงงานของผูส้ งู อายุในเมืองซึง่ เท่ากับร้อยละ 31 ซึง่ อาจเป็ นเพราะลักษณะการทางาน
ในชนบทไม่เป็ นระบบ ไม่มเี วลาเข้าออกงานหรือกาหนดการเกษียณทีต่ ายตัว และมีอสิ ระกว่าทา
งานในเมือง (สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, 2554)
ขณะที่วยั ทางานเท่าเดิมหรือลดลง ผู้สูงอายุจานวนมากขาดรายได้ ไม่มเี งินออม
หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ถูกลดบทบาททางสังคมและมีปัญ หาเรื่องของสุขภาพ
เจ็บป่ วยง่าย และนาไปสู่ภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงส่งผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุ
เองและสมาชิกในครอบครัวที่ต้องรับภาระเพิม่ ขึน้ เพราะรายได้ส่วนสาคัญของผู้สูงอายุมาจาก
เงินช่วยเหลือจากบุตร ปั จจุบนั ประเทศไทยก็กาลังประสบปั ญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่า มีค่าครอง
ชีพที่สูงขึน้ มีอตั ราการว่างงานเพิม่ ขึน้ ส่งผลกระทบให้แหล่งรายได้จากบุตรลดลงตามไปด้วย
ภาครัฐ จึง จ าเป็ นต้ อ งเข้า มาดู แ ลแก้ ไ ขปั ญ หาดัง กล่ า ว ต้ อ งมีก ารวางแผนรองรับ ต่ อ การ
เปลี่ย นแปลงไปของโครงสร้า งประชากร โดยเฉพาะสัง คมผู้ สู ง อายุ จึง ต้ อ งพิจ ารณาถึง
ความสามารถในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผสู้ ูงอายุจากรายจ่ายสวัสดิการผูส้ งู อายุ และรายได้ของ
ภาครัฐ เพื่อพิจารณาความยังยื
่ นในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ด้วย และที่สาคัญควรมี
การวางแผนยุทธศาสตร์การตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยผู้สูงอายุท่มี คี ุณภาพ โดยมี
ทัง้ ความรู้ และตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ ์ศรีของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ผู้สูงอายุต้องได้รบั การ
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ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพ การหารายได้และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อีกทัง้ สร้าง
ระบบคุม้ ครองทางสังคมสาหรับผูส้ งู อายุ โดยเน้นการคุม้ ครองในด้านรายได้ หลักประกันสุขภาพ
ด้านครอบครัวด้วย (อนุสรา อนุวงค์, 2558)
โดยรัฐบาลมีการจัดสวัสดิการสังคมให้ผสู้ ูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) และสวัสดิการ
ด้านอื่นๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดารงชีวติ อยู่ได้และมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี น้ึ โดยมีอตั ราการจ่าย
เบีย้ แบบขัน้ บันได ดังนี้
ผูส้ งู อายุ ซึง่ มีอายุ 60-69 ปี จะได้รบั เบีย้ ยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน
ผูส้ งู อายุ ซึง่ มีอายุ 70-79 ปี จะได้รบั เบีย้ ยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน
ผูส้ งู อายุ ซึง่ มีอายุ 80-89 ปี จะได้รบั เบีย้ ยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน
ผูส้ งู อายุ ซึง่ มีอายุ 90 ปี ขึน้ ไป จะได้รบั เบีย้ ยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะจัดสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุขให้ผู้สูงอายุได้ม ี
รายได้เพิม่ ขึน้ อีกทาง และสามารถนาเงินทีไ่ ด้รบั ไปใช้จ่ายได้ตามจาเป็ น ตามความต้องการของ
ผูส้ ูงอายุ หรือเพื่อเก็บไว้เป็ นค่ารักษาสุขภาพในยามทีเ่ จ็บป่ วย แต่ในความเป็ นจริงแล้ว เงินเบีย้
ยังชีพผูส้ งู อายุ ทีผ่ สู้ งู อายุได้รบั ตามช่วงอายุของตนเองนัน้ หรือทีร่ ฐั จัดสรรให้ในปั จจุบนั ก็ยงั ไม่
เพียงพอต่ อ ค่ าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน เป็ นเพียงแค่ รายได้ส่ ว นเล็ก ๆ ของรายจ่ายทัง้ หมด
ผู้สูงอายุส่ ว นใหญ่ ย งั ต้ อ งท าไร่ ท านา และรับ จ้างทัว่ ไปแบบหาเช้ากิน ค่ า เพื่อ ให้ม ีรายได้
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน ผูส้ งู อายุหลายท่านทีย่ งั ต้องดารงชีวติ ด้วยความโดดเดีย่ ว ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ และไม่มบี ุตรหลานคอยดูแล จึงจาเป็ นต้องอยู่ให้ได้ด้วยจานวนเงิน
เบีย้ ยังชีพทีไ่ ด้รบั ในแต่ละเดือน ถึงแม้ว่าการใช้จ่ายจะเป็ นด้วยความรอบครอบเลือกซือ้ เฉพาะสิง่
ทีจ่ ะเป็ นเท่านัน้ แต่เงินเบี้ยยังชีพที่ได้รบั ก็ยงั ไม่พอต่อภาระค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน ส่งผลให้
เกิดการกู้เงินนอกระบบและในระบบ และทาให้เกิดปั ญหาหลาย ๆ เรื่องตามมา อาทิเช่น ปั ญหา
ทางการเงินของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุ มคี วามเครียด วิตกกังวล ซึ่งชีวติ ของผู้สูงอายุท่ผี ่าน
ร้อนผ่านหนาว ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ผ่านช่วงเวลาทีต่ ้องทางานหนักเพื่อหารายได้
เลี้ยงลูกหลานมาแล้วนัน้ วัยผู้สูงอายุควรจะเป็ นวัยที่ได้รบั การพักผ่ อ น ได้รบั ความรักความ
อบอุ่ นจากลูก หลาน ต้องมีคุ ณ ภาพชีวติ ที่ ดีมากกว่าที่จะต้อ งมาทางานรับจ้างหารายได้เลี้ยง
ตนเอง ปั ญ หาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในพื้นที่รบั ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ชีใ้ ห้เห็นว่าผูส้ ูงอายุยงั มีคุณภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดพี อ ซึง่ อาจมีสาเหตุ
มาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการเมือง หรือปั จจัยอื่น ๆ ก็ตาม
จากปั ญหาดังกล่าวการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ นและเร่งด่วน
ที่รฐั หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรรีบดาเนินการเพื่อ นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดขี อง
ผูส้ ูงอายุ ให้ผสู้ ูงอายุมรี ายได้ มีการแก้ไขปั ญหาทางการเงินของผูส้ ูงอายุ หรือมีการจัดต้องกลุ่ม
อาชีพเสริมสาหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็ นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
เพราะหากไม่มกี ารดาเนินการใด ๆ เพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุของไทยในอนาคต ประเทศไทยก็
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จะมีแนวโน้มทีจ่ ะต้องเผชิญกับปั ญหาความยากจนของผูส้ งู อายุ ปั ญหาด้านสุขภาพ และอื่น ๆ ที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ ผู้วจิ ยั ในฐานะที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวข้องกับ การดูแลสวัสดิการ
ของผูส้ ูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ได้เล็งเห็น
ถึงสภาพปั ญหาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
จ่ายของผูส้ ูงอายุท่ไี ด้รบั เบีย้ ยังชีพ เพื่อทราบถึงปั ญหาและความต้องการเบี้ยยังชีพทีเ่ หมาะสม
ของผู้สูงอายุ และหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุในเขตตาบลทับหมันให้ดี
ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1...เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ ของผู้สูงอายุ ในเขตต าบลทับ หมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
2. เพื่อ ศึก ษาเปรียบเทียบระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับ หมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
3. เพื่อ หาแนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับ หมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
สมมติ ฐำนกำรวิ จยั
1. เบีย้ ยังชีพทีผ่ สู้ งู อายุในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ได้รบั
นัน้ อยูใ่ นระดับปานกลางไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
2. ปั จจัยด้านข้อมูลทัวไปของผู
่
ส้ งู อายุได้แก่เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส ลักษณะการอยูอ่ าศัย ภาระการเลีย้ งดูสมาชิกในครัวเรือน ทีม่ าของรายได้ จานวนเบีย้ ยัง
ชีพทีไ่ ด้รบั รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน รายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุทแ่ี ตกต่างกัน
ขอบเขตของกำรวิ จยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่องศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดารงชีพของผู้สูงอายุท่ี
ได้รบั เบี้ยยังชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ รต้องการที่จะมุ่งแสวงหา
คุณภาพชีวติ ที่ดขี องผู้สูงอายุในตาบลทับหมัน เพื่อให้การวิจยั ในครัง้ นี้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ ไว้ผวู้ จิ ยั จึงได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
เพื่อให้การวิจยั ในครัง้ นี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้ ผู้วจิ ยั จึงได้กาหนดขอบเขต
ของการวิจยั ออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
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1. ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
ในการศึก ษาครัง้ นี้ เป็ นการศึก ษาเกี่ย วกับ องค์ป ระกอบคุ ณ ภาพชีว ิต ของ
ผูส้ ูงอายุในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ซึ่งแบ่งออกเป็ นปั จจัย 4 ด้าน
คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม และการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจเกีย่ วกับเบีย้ ยังชีพ ด้านความต้องการ
ของผู้สูงอายุด้านการบริห ารจัดการรายรับรายจ่ายในครัวเรือนของผู้สูงอายุ ด้านวิถีชวี ติ การ
ดารงชีพของผูส้ งู อายุ
2. ขอบเขตด้ำนพื้นที่
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น การศึก ษาในเขตพื้น ที่ ต าบลทับ หมัน อ าเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจติ ร ประกอบด้วย 6 หมูบ่ า้ นได้แก่
หมูท่ ่ี 1 บ้านทับหมัน
หมูท่ ่ี 4 บ้านคลองเถาวัลย์เหล็ก
หมูท่ ่ี 2 บ้านทับปรู
หมูท่ ่ี 5 บ้านบึงประดู่
หมูท่ ่ี 3 บ้านย่านขาด
หมูท่ ่ี 6 บ้านทับหมันเหนือ
3. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขน้ึ ไป) ทีไ่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพ
ผู้สู ง อายุ ทัง้ เพศชายและเพศหญิ ง ซึ่ง อยู่อ าศัย ในเขตองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลทับ หมัน
จานวน 628 คน (องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน: พฤษภาคม 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้สูงอายุทงั ้ ชายและหญิงที่มอี ายุ 60 ปี ขึ้นไป
ทีอ่ าศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน ทีไ่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุทไ่ี ด้จากการกาหนด
ขนาดกลุ่ มตัว อย่างด้วยสูต รการค านวณของ (Krejcie & Morgan) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
และที่ระดับ ความคลาดเคลื่อ นที่ย อมรับ ได้ ± 5% ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ยั จะใช้ข นาดกลุ่ ม
ตัวอย่างทีเ่ หมาะสม คือ จานวน 239 คน
4. ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั กาหนดไว้ 2 ลักษณะ คือ ตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม
4.4 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย
4.1.1 ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้สูงอายุได้แ ก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส
ลักษณะการอยู่อาศัย ภาระการเลี้ยงดูสมาชิกในครัวเรือน แหล่งที่มาของรายได้ จานวนเบีย้ ยัง
ชีพทีไ่ ด้รบั รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน รายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน
4.2 ตัวแปรตำม คือ คุณภาพของผูส้ งู อายุ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
4.2.1 ด้านร่างกาย
4.2.2 ด้านจิตใจ
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4.2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4.2.4 ด้านสิง่ แวดล้อม
นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดความหมายของข้อความและศัพท์บางคาไว้
เพื่อเป็ นแนวทางดังนี้
ผู้สูงอำยุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปี ข้นึ ไป มีสญ
ั ชาติไทยและอาศัยในเขต
พืน้ ทีต่ าบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ หมายถึง สวัสดิการที่รฐั บาลจัดสรรให้ผู้สูง อายุ เพื่อช่วยเหลือ
เรือ่ งค่าใช้จา่ ยในการดารงชีพเป็ นเงินตัง้ แต่ 600 บาท ถึง1,000 บาท ต่อเดือน (ตามหลักเกณฑ์
การจ่ายเบีย้ ยังชีพแบบขัน้ บันได)
พฤติ กรรมกำรใช้ จ่ำย หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคขึน้ สุดท้ายที่ซ้อื
สินค้าและบริการไปเพื่อกินเองใช้เอง หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน แบ่งเป็ นพฤติกรรม
การใช้จา่ ย 4 ด้าน ได้แก่
1 ด้านวัฒ นธรรม (cultural factors) เป็ นปั จจัยที่อิทธิพลออกที่กระทบต่ อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคได้กว้างขวางทีส่ ุด ลึกล้าทีส่ ุด ผูบ้ ริโภคทีอ่ ยูใ่ นชัน้ เดียวกันมีแนวโน้มทีจ่ ะ
มีพฤติกรรมเหมือนกันวัฒนธรรมการบริโภคหลากหลายขึน้ อยู่กบั ตัวแปรหลายตัว เช่น อาชีพ
รายได้ ความมังคั
่ งร
่ ่ารวย การศึกษา และค่านิยม เป็ นต้น
2 ด้านสังคม (social factors) สังคมส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บ ริโภคมีม ากมาย เช่ น กลุ่ ม อ้างอิง หมายถึง ผู้บ ริโภคคนนัน้ ยึด ถือ หรือ ไม่ย ึด ถือ เอาเป็ น
แบบอย่างในการบริโภคหรือไม่บริโภคตามครอบครัว หมายถึง พ่อแม่ และลูก สมาชิกแต่ละคน
ในครอบครัวมีอทิ ธิพลอย่างสาคัญในพฤติกรรมการซือ้ ของผูบ้ ริโภค กลุ่มบทบาทและสถานภาพ
ในสังคม หมายถึง ฐานะทางสังคม ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานทาให้มพี ฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่าง
กัน เป็ นต้น
3 ปั จจัยส่วนบุคคล (personal factors) ส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของใช้จ่ายผู้บริโภคที่สาคัญ ๆ ได้แก่ อายุ วัฏจักรชีวติ ครอบครัว อาชีพ รายได้ รูปแบบการ
ดาเนินชีวติ บุคลิกภาพและมโนทัศน์ทม่ี ตี ่อตนเอง
4 ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factors) ส่งอิทธิพลต่อกระบวน
การตัดสินใจซื้อ ของผู้บ ริโภคได้แก่ การจูงใจ (motivation) การรับรู้ (perception) การเรียนรู้
(learning) ความเชื่อและทัศนคติ (beliefs and attitudes)
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ควำมต้ องกำรของผู้สูงอำยุ หมายถึง ความต้องการยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ สู ง อายุ ใ นเขตต าบลทับ หมัน อ าเภอตะพานหิ น จัง หวัด พิ จ ิต รเช่ น อาหาร ที่ อ ยู่ อ าศั ย
เครือ่ งนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมถึงการได้รบั เบีย้ ยังชีพเพิม่ มากขึน้
คุณ ภำพชี วิตของผู้สูงอำยุ หมายถึง การที่ผู้สูงอายุดารงชีวติ อยู่อย่างมีความสุข
ในสังคม โดยไม่เดือ ดร้อ นยากล าบาก ตามองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพชีว ิต ที่กาหนดโดยองค์การ
อนามัยโลกได้(The WHO, 1994 อ้างถึงใน วรรณา กุมารจันทร, 2543 : 4) แบ่งองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. ด้า นร่า งกาย (Physical Domain) คือ มีส ภาพร่า งกายที่ดี ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ และมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย สังเกตได้จากการที่บุคคลนัน้ มีความสมบูรณ์
แข็งแรง ระบบและอวัยวะทุกส่วนทางานได้ดมี ปี ระสิทธิภาพ ร่างกายมีสมรรถภาพสูงสามารถ
ทางานได้นานๆ โดยไม่เหนื่อยง่าย การนอนพักผ่อนเป็ นไปตามปกติ มีการบริโภคอาหารที่ดี
เป็ นต้น
2. ด้า นจิต ใจ (Psychological Domain) คือ มีส ภาพจิต ใจปกติ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศของสังคมได้ทุกระดับชัน้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ มีความสุขกับความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวันตามอัตภาพ
3. ด้านความสัม พัน ธ์ท างสังคม (Social Relationships) คือ การมีส ภาพ
ของความเป็ นอยู่หรือการดาเนินชีวติ อยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างปกติสุข ไม่ทาให้ผอู้ ่นื หรือ
สังคมเดือดร้อน สามารถเข้ากับบุคคลและชุมชนได้ทุกสถานะอาชีพ ไม่เป็ นคนถือตัว ไม่เป็ นคน
เอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่น เป็ นทีเ่ คารพรักและเป็ นทีน่ ับถือของคนทัวไป
่ สามารถช่วยเหลือและ
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือสังคมได้
4. ด้านสิ่งแวดล้อ ม (Environment) คือ สิ่งแวดล้อ มที่ม ีผ ลต่ อ การดาเนิ น
ชีวติ มลพิษบริเวณที่อยู่อาศัย ความพร้อมสาธารณู ปโภคขัน้ พื้นฐานในบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น
ไฟฟ้ า ประปา รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายได้ทม่ี นคง
ั่

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. ทราบถึงพฤติกรรมการใช้จา่ ยเบีย้ ยังชีพของผูส้ งู อายุในเขตตาบลทับหมัน อาเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
2. ทราบถึงระดับคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจติ ร
3. ทราบถึง แนวทางในการพัฒนาคุณ ภาพชีวติ ของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร

