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บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 การพฒันาประเทศ เน้นการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนในสงัคม    ให้เป็น
คนเก่ง มคีุณธรรม จรยิธรรม เพื่อให้มคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้และอยู่ในสงัคมไทยอย่างมคีวามสุข 
โดยยดึหลกัความสมดุลของสงัคม สรา้งความรบัผดิชอบ มจีติส านัก และสามารถพึ่งตนเองได้
โดย  เฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวยัที่เปรยีบเสมอืนไม้ใกล้ฝั ่งทุกสิ่งทุกอย่างเสื่อมโทรมไปตาม
กาลเวลามกีารเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านร่างกายและด้านจติใจ ผวิที่ตงึกระชบักลบัหย่อนยาน หูตึง 
ตาฝ้าฟาง ร่ายกายอ่อนแอ มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอยู่ เสมอ เป็นวัยที่ชีวิตผ่าน
ประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชกโชนมากมาย หากใครได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิด
ผู้สูงอายุ หรอืได้ท างานที่เกี่ยวข้องกบัผู้สูงอายุจะทราบว่าผู้สูงอายุแต่ละคนมปัีญหาที่จะต้อง
ได้รบัการดูแลต่างกนั เช่น ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนัได้ 
หรอืช่วยเหลอืตนเองได้น้อยลง เรื่องของความรูส้กึท้อแท้ และซมึเศรา้กบัสมรรถภาพร่างกายที่
เคยมลีดลง โรคเรือ้รงัต่างๆ และความเจบ็ป่วยทีเ่ป็นผลแทรกซอ้นจากโรคนัน้ ๆ ความรูส้กึน้อย
อกน้อยใจจากการทีต่้องเป็นภาระให้ลูกหลาน และปัญหาอื่นๆ อกีมากมาย ซึง่การเปลีย่นแปลง
ในสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ทางดา้นจติใจส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกาย
ทีผู่สู้อายุตอ้งเผชญิกบัหน้าทีก่ารงานทีส่่งผลใหเ้กดิรายได ้ และความภาคภมูใิจในตนเองน้อยลง 
และหากผู้สูงอายุบางท่านที่ต้องสูญเสียคู่สมรส หรอืญาติพี่น้องคนใกล้ชิด ก็จะส่งผลให้เกิด
ความเครยีด รูส้กึทอ้แท้ หมดหวงั  รูส้กึไม่มัน่คง และไมม่คีวามปลอดภยัในชวีติ ผูสู้งอายุจงึตอ้ง
ได้รบัการดูแลจากบุตรหลาน  ในทางกลบักนัผู้สูงอายุยงัต้องการความรกัความเอาใจใส่จาก
ลูกหลานสมาชกิในครอบครวัและญาตพิีน้่อง และทีส่ าคญัผูสู้งอายุยงัต้องการมคีุณภาพชวีติที่ด ี 
ก่อนที่ร่างกายจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา แต่สภาพสงัคมในปัจจุบนัที่เปลี่ยนไปด้วยภาวะทาง
เศรษฐกจิและการแข่งขนัทางสงัคมทีม่สีูงขึน้ท าใหส้มาชกิในครอบครวัต้องมชีวีติทีมุ่่งไปกบัการ
ท างานต้องแสวงหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครวั และน ามาใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั  ประกอบกบั
สมาชกิในครอบครวัต่างกม็ภีาระหน้าที่มากมายทีต่้องรบัผดิชอบ จนอาจมองขา้มความสมัพนัธ์
ระหว่างสมาชกิในครอบครวั ท าให้ความรกัความผูกพนัในครอบครวัมน้ีอยลง และมกีารแยก
ผู้สูงอายุออกจากคอบครวั จงึท าให้ไม่สามารถให้การดูแลเอาใจใส่และเลี้ยงดูผู้สูงอายุได้อย่าง
เต็มที่ ผู้สูงอายุจงึเป็นวยัที่ถูกลืม ดงันัน้หน่วยงานของรฐัหรอืองค์กรสงัคมสงเคราะห์จึงเป็น
หน่วยงานผู้ให้บรกิารที่ส าคญักบัผู้สูงอายุที่จะสามารถช่วยพฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุให้
ผูสู้งอายุสามารถด ารงชวีติอยู่ไดอ้ย่างมศีกัดิศ์ร ีมคีวามมัน่คง และมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ภาครฐั
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จงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัวยัผูส้งูอาย ุเพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มก่อนที่จะเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ
อยา่งสมบรูณ์ 

 จากขอ้มูลในปัจจุบนัสถานการณ์ประชากรในประเทศไทยมอีตัราการเกดิและอตัรา
การตายลดลง และในอนาคตมแีนวโน้มว่าประชากรผูสู้งอายุ (60 ปีขึน้ไป) จะเพิม่ขึน้ในอตัราที่
รวดเรว็อย่างต่อเนื่อง  จากรอ้ยละ 13.2 ในปี 2553 เป็นรอ้ยละ 32.1 ในปี 2583 ซึง่เป็นผลท าให้
จ านวนประชากรผู้สูงอายุมีมากกว่าจ านวนประชากรวยัเด็ก  โครงสร้างอายุของประชากร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดัเจน  จ านวนประชากร เด็กอายุต ่ ากว่า 15 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 
2548  – 2578 จะมจี านวนลดลงจาก 14 ลา้น เหลอื 9 ลา้นคนเศษ จ านวนประชากรผูส้งูอายุอยู่
ทีร่อ้ยละ 20 ของประชากรทัง้หมด ถ้าเทยีบกบัประเทศในกลุ่มอาเซยีนประเทศไทยมปีระชากร
ผูสู้งอายุเป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศสงิคโปร ์และในปี 2560 ประเทศไทยจะมผีูสู้งอายทุีม่อีาย ุ
80 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้น เทียบเท่ากับ 1 ใน 5 ของจ านวนประชากรทัง้หมด จากการศึกษา
สถานการณ์ประชากรของส านักส่งเสรมิและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) พบว่าประเทศไทยจะ
กลายเป็นสงัคมผูสู้งอายุ  หรอืภาวะประชากรผูสู้งอายุ (population ageing) อย่างสมบูรณ์ในปี 
พ.ศ.2568 (ส านกัส่งเสรมิและพทิกัษ์ผูส้งูอายุ, 2557) 
 เมื่อโครงสร้างโดยรวมของประชากรที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในสัดส่วนที่มี
ประชากรผู้สูงอายุเพิม่มากขึน้  จงึส่งผลกระทบต่อสภาพทางสงัคม  สภาวะเศรษฐกิจและการ
จา้งงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรทางสุขภาพ  และสงัคมของประเทศอยา่งต่อเนื่องในระยะ
ยาว ท าให้อตัราการอยู่ในแรงงานของผู้สูงอายุในชนบทประมาณ รอ้ยละ 45.4 ซึ่งสูงกว่าอตัรา
การอยูใ่นแรงงานของผูส้งูอายใุนเมอืงซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 31 ซึง่อาจเป็นเพราะลกัษณะการท างาน
ในชนบทไมเ่ป็นระบบ ไมม่เีวลาเขา้ออกงานหรอืก าหนดการเกษยีณทีต่ายตวั และมอีสิระกว่าท า 
งานในเมอืง (สราวุธ ไพฑรูยพ์งษ์, 2554)  
 ขณะที่วยัท างานเท่าเดิมหรอืลดลง ผู้สูงอายุจ านวนมากขาดรายได้ ไม่มเีงนิออม 
หรอืรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชพี ถูกลดบทบาททางสงัคมและมปัีญหาเรื่องของสุขภาพ 
เจบ็ป่วยง่าย และน าไปสู่ภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ จงึส่งผลกระทบต่อตวัผู้สูงอายุ
เองและสมาชกิในครอบครวัที่ต้องรบัภาระเพิม่ขึน้ เพราะรายได้ส่วนส าคญัของผู้สูงอายุมาจาก
เงนิช่วยเหลอืจากบุตร ปัจจบุนัประเทศไทยกก็ าลงัประสบปัญหาภาวะเศรษฐกจิตกต ่า มคี่าครอง
ชพีที่สูงขึน้ มอีตัราการว่างงานเพิม่ขึน้ ส่งผลกระทบให้แหล่งรายได้จากบุตรลดลงตามไปด้วย 
ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ต้องมีการวางแผนรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงไปของโครงสร้างประชากร  โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุ  จึงต้องพิจารณาถึง
ความสามารถในการจดัสรรสวสัดกิารแก่ผูสู้งอายุจากรายจา่ยสวสัดกิารผูส้งูอายุ  และรายไดข้อง
ภาครฐั เพื่อพจิารณาความยัง่ยนืในการจดัสรรสวสัดกิารให้แก่ผู้สูงอายุด้วย และที่ส าคญัควรมี
การวางแผนยุทธศาสตร์การตรยีมความพรอ้มของประชากรเพื่อวยัผู้สูงอายุที่มคีุณภาพ โดยมี
ทัง้ความรู้  และตระหนักถงึคุณค่า และศกัดิศ์รขีองผู้สูงอายุ นอกจากน้ีผู้สูงอายุต้องได้รบัการ
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ส่งเสรมิและพฒันาด้านสุขภาพ การหารายได้และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อกีทัง้สรา้ง
ระบบคุม้ครองทางสงัคมส าหรบัผูส้งูอายุ โดยเน้นการคุม้ครองในดา้นรายได ้หลกัประกนัสุขภาพ 
ดา้นครอบครวัดว้ย (อนุสรา อนุวงค,์ 2558)  
 โดยรฐับาลมกีารจดัสวสัดกิารสงัคมให้ผูสู้งอายุ (เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ) และสวสัดกิาร
ดา้นอื่นๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชวีติอยู่ได้และมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้โดยมอีตัราการจ่าย
เบีย้แบบขัน้บนัได ดงันี้ 

ผูส้งูอาย ุซึง่มอีาย ุ60-69 ปีจะไดร้บัเบีย้ยงัชพี  อตัรา 600 บาท/คน/เดอืน 
ผูส้งูอาย ุซึง่มอีาย ุ70-79 ปีจะไดร้บัเบีย้ยงัชพี  อตัรา 700 บาท/คน/เดอืน 
ผูส้งูอาย ุซึง่มอีาย ุ80-89 ปีจะไดร้บัเบีย้ยงัชพี  อตัรา 800 บาท/คน/เดอืน 
ผูส้งูอาย ุซึง่มอีาย ุ90  ปี ขึน้ไป จะไดร้บัเบีย้ยงัชพี อตัรา 1,000 บาท/คน/เดอืน 

 ถงึแมว้่ารฐับาลจะจดัสวสัดกิารเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุขให้ผู้สูงอายุได้มี
รายไดเ้พิม่ขึน้อกีทาง และสามารถน าเงนิทีไ่ดร้บัไปใชจ้่ายไดต้ามจ าเป็น ตามความต้องการของ
ผูสู้งอาย ุหรอืเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นค่ารกัษาสุขภาพในยามทีเ่จบ็ป่วย แต่ในความเป็นจรงิแลว้ เงนิเบีย้
ยงัชพีผูส้งูอาย ุทีผู่ส้งูอายไุดร้บัตามช่วงอายุของตนเองนัน้  หรอืทีร่ฐัจดัสรรใหใ้นปัจจุบนั กย็งัไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวติประจ าวนั เป็นเพียงแค่รายได้ส่วนเล็ก ๆ ของรายจ่ายทัง้หมด 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยงัต้องท าไร่ ท านา และรบัจ้างทัว่ไปแบบหาเช้ากินค ่ า  เพื่อให้มีรายได้
เพยีงพอต่อการใชจ้่ายในครวัเรอืน ผูส้งูอายหุลายท่านทีย่งัตอ้งด ารงชวีติดว้ยความโดดเดีย่ว ไม่
สามารถประกอบอาชพีได้ และไม่มบีุตรหลานคอยดูแล จงึจ าเป็นต้องอยู่ให้ได้ด้วยจ านวนเงนิ
เบีย้ยงัชพีทีไ่ดร้บัในแต่ละเดอืน ถงึแมว้่าการใชจ้่ายจะเป็นดว้ยความรอบครอบเลอืกซือ้เฉพาะสิง่
ทีจ่ะเป็นเท่านัน้ แต่เงนิเบี้ยยงัชพีที่ไดร้บักย็งัไม่พอต่อภาระค่าใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั ส่งผลให้
เกดิการกู้เงนินอกระบบและในระบบ และท าใหเ้กดิปัญหาหลาย ๆ เรื่องตามมา อาทเิช่น ปัญหา
ทางการเงนิของผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมคีวามเครยีด วติกกงัวล ซึ่งชวีติของผู้สูงอายุที่ผ่าน
รอ้นผ่านหนาว ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ผ่านช่วงเวลาทีต่้องท างานหนักเพื่อหารายได้
เลี้ยงลูกหลานมาแล้วนัน้ วยัผู้สูงอายุควรจะเป็นวยัที่ได้รบัการพกัผ่อน ได้รบัความรกัความ
อบอุ่นจากลูกหลาน ต้องมคีุณภาพชีวติที่ดีมากกว่าที่จะต้องมาท างานรบัจ้างหารายได้เลี้ยง
ตนเอง  ปัญหาที่เกิดขึ้นกบัผู้สูงอายุในพื้นที่รบัผดิชอบขององค์การบรหิารส่วนต าบลทบัหมนั 
อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ชีใ้หเ้หน็ว่าผูสู้งอายุยงัมคีุณภาพชวีติทีไ่ม่ดพีอ ซึง่อาจมสีาเหตุ
มาจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมการเมอืง หรอืปัจจยัอื่น ๆ กต็าม 

 จากปัญหาดงักล่าวการพฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและเร่งด่วน
ที่รฐั หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรบีด าเนินการเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติที่ดขีอง
ผูสู้งอายุ ให้ผูสู้งอายุมรีายได ้มกีารแก้ไขปัญหาทางการเงนิของผูสู้งอายุ หรอืมกีารจดัต้องกลุ่ม
อาชพีเสรมิส าหรบัผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
เพราะหากไม่มกีารด าเนินการใด ๆ เพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุของไทยในอนาคต ประเทศไทยก็
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จะมแีนวโน้มทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัปัญหาความยากจนของผูส้งูอายุ ปัญหาดา้นสุขภาพ และอื่น ๆ ที่
ส่งผลต่อคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุ  ผู้วจิยัในฐานะที่ปฏบิตังิานเกี่ยวขอ้งกบัการดูแลสวสัดกิาร
ของผูสู้งอายุขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ไดเ้ลง็เหน็
ถงึสภาพปัญหาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาถงึพฤตกิรรมการใช้
จ่ายของผูสู้งอายุที่ได้รบัเบีย้ยงัชพี เพื่อทราบถงึปัญหาและความต้องการเบี้ยยงัชพีทีเ่หมาะสม
ของผู้สูงอายุ และหาแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุในเขตต าบลทบัหมนัให้ดี
ขึน้ต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

1...เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเบี้ยยงัชีพของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมนั 
อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 

2.  เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมนั 
อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 

3.  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมนั 
อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 

1.  เบีย้ยงัชพีทีผู่ส้งูอายุในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร ไดร้บั
นัน้อยูใ่นระดบัปานกลางไมเ่พยีงพอต่อการด ารงชพี ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิในปัจจบุนั 

2. ปัจจยัดา้นขอ้มลูทัว่ไปของผูส้งูอายไุดแ้ก่เพศ อาย ุ อาชพี รายได ้ สถานภาพ
สมรส ลกัษณะการอยูอ่าศยั ภาระการเลีย้งดสูมาชกิในครวัเรอืน ทีม่าของรายได ้ จ านวนเบีย้ยงั
ชพีทีไ่ดร้บั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อคุณภาพชวีติของ
ผูส้งูอายทุีแ่ตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ในการศึกษาวจิยัเรื่องศกึษาพฤตกิรรมการใช้จ่ายเพื่อการด ารงชพีของผู้สูงอายุที่
ได้รบัเบี้ยยงัชพีในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติรต้องการที่จะมุ่งแสวงหา
คุณภาพชวีติที่ดขีองผู้สูงอายุในต าบลทบัหมนั เพื่อให้การวจิยัในครัง้นี้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ทีต่ ัง้ไวผู้ว้จิยัจงึไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัดงันี้ 

เพื่อให้การวจิยัในครัง้นี้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้ผู้วจิยัจงึได้ก าหนดขอบเขต
ของการวจิยัออกเป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
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1.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
    ในการศึกษาครัง้นี้  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของ

ผูสู้งอายุในเขตต าบลทบัหมนั  อ าเภอตะพานหนิ  จงัหวดัพจิติร ซึ่งแบ่งออกเป็นปัจจยั 4 ด้าน 
คอื ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม และการพฒันา
คุณภาพชวีติผูส้งูอายใุน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพงึพอใจเกีย่วกบัเบีย้ยงัชพี ดา้นความต้องการ
ของผู้สูงอายุด้านการบรหิารจดัการรายรบัรายจ่ายในครวัเรอืนของผู้สูงอายุ  ด้านวถิีชวีติการ
ด ารงชพีของผูส้งูอาย ุ

2.  ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 
     การวิจยัครัง้นี้  เป็นการศึกษาในเขตพื้นที่ต าบลทับหมนั อ าเภอตะพานหิน     

จงัหวดัพจิติร ประกอบดว้ย 6 หมูบ่า้นไดแ้ก่ 
หมูท่ี ่1 บา้นทบัหมนั  หมูท่ี ่4 บา้นคลองเถาวลัยเ์หลก็  
หมูท่ี ่2 บา้นทบัปร ู  หมูท่ี ่5 บา้นบงึประดู่ 
หมูท่ี ่3 บา้นยา่นขาด  หมูท่ี ่6 บา้นทบัหมนัเหนือ 

3.  ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
     ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั  ได้แก่ ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึน้ไป) ทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี

ผู้สูงอายุ ทัง้เพศชายและเพศหญิง ซึ่งอยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน    
จ านวน 628 คน (องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบัหมนั: พฤษภาคม 2559) 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ ผู้สูงอายุทัง้ชายและหญิงที่มอีายุ 60 ปี ขึ้นไป   
ทีอ่าศยัในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทบัหมนั  ทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูสู้งอายทุีไ่ดจ้ากการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรการค านวณของ (Krejcie & Morgan) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% 
และที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัได้ ± 5% ในการวิจยัครัง้นี้  ผู้วิจยัจะใช้ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งทีเ่หมาะสม คอื จ านวน 239 คน  

4.  ขอบเขตด้ำนตวัแปร 
     ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัก าหนดไว ้2 ลกัษณะ คอื ตวัแปรต้นและ

ตวัแปรตาม 
4.4  ตวัแปรต้น ประกอบดว้ย 

 4.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุได้แก่เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส 
ลกัษณะการอยู่อาศยั ภาระการเลี้ยงดูสมาชกิในครวัเรอืน แหล่งที่มาของรายได้ จ านวนเบีย้ยงั
ชพีทีไ่ดร้บั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน รายจา่ยเฉลีย่ต่อเดอืน 

4.2  ตวัแปรตำม คอื คุณภาพของผูส้งูอายุ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 4.2.1 ดา้นรา่งกาย 
 4.2.2 ดา้นจติใจ 
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4.2.3 ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
4.2.4 ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดความหมายของขอ้ความและศพัทบ์างค าไว ้
เพื่อเป็นแนวทางดงันี้ 

ผู้สูงอำยุ หมายถึง บุคคลซึ่งมอีายุหกสบิปีขึ้นไป มสีญัชาติไทยและอาศยัในเขต
พืน้ทีต่ าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 

เบี้ยยงัชีพผู้สูงอำยุ หมายถงึ สวสัดกิารที่รฐับาลจดัสรรให้ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลอื
เรือ่งค่าใชจ้า่ยในการด ารงชพีเป็นเงนิตัง้แต่  600 บาท ถงึ1,000 บาท ต่อเดอืน (ตามหลกัเกณฑ์
การจา่ยเบีย้ยงัชพีแบบขัน้บนัได) 

พฤติกรรมกำรใช้จ่ำย หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภคขึน้สุดท้ายที่ซื้อ
สนิค้าและบรกิารไปเพื่อกินเองใช้เอง หรอืเพื่อกินหรอืใช้ภายในครวัเรอืน แบ่งเป็นพฤติกรรม
การใชจ้า่ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1 ด้านวฒันธรรม (cultural factors) เป็นปัจจยัที่อิทธพิลออกที่กระทบต่อ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไดก้วา้งขวางทีสุ่ด ลกึล ้าทีสุ่ด ผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นชัน้เดยีวกนัมแีนวโน้มทีจ่ะ
มพีฤตกิรรมเหมอืนกนัวฒันธรรมการบรโิภคหลากหลายขึน้อยู่กบัตวัแปรหลายตวั เช่น อาชพี 
รายได ้ความมัง่คัง่ร ่ารวย การศกึษา และค่านิยม เป็นตน้ 

2 ดา้นสงัคม (social factors) สงัคมส่งอทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจของ
ผู้บรโิภคมีมากมาย เช่น กลุ่มอ้างอิง หมายถึง ผู้บรโิภคคนนัน้ยดึถือหรอืไม่ยึดถือเอาเป็น
แบบอย่างในการบรโิภคหรอืไม่บรโิภคตามครอบครวั หมายถงึ พ่อแม่ และลูก สมาชกิแต่ละคน
ในครอบครวัมอีทิธพิลอยา่งส าคญัในพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค กลุ่มบทบาทและสถานภาพ
ในสงัคม หมายถงึ ฐานะทางสงัคม ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานท าใหม้พีฤตกิรรมการใชจ้่ายแตกต่าง
กนั เป็นตน้ 

3 ปัจจยัส่วนบุคคล (personal factors) ส่งอทิธพิลต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ของใช้จ่ายผู้บรโิภคที่ส าคญัๆ ได้แก่ อายุ วฏัจกัรชีวติครอบครวั อาชีพ รายได้ รูปแบบการ
ด าเนินชวีติ บุคลกิภาพและมโนทศัน์ทีม่ต่ีอตนเอง 

4 ปัจจยัทางดา้นจติวทิยา (Psychological factors) ส่งอทิธพิลต่อกระบวน 
การตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภคได้แก่ การจูงใจ (motivation) การรบัรู้ (perception) การเรยีนรู ้
(learning) ความเชื่อและทศันคต ิ(beliefs and attitudes) 
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ควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุ หมายถึง ความต้องการยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ผู้สูงอายุในเขตต าบลทับหมัน  อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรเช่นอาหาร ที่อยู่อาศัย 
เครือ่งนุ่งห่ม ยารกัษาโรค รวมถงึการไดร้บัเบีย้ยงัชพีเพิม่มากขึน้ 

คุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ หมายถงึ การที่ผู้สูงอายุด ารงชวีติอยู่อย่างมคีวามสุข 
ในสงัคม โดยไม่เดอืดร้อนยากล าบาก ตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิตที่ก าหนดโดยองค์การ
อนามยัโลกได้(The WHO, 1994 อ้างถึงใน วรรณา กุมารจนัทร, 2543 : 4) แบ่งองค์ประกอบ
ของคุณภาพชวีติประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 

1. ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ มีสภาพร่างกายที่ดี ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จบ็ และมกีารพฒันาที่เหมาะสมกบัวยั สงัเกตได้จากการที่บุคคลนัน้มคีวามสมบูรณ์
แขง็แรง ระบบและอวยัวะทุกส่วนท างานได้ดมีปีระสทิธภิาพ ร่างกายมสีมรรถภาพสูงสามารถ
ท างานได้นานๆ โดยไม่เหนื่อยง่าย การนอนพกัผ่อนเป็นไปตามปกติ มกีารบรโิภคอาหารที่ด ี
เป็นตน้ 

2. ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ มีสภาพจิตใจปกติ สามารถ
ปรบัตวัให้เขา้กบับรรยากาศของสงัคมได้ทุกระดบัชัน้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ต่างๆ มคีวามสุขกบัความเป็นอยูใ่นชวีติประจ าวนัตามอตัภาพ 

3. ด้านความสมัพันธ์ทางสงัคม (Social Relationships) คือ การมีสภาพ
ของความเป็นอยู่หรอืการด าเนินชวีติอยู่ในสงัคมร่วมกบัผู้อื่นไดอ้ย่างปกตสิุข ไม่ท าให้ผูอ้ื่นหรอื
สงัคมเดอืดรอ้น สามารถเขา้กบับุคคลและชุมชนไดทุ้กสถานะอาชพี ไม่เป็นคนถอืตวั ไม่เป็นคน
เอารดัเอาเปรยีบบุคคลอื่น เป็นทีเ่คารพรกัและเป็นทีน่ับถอืของคนทัว่ไป สามารถช่วยเหลอืและ
มสี่วนรว่มกบักจิกรรมของชุมชนหรอืสงัคมได ้

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) คือ สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนิน
ชวีติ มลพษิบรเิวณที่อยู่อาศยั ความพรอ้มสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานในบรเิวณที่อยู่อาศยั เช่น 
ไฟฟ้า ประปา รวมถงึสถานะทางเศรษฐกจิการเงนิและรายไดท้ีม่ ัน่คง 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 1. ทราบถงึพฤตกิรรมการใชจ้า่ยเบีย้ยงัชพีของผูส้งูอายุในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอ
ตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 

2. ทราบถงึระดบัคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุในเขตต าบลทบัหมนั อ าเภอตะพานหนิ 
จงัหวดัพจิติร 

3. ทราบถึงแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุในเขตต าบลทบัหมนั 
อ าเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร 
 


