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บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึก ษาวิจยั ในครัง้ เป็ น การศึก ษาพฤติก รรมการใช้จ่ายเพื่อ การด ารงชีพ ของ
ผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั เบีย้ ยังชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผล
การศึกษาวิจยั ตามกระบวนการและขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1...เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ ของผู้สูงอายุในเขตต าบลทับ หมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
2. เพื่อ ศึก ษาเปรียบเทียบระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุในเขตต าบลทั บ หมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
3. เพื่อ หาแนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุ ในเขตต าบลทับ หมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูส้ ูงอายุทงั ้ ชายและหญิงทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี
ขึน้ ไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร และได้รบั เบี้ยยัง
ชีพผูส้ งู อายุ จานวนทัง้ หมด 628 คน (องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน: พฤศจิกายน 2558)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ ผูส้ ูงอายุทงั ้ ชายและหญิงทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60
ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยอยู่ในเขตพืน้ ที่ตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร และได้รบั เบีย้ ยัง
ชีพ ผู้สู งอายุ ที่ไ ด้จ ากการก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ว ยสู ต รการค านวณของ (Krejcie &
Morgan) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ± 5% ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสม คือ จานวน 239 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ท่ผี ู้วจิ ยั ได้
ดาเนินกาสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาข้อระเบียบ แนวคิด งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรม
การใช้จา่ ยของผูส้ งู อายุ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้จา่ ยเบีย้ ยังชีพของผูส้ งู อายุ
ส่วนที่ 3 ระดับพฤติกรรมการใช้จา่ ยเบีย้ ยังชีพของผูส้ งู อายุ
ส่วนที่ 4 แนวทางการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึ ก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ท าการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิง ปริม าณ โดยน า
แบบสอบถามที่ก ลุ่ ม ตัว อย่า งได้ท าการตอบแล้ว มาวิเคราะห์ป ระมวลผล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS) สาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ แบ่งการวิเคราะห์ตามขัน้ ตอน
คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติ
อนุมานหรือสถิตเิ ชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรต้นข้อมูลทัวไปของผู
่
ส้ ูงอายุ
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ที่มาของรายได้ จานวนเบี้ยยังชีพที่
ได้รบั รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะการอยู่อาศัย โดยผู้วจิ ยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) นามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ พ ฤติก รรมการใช้จ่ายเบี้ย ยังชีพ ของผู้สูงอายุใ นเขตต าบลทับ หมัน
อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ทัง้ หมด 4 ด้าน โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) นามาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลีย่ (Mean) และหาค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณ ภาพชีวติ ของผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั เบี้ยยังชีพในเขต
ต าบลทับ หมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด พิจ ิต ร ทัง้ หมด 4 ด้าน โดยใช้ส ถิติอ นุ ม านในการ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การทดสอบค่าที (t-test) สาหรับตัวแปรต้นทีม่ กี าร
แบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) สาหรับตัวแปรทีม่ กี ารแบ่งกลุ่มเป็ น 3 กลุ่มขึน้
ไป ถ้าพบว่ามีความแตกต่างกันให้ใช้การทดสอบรายคู่โดยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Sheffe’) หาค่า
ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Tests : MANOVA) สาหรับข้อที่ตอบมากกว่า 1 ข้อ และ
การหาค่าสัมประสิทธิ ์สัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
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สรุปผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึก ษาพบว่าคุณ ลักษณะส่วนบุค คลของผู้สูงอายุท่ตี อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 157 ราย คิดเป็ นร้อยละ 65.7 ส่วนใหญ่เป็ นช่วงอายุระหว่าง 60-69
ปี จานวน 148 ราย คิดเป็ นร้อยละ 61.9 ผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชีพ มีจานวน 113 ราย คิด
เป็ นร้อ ยละ 46.1 ของค าตอบ ผู้ สู ง อายุ ท่ีป ระกอบอาชีพ คิด เป็ นร้อ ยละ 53.9 ของค าตอบ
สถานภาพที่พ บมากที่สุดอยู่ในสถานภาพที่ส มรสแล้ว จานวน 116 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 48.5
รองลงมาคือ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน อยู่ มีจานวน 93 ราย คิด เป็ น ร้อ ยละ 38.9 และโสด มี
จานวน 30 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.6 จะเห็นได้ว่า สถานภาพโสด และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
เมื่อคิดจานวนรวมกัน มีจานวน 123 ราย คิดเป็ นร้อยละ 51.5 ในส่วนของลักษณะการอยู่อาศัย
ของผู้สูง อายุส่วนใหญ่ อยู่กบั บุตรหลาน จานวน 106 ราย คิดเป็ นร้อยละ 44.4 ไม่มภี าระการ
เลี้ยงดูส มาชิก ในครัว เรือ น จานวน 182 ราย คิดเป็ นร้อยละ 76.2 ในส่ วนของแหล่ งที่มาของ
รายได้ ผู้สูงอายุได้รบั สวัสดิการจากรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูท้ ่ตี อบ รองลงมา คือ จากการ
ประกอบอาชีพ จานวน 125 ราย คิดเป็ นร้อยละ 52.3 ของผู้ท่ตี อบ และการอุปการะจากบุต ร
หลานหรือญาติ จานวน 103 ราย คิดเป็ นร้อยละ 43.1 ของผู้ท่ตี อบ จานวนเบี้ยยังชีพที่ได้รบั
ส่วนใหญ่ได้รบั 600 บาท จานวน 183 ราย คิดเป็ นร้อยละ 62.3 ส่วนรายได้เฉลี่ยของผู้สูงอายุ
ส่ ว นใหญ่ มรี ายได้ไ ม่เกิน 5,000 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 76.6 รายจ่ายเฉลี่ยไม่ เกิน 5,000 บาท
จานวน 167 ราย คิดเป็ นร้อยละ 69.9
ส่ วนที่ 2 ผลการใช้ จ่ายของผู้สูงอายุที่ได้ รบั เบี้ยยังชี พ ในเขตตาบลทับหมัน
อาเภอตะพานหิ น จังหวัดพิ จิตร
พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั เบี้ยยังชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอ
ตะพานหิน จังพิจติ ร โดยรวมผู้สูงอายุมรี ะดับการใช้จ่ายในระดับน้ อยเป็ นผลมาจากผู้สูงอายุม ี
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนน้อย ระดับทีม่ กี ารใช้จ่ายมากทีส่ ุดคือ ด้านร่างกาย เนื่องจากค่าใช้จา่ ยด้าน
ร่ า งกายมีค วามส าคัญ และมีค วามจ าเป็ นต่ อ การด ารงชีว ิต มากที่ สุ ด เช่ น ค่ า อาหาร ค่ า
สาธารณู ป โภค ค่ ารัก ษาโรคประจ าตัว เป็ น ต้ น รองลงมาคือ ด้านความสัม พัน ธ์ท างสังคม
เนื่องจากผูส้ ูงอายุยงั มีความสัมพันธ์ทางสังคมกับคนในชุมชน เพื่อนบ้าน ญาติพน่ี ้อง ด้านจิตใจ
และ ด้านสิง่ แวดล้อม ตามลาดับ
รายได้โดยรวมผู้สู ง อายุ เฉลี่ย ต่ อ เดือ น 4,679 บาท และรายจ่า ยเฉลี่ย ต่ อ เดือ น
4,519 บาท จากตัวเลขรายรับจ่ายของผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมเี งินออมเฉลี่ยต่อเดือน
160 บาท เมื่อพิจารณารายจ่ายเป็ นด้านพบว่า ด้านร่างกายมีรายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน 1,715 บาท
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รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 1,199 บาท ด้านจิตใจ 857 และด้านสิง่ แวดล้อม 748
บาท ตามลาดับ
ค่ า ใช้จ่า ยเฉลี่ย เดือ นของผู้สูง อายุ ท่ีได้รบั เบี้ย ยังชีพ ในเขตต าบลทับ หมัน เมื่อ
พิจารณาจากจานวนรายจ่ายของผูส้ งู อายุเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุรายจ่ายเฉลี่ยต่ าสุด 0 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาระ
ค่ า ใช้จ่ายด้า นสาธารณู ป โภคพื้น ฐานที่ใ ช้ในครัว เรือ น ค่ า ไฟฟ้ า 5,000 บาท รองลงมา คือ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการซือ้ อาหารมาบริโภคในชีวติ ประจาวัน 4,000 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาโรค
หรือ การดูแ ลสุ ข ภาพของตนเอง 3,000 บาท ค่ า ใช้จ่ายเพื่อ การซื้อ เครื่อ งนุ่ งห่ ม 2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ของใช้จาเป็ นส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน อื่นๆ 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ซ่อมแซมทีอ่ ยู่อาศัย 1,000 บาท และภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในครัวเรือน
เช่นค่าประปา 500 บาท รายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน สูงสุดคือ ค่าใช้จา่ ยเพื่อการซือ้ อาหารมาบริโภค
ในชีวติ ประจาวัน 798 บาท รองลงมา ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณู ปโภคพืน้ ฐานที่ใช้ในครัวเรือน ค่า
ไฟฟ้ า 376 บาท ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การรัก ษาโรคหรือ การดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง 195 บาท
ค่ า ใช้จ่า ยในการซื้อ ของใช้จ าเป็ น ส่ ว นตัว เช่ น สบู่ ยาสีฟั น อื่น ๆ 170 บาท ค่ า ใช้จ่า ยด้า น
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในครัวเรือน เช่นค่าประปา 86 บาท ค่าใช้จา่ ยเพื่อการซือ้ เครือ่ งนุ่งห่ม
45 บาท และน้อยสุดคือ ค่าใช้จา่ ยเพื่อการซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัย 4 บาท
ด้านจิตใจ ผู้สูงอายุมรี ายจ่ายเฉลี่ยต่ าสุด 0 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสีย
เลี้ย งดู บุ ต รหลานให้ไ ด้รบั การศึก ษา 11,666 บาท รองลงมา คือ ค่ า ใช้จ่ายเกี่ย วกับ การซื้อ
ประกัน ชี ว ิต 3,000 บาท ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรับ การพั ก ผ่ อ นและการท่ อ งเที่ ย ว 2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อการทาบุญ การกุศล หรือกิจกรรมทางศาสนา 1,500 บาท ค่าใช้จ่ายในการอุปการะ
สัตว์เลี้ยง สุนัข แมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ 500 บาท และค่าใช้จ่ายในการเสริมความงาม ตัดผม
ย้อมสีผม 400 บาท รายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือนสูงสุด คือ ส่งเสียเลีย้ งดูบุตรหลานให้ได้รบั การศึกษา
274 บาท การใช้จ่ายเพื่อการทาบุญ การกุศล หรือกิจกรรมทางศาสนา 240 บาท ค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับการซือ้ ประกันชีวติ 124 บาท ค่าใช้จ่ายในการเสริมความงาม ตัดผม ย้อมสีผม 43 บาท
ค่าใช้จ่ายสาหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยว 41 บาท และค่าใช้จ่ายในการอุปการะสัตว์เลีย้ ง
สุนขั แมวหรือสัตว์เลีย้ งอื่นๆ 24 บาท
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้สูงอายุมรี ายจ่ายเฉลีย่ ต่ าสุด 0 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ย
สูงสุด คือ ค่าใช้จ่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานอุปสมบท งานศพ และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลือ คนในชุมชนด้านค่ าปลงศพ หรือ การจัดงาน
อภิธรรมศพของ 2,000 บาท ลองลงมาคือ ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการชาระภาษีต่างๆ
เช่น ภาษีท่ีดิน โรงเรือ น และค่ าใช้จ่ายในการเยี่ยมเยีย นผู้ป่ วยญาติพ่ี น้ อ งหรือ คนในชุ มชน
1,000 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกู้ยมื เงิน ซึ่งนามาใช้ลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อนามาใช้
ในชีวติ ประจาวัน 840 บาท รายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือนสูงสุด คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกู้ยมื เงิน ซึง่

158
น ามาใช้ล งทุ น ประกอบอาชีพ หรือ เพื่อ น ามาใช้ ใ นชีว ิต ประจ าวัน 337 บาท ลองลงมาคือ
ค่าใช้จ่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานอุปสมบท งานศพ 236 บาท ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อการช่วยเหลือคนในชุมชนด้านค่าปลงศพ หรือการจัดงานอภิธรรมศพ
ของผู้สูงอายุ 141 บาท ค่าบริการโทรศัพท์ 99 บาท ค่าใช้จ่ายในการชาระภาษีต่าง ๆ เช่น
ภาษีท่ดี นิ โรงเรือน 22 บาท และค่าใช้จ่ายในการเยีย่ มเยียนผูป้ ่ วยญาติพ่นี ้องหรือคนในชุมชน
19 บาท
ด้านสิง่ แวดล้อม ผู้สูงอายุมรี ายจ่ายเฉลี่ยต่ าสุด 0 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ยสูงสุด คือ
ค่าใช้จา่ ยในการลงทุนประกอบอาชีพ เช่น ทาสวน ทานา 30,000 บาท รองลงมาคือ ค่าน้ามันรถ
ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน 3,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น โดยสารรถประจาทาง 2,000
บาท ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดภัยพิบตั ธิ รรมชาติท่สี ่งผลต่อทรัพย์สนิ 1,500 บาท ค่าปรับปรุงภูมทิ ศั น์
สิง่ แวดล้อมบริเวณบ้าน 500 บาท ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน 20 บาท
รายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน สูงสุด คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบอาชีพ เช่น ทาสวน ทานา 919
บาท รองลงมาคือ ค่าน้ ามันรถที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน 164 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น
โดยสารรถประจ าทาง 40 บาท ค่ าใช้จ่ายในเรื่อ งการจัด เก็บ ขยะมูล ฝอยในชุ ม ชน 17 บาท
ค่ าใช้จ่ายเมื่อ เกิด ภัย พิบ ัติธ รรมชาติท่ีส่ งผลต่ อ ทรัพ ย์ส ิน 14 บาท และค่ าปรับ ปรุงภูม ิท ัศ น์
สิง่ แวดล้อมบริเวณบ้าน 2 บาท
เมื่อวิเคราะห์ระดับการใช้จ่ายของผู้สูงอายุในแต่ ละด้าน ด้านร่างกาย ผู้สู งอายุม ี
พฤติกรรมการใช้จา่ ยโดยรวมในระดับปานกลาง ผูส้ ูงอายุมรี ะดับการใช้จ่ายมากทีส่ ุด คือ การใช้
จ่ายส่วนใหญ่ในแต่ละเดือนเป็ นไปเพื่อการซื้ออาหารมาบริโภคในชีวติ ประจาวัน รองลงมา คือ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีใ่ ช้ในครัวเรือน ค่าไฟฟ้ า ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ของใช้
จาเป็ นส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน อื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคหรือการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ค่าประปา ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องนุ่ งห่ม
ค่าใช้จา่ ยเพื่อการซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัย ตามลาดับ
ด้านจิตใจ ผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรมการใช้จา่ ยโดยรวมในระดับน้อย ผูส้ งู อายุมรี ะดับการ
ใช้จ่ายมากที่สุด คือ การใช้จ่ายเพื่อการทาบุญการกุศล หรือกิจกรรมทางศาสนา รองลงมา คือ
ค่าใช้จ่ายในการเสริมความงาม ตัดผม ย้อมสีผม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสียเลี้ยงดูบุต รหลานให้
ได้รบั การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวติ ค่าใช้จ่ายในการอุปการะสัตว์เลีย้ ง สุนัข
แมวหรือสัตว์เลีย้ งอื่นๆ และค่าใช้จา่ ยสาหรับการพักผ่อนและการ ตามลาดับ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้สูงอายุมพี ฤติกรรมการใช้จ่ายโดยรวมในระดับน้อย
มีการใช้จ่ายมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายในการช่วยงานต่างๆ เช่น งานแต่ง งานอุปสมบท งานศพ
รองลงมา คือ ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อการช่วยเหลือคนในชุมชนด้านค่าปลง
ศพ หรือการจัดงานอภิธรรมศพของผู้สูงอายุ ค่าบริการโทรศัพท์ ค่ าใช้จ่ายในการเยี่ยมเยียน
ผู้ป่วยญาติพ่นี ้ องหรือคนในชุมชน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกู้ยมื เงิน ซึ่งนามาใช้ลงทุนประกอบ
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อาชีพ หรือเพื่อนามาใช้ในชีวติ ประจาวัน และค่าใช้จ่ายในการชาระภาษีต่างๆ เช่น ภาษีท่ดี นิ
โรงเรือน ตามลาดับ
ด้านสิง่ แวดล้อม ผู้สูงอายุมพี ฤติกรรมการใช้จ่ายโดยรวมในระดับ น้อย มีระดับการ
ใช้จ่ายมากที่สุดคือ ค่าน้ ามันรถที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในการกาจัดสิง่
ปฏิกู ลในครัว เรือ น ค่าใช้จ่ายในเรื่อ งการจัดเก็บขยะมูล ฝอยในชุมชน ค่ าใช้จ่ายในการลงทุ น
ประกอบอาชีพ เช่น ทาสวน ทานา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าปรับปรุงภูมทิ ศั น์ สงิ่ แวดล้อม
บริเวณบ้าน และค่าใช้จา่ ยเมือ่ เกิดภัยพิบตั ธิ รรมชาติทส่ี ่งผลต่อทรัพย์สนิ ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผูส้ งู อายุที่ได้รบั เบีย้ ยังชี พ
ในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิ น จังหวัดพิ จิตร
1. เปรีย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุ ท่ีได้รบั เบี้ย ยังชีพ ในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ รทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิง่ แวดล้อมไม่แตกต่างกัน แต่ด้านจิตใจผู้สูงอายุมคี ุณภาพชีวติ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2. เปรีย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ีได้รบั เบี้ย ยังชีพ ในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ รทีม่ อี ายุท่แี ตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ส่วนด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3. เปรีย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ีได้รบั เบี้ย ยังชีพ ในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ รที่มอี าชีพแตกต่างกัน ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม พบว่า ด้านร่างกาย
และด้านสิง่ แวดล้อม ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านจิตใจ และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีระดับ
คุณภาพชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
4. เปรีย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สู งอายุ ท่ีได้ร บั เบี้ย ยังชีพ ในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ รทีม่ สี ถานภาพสมรสแตกต่างกัน ในภาพรวมทัง้ 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม พบว่า ด้าน
จิตใจ และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านร่างกาย และด้านสิง่ แวดล้อม มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
5. เปรีย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ีได้รบั เบี้ย ยังชีพ ในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ รทีม่ ีลกั ษณะการอยู่อาศัยทีแ่ ตกต่างกัน มีระดับคุณภาพ
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ชีวติ ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ไม่
แตกต่างกัน ส่วนด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสิง่ แวดล้อม คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
6. เปรีย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ีได้รบั เบี้ย ยังชีพ ในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ รทีม่ จี านวนสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งรับภาระการเลีย้ งดู
มีระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ในภาพรวมแตกต่ างกัน เมื่อ พิจารณาเป็ น รายด้านพบว่า ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อมแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
7. เปรีย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ีได้รบั เบี้ย ยังชีพ ในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ รที่มแี หล่งรายได้แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
8. เปรีย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ีได้รบั เบี้ย ยังชีพ ในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ รทีไ่ ด้รบั เบีย้ ยังชีพจานวนทีแ่ ตกต่างกัน มีระดับคุณภาพ
ชีว ิต ในภาพรวมแตกต่ างกัน เมื่อ พิจารณาเป็ น รายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ด้านจิต ใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
9. เปรีย บเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ีได้รบั เบี้ย ยังชีพ ในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัด พิจติ รที่มรี ายได้ทงั ้ สิ้นแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
10. เปรียบเทีย บระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ีได้รบั เบี้ยยังชีพ ในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ รที่มรี ายจ่ายทัง้ สิ้นแตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวติ ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม แตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ส่ วนที่ 4 แนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของผู้สู งอายุในในเขตต าบล
ทับหมัน อาเภอตะพานหิ น จังหวัดพิ จิตร
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก แบบเจาะจงเกี่ยวกับ พฤติกรรการใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ และ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในในเขตตาบล ทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจติ ร พบว่า ผูส้ ูงอายุยงั มีภาระค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน ทีต่ ้องรับผิดชอบ จากรายรับรายจ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนของผูส้ ูงอายุท่สี มั ภาษณ์เป็ นตัวเลขพบว่า ผูส้ ูงอายุมรี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 4,679
บาท และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 4,519 บาท จากตัวเลขรายรับจ่ายของผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า
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ผู้สูงอายุมเี งินคงเหลือ เฉลี่ยต่อเดือน 160 บาท ซึ่งเทียบกับรายจ่ายในบางเดือนแทบไม่พอใช้
เบื้องต้นผู้สูงอายุมกี ารช่วยเหลือตนเองโดยการประกอบอาชีพหารายได้ และมีการใช้จ่ายอย่าง
มัธยัสถ์ รูจ้ กั กินรูจ้ กั ใช้ เลือกซื้อในสิง่ ที่จาเป็ น แต่สาหรับผู้สูงอายุท่ไี ม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่ม ี
รายได้ภาระค่าใช้จา่ ยก็จะไปตกอยูท่ บ่ี ุตรหลาน หากมีโอกาสหรือทางเลือกทีด่ ผี สู้ ูงอายุกไ็ ม่อยาก
เป็ นภาระของบุตรหลาน จึงสะท้อนให้เห็นว่า ผูส้ ูงอายุในสังคมชนบทก็ยงั ต้องการมีคุณภาพชีวติ
ที่ดี มีความเป็ นอยู่ท่ดี ีขน้ึ โดยไม่ต้องเป็ นภาระของบุตรหลาน และสามารถชีวติ ดารงอยู่ได้ใน
สังคมได้อย่างสมศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ตามทีส่ มควรจะได้รบั
เมื่อ การฐานะทางการเงิน และเศรษฐกิจในชุมชนมีค วามสาคัญ กับ ผู้สูงอายุ การ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุจงึ มีความสาคัญด้วยเช่นกัน และเป็ นหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทีต่ ้องเข้ามาดูแลส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุมอี าชีพ มีรายได้มากกว่าร่ายจ่าย
ให้ผู้สูงอายุได้รบั สวัสดิการจากรัฐ และมีการส่งเสริมมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ
ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม
การอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดารงชีพของผูส้ ูงอายุท่ไี ด้รบั เบีย้ ยังชีพ
ในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ทัง้ 4 ด้าน ทาให้ทราบถึงระดับพฤติกรรม
การใช้จา่ ย และคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร
ซึง่ สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
1. พฤติ กรรมการใช้ จ่ายของผู้สูงอายุที่ได้รบั เบี้ยยังชี พในเขตตาบลทับหมัน
อาเภอตะพานหิ น จังหวัดพิ จิตร ทัง้ 4 ด้าน ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุมพี ฤติกรรมการ
ใช้จ่ายในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านร่างกาย มี
รายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน 1,715 บาท รองลงมาคือด้าน ความสัมพันธ์ทางสังคม ร่ายจ่ายเฉลีย่ ต่อ
เดือ น 1,199 บาท ด้านจิต ใจ มีร่ายจ่ายเฉลี่ยต่ อ เดือ น 857 บาท และด้านสิ่งแวดล้อ ม 748
บาท สามารถแยกเป็ นรายด้านได้ ดังนี้
1.1 ด้านร่างกาย โดยภาพรวมผู้สูงอายุมพี ฤติกรรมการใช้จ่ายในระดับ ปาน
กลาง พบว่ า มี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ม ากที่ สุ ด คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื้ อ อาหารเพื่ อ มาบริโ ภคใน
ชีวติ ประจาวัน อาจเป็ นเพราะ อาหารเป็ นปั จจัยหลักของการดารงชีวติ ที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
เพื่อ ซ่ อ มแซมอวัย วะส่ ว นต่ าง ๆ ที่ส ึก หรอ ให้ส ามารถท างานได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ และ
สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข อาหารมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวติ ของทุกคน
ทุกเพศ ทุกวัยจึงจาเป็ น ต้องรับประทานอาหารให้ครบทุกมือ้ และได้รบั สารอาหารที่ครบ 5 หมู่
ในวัยผูส้ งู อายุกเ็ ช่นกัน แม้ว่าผูส้ งู อายุจะเป็ นวัยทีใ่ ช้พลังงานในการประกอบกิจวัตปิ ระจาวันน้อย
ความต้องการปริมาณอาหารลดลง แต่ก็จาเป็ นต้องได้รบั สารอาหารที่เพียงพอ ประกอบสภาพ
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ปั จจุบนั ค่ าครองชีพ ในการดารงชีว ิต ประจาวัน สูงขึ้น วัส ดุอุ ปกรณ์ ในการประกอบอาหารจึง
จาเป็ นต้องซื้อ เรื่องอาหารจึงเป็ นเรื่องสาคัญ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจาก เป็ นหนึ่งใน
ปั จจัย 4 ที่ร่างกายต้องการ คือ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่ง สอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฎีความต้องการของมนุ ษย์ของมาสโลว์ ได้กล่าวไว้ว่า ความต้องการพื้นฐานทาง
สรี ร ะ (Basic physiological needs or Biological Needs, Physical Needs) ความต้ อ งการ
ทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการในขัน้ นี้ เป็ นความต้องการขัน้ พื้นฐาน
(Basic Needs) ที่มอี านาจมากที่สุด และเห็นได้ชดั ที่สุด กว่าความต้องการทัง้ หมด เป็ นความ
ต้องการที่จาเป็ น ต่อการดารงชีวติ ได้แก่ ความต้องการด้านปั จจัย 4 บาบัดความหิวกระหาย
การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ตลอดจนความต้องการ ทีจ่ ะถูกกระตุ้นอวัยวะรับ
สัมผัส แรงขับของร่างกายเหล่านี้ จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกาย และอินทรีย์
หากความต้องการในขัน้ นี้ ได้รบั การตอบสนองแล้ว จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการ ในขัน้ ที่สูง
กว่า แต่ถา้ บุคคลประสบความล้มเหลว ในการสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานนี้แล้ว ก็จะไม่ได้รบั
การกระตุ้น ให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึน้ ต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรมัตถ์
ปั ญ ปรัชญ์ ต้อ งประสงค์, ชวาลิน เนียมสอน, ลัก ษณสุ ภ า บัวบางพลู และกนิษ ฐา ศรีอ เนก
(2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารมือ้ หลักของผู้บริโภคใน
ชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยการตัดสินใจในการ
เลือกซือ้ อาหารมือ้ หลัก ในชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผูบ้ ริโภคให้น้ าหนัก
ปั จ จัย การตัด สิน ใจในการเลือ กซื้อ ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก พิจ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่ า
ผูบ้ ริโภคให้น้าหนักปั จจัยการตัดสินใจระดับมาก ในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้าน
สถานทีก่ ารจัดจาหน่าย ด้านบุคลากร
1.2 ด้านจิตใจ โดยภาพรวมผูส้ ูงอายุมพี ฤติกรรมการใช้จา่ ยในระดับน้อย พบว่า
มีค่าใช้จ่ายที่มากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการทาบุญ การกุศล หรือกิจกรรมทางศาสนา อาจเป็ น
เพราะ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นสิง่ ที่หนีไม้พ้น และวัยผู้สูงอายุเป็ นวัยที่ใกล้เข้าสู่ความตาย
เพื่อให้เกิดความสุขสบายทางจิต ใจ เป็ นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน เป็ นการ
แบ่งปั นและเสียสละ เป็ นวัฒนธรรมทีด่ สี บื ต่อกันมา เมื่อจิตใจผ่องใส จิตเป็ นกุศลความสบายใจก็
จะเกิด ขึ้น ผู้สูงอายุจ ึงหัน หน้ าเข้าวัด ท าบุ ญ ท าทาน ตามก าลังทรัพ ย์ท่ีต นเองมี และท าให้
ผูส้ ูงอายุมสี งั คม ได้พบปะเพื่อน มีการคบหาสมาคม และมีการร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ที่
ชุมชนจัดขึ้น ซึ่งผลที่ได้เป็ นเรื่องของจิตใจ ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จารุวฒ
ั น์
วิจติ รจันทร์ (2554) ได้ศกึ ษากิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและสังคมของผูส้ งู อายุในชนบท อาเภอเมือง
จังหวัดเลย ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและสังคมของผูส้ งู อายุในชนบท อาเภอเมือง
จังหวัด เลย ในแง่กิจ กรรมที่ต้ อ งการท าเพื่อ สร้า งรายได้ กิจ กรรมการท าบุ ญ การร่ว มงาน
ประเพณี การออกก าลังกายและนันทนาการ การมีส่ ว นร่ว มทางการเมือ ง สภาพปั ญ หาการ
ดาเนิ น ชีว ิต ด้านกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและสังคมในแง่บ ทบาทในการเป็ น ผู้ห ารายได้เลี้ย งดู
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ครอบครัว สภาพร่างกายที่เอื้ออ านวยต่อ การเข้าร่วมกิจกรรมต่ าง ๆ ในสังคม ความเข้าใจที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมทางสังคมในปั จจุบนั แตกต่างกันตามลักษณะที่ ต งั ้ หมู่บ้าน
สภาพปั ญหาการดาเนินชีวติ ด้านกิจกรรมทางสังคมในแง่ความสะดวกและความอบอุ่นที่ได้รบั
จากการอยู่ร่วมกับบุตรหลานแตกต่างกันตามอายุ การส่งเสริมและอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมท้องถิ่น
แตกต่างกันตามระดับการศึกษา
1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โดยภาพรวมผูส้ ูงอายุมพี ฤติกรรมการใช้จ่าย
ในระดับน้ อย พบว่า มีค่าใช้จ่ายที่มากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายในการช่วยงานต่าง ๆ เช่น งานแต่ง
งานอุปสมบท งานศพ อาจเป็ นเพราะ ผูส้ ูงอายุยงั ต้องอยูร่ ่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม สังคมของ
ผูส้ งู อายุยงั มีเพื่อนบ้าน พีน่ ้อง และมีลูกหลาน ทาให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อม การจัดงานต่าง ๆ จึงยังต้องช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็ นธรรมเนียมไทย และใน
ปั จจุบนั สังคมทีก่ ว้างขึน้ และเศรษฐกิจเปลีย่ นไป จานวนเงินในการใส่ซอง หรือค่าใช้จ่ายในการ
ช่ว ยงานก็เพิ่มขึ้น ด้ว ย ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของภูม ิ โชคเหมาะ และโชคชัย สุ ท ธาเวศ
(2552) ได้ท าการศึก ษาเรื่อ งกฎหมายการส่ งเสริมคุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุในประเทศไทย
พบว่า ผู้สูงอายุม ีค วามต้อ งการให้ม ีก ารส่ งเสริม คุ ณ ภาพชีว ิต ผู้สูงอายุ ให้ดีข้นึ และมีค วาม
ต้องการให้กฎหมายส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุทจ่ี ะมีในอนาคต เป็ นเรื่องสังคมและวัฒนธรรม
ของผู้ สู ง อายุ ท่ีม ีค วามส าคัญ มากเช่ น กัน เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุ ค วรจะมีชีว ิต อยู่ใ นสัง คมและ
วัฒ นธรรมที่ดี มีก ารคบหาสมาคม การจัด กิจ กรรมต่ างๆ จะท าให้ ผู้สู งอายุไม่ โดดเดี่ย ว มี
สุขภาพจิตทีด่ แี ละเป็ นผูม้ คี ุณค่าในสังคม
1.4 ด้านสิง่ แวดล้อม โดยภาพรวมผูส้ ูงอายุมพี ฤติกรรมการใช้จ่ายในระดับน้อย
พบว่า มีค่าใช้จา่ ยทีม่ ากทีส่ ุด คือ ค่าน้ ามันรถในชีวติ ประจาวัน อายุเป็ นเพราะผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่
อยู่ในช่ว งอายุ 60-69 ปี ยังสามารถประกอบอาชีพและขับยานพาหนะได้ ทาให้มรี ายจ่ายค่ า
น้ามันรถอยู่ เพราะการใช้รถยนต์ รถจักยานยนต์ หรือเทคโนโลยีอ่นื ๆ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ นั น้ เป็ น
การอานวยความสะดวกสบายในการดารงชีวติ ประจาวัน สิง่ แวดล้อมที่มนุ ษย์สร้างขึน้ ซึ่งเป็ น
สิ่ง แวดล้อ มที่อ ยู่ร อบ ๆ ตัว มนุ ษ ย์ ที่ส ร้า งโดยมนุ ษ ย์ และกาน าความรู้ม าประยุ ก ต์ ใ ช้กับ
ทรัพ ยากรที่มอี ยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อ ตอบสนองต้อ งการ หรือ เป็ นเครื่องใช้ส อยเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการดารงชีวติ ประจาวัน (รศ.ดรวศินา จันทร์ศริ ิ และ ผศ.สิรพิ ชิ ญ์ วรรณภาส : 2)
สอดคล้อ งกับ ภิรมนวล ภัก ดีศ รีศ ัก ดา (2555) ได้ท าการศึก ษาเรื่อ ง ความรู้ค วามเข้าใจ
แรงจูงใจและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเติมน้ ามัน
แก๊สโซฮอล์ E85 ของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูข้ บั ขีท่ ใ่ี ช้รถยนต์ม ี
ค่าน้ามันต่อเดือนเฉลีย่ 4,437 บาท รายจ่ายค่าน้ามันเฉลีย่ ต่อเดือนต่าสุด 500 บาท
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2. การเปรียบเทียบความแตกต่ าง ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ แตกต่างกัน
ต่ อ คุณ ภาพชี วิต จาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพการสมรส ลักษณะการอยู่
อาศัย จานวนสมาชิกทีต่ ้องรับภาระเลี้ยงดู แหล่งทีม่ าของรายได้ จานวนเบีย้ ยังชีพที่ได้รบั และ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน รายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน ผลการศึกษาพบว่า
2.1 จาแนกตามเพศชายและหญิง พบว่า มีผ ลต่ อคุณ ภาพชีวติ ของผู้สูงอายุท่ี
ได้รบั เบีย้ ยังชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ในด้านจิตใจ
2.2 จาแนกตามอายุ พบว่า มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั เบีย้ ยังชีพ
ในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้าน
สิง่ แวดล้อม
2.3 จาแนกตามอาชีพ พบว่า มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั เบีย้ ยังชีพ
ในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ในด้านจิตใจ และด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม
2.4 จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า มีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ี
ได้รบั เบี้ยยังชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ในด้านร่างกาย และด้าน
สิง่ แวดล้อม
2.5 จาแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย พบว่า มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุท่ี
ได้รบั เบี้ยยังชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ในด้านร่างกาย และด้าน
สิง่ แวดล้อม
2.6 จาแนกตามจานวนสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งรับภาระการเลีย้ งดู พบว่า มีผล
ต่อคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั เบี้ยยังชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจติ ร ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม
2.7 จาแนกตามแหล่งทีม่ าของรายได้ พบว่า มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุท่ี
ได้รบั เบีย้ ยังชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ในด้านร่างกาย
2.8 จ าแนกตามจ านวนเบี้ย ยัง ชีพ ที่ได้ รบั พบว่ า มีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชีว ิต ของ
ผูส้ ูงอายุท่ไี ด้รบั เบีย้ ยังชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ทัง้ 4 ด้าน คือ
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม
2.9 จาแนกตามรายได้ พบว่า มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั เบี้ยยัง
ชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม
2.10 จาแนกตามร่ายจ่าย พบว่า มีผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั เบีย้ ยัง
ชีพในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม
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3. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชี วิตผู้สูงอายุในเขตตาบลทับหมัน อาเภอ
ตะพานหิ น จังหวัดพิ จิตร พบว่า
ผู้สูงอายุในตาบลทับหมันอาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ส่วนใหญ่ มชี ่วงอายุ
60-69 ปี มีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
บุตรหลาน การลงทุนประกอบอาชีพที่มคี วามเสี่ยงในเรื่องของการขาดทุน ดอกเบี้ยจากการ
กู้ยมื เงิน เป็ นต้น ทาให้ผสู้ ูงอายุส่วนใหญ่ท่พี อจะมีเรีย่ วแรงในการทางานได้ต้องประกอบอาชีพ
หารายได้เลีย้ งครอบครัว และสาเหตุสาคัญ คือ ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ไม่มเี งินเก็บออมสาหรับใช้ใน
บัน้ ปลายชีวติ การดารงชีวติ จึงเป็ นไปแบบหาเช้ากินค่า ในบางเดือนรายรับก็ตดิ ลบ ทาให้ต้องมี
การไปกูเ้ งินทัง้ ในระบบนอกและระบบเพื่อนามาใช้จ่ายในครอบครัว โดยรายได้โดยรวมผูส้ งู อายุ
เฉลี่ยต่อเดือน 4,679 บาท และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 4,519 บาท เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านร่างกาย มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 1,715 บาท รองลงมา
คือด้าน ความสัมพันธ์ทางสังคม ร่ายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน 857 ด้านจิตใจ มีรา่ ยจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือน
และด้านสิง่ แวดล้อม 748 บาท ซึง่ มีความสอดคล้องกับ เกียรตินัดดา พึง่ สมบัติ และปริตา ธนสุ
กาญจน์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในตาบลโรงช้าง
อาเภอเมือ งพิจติ ร จังหวัดพิจติ ร ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุ 60-65 ปี ร้อ ยละ 82.0
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 32 มีรายได้เฉลีย่ ต่ ากว่า 2,000 บาทต่อเดือน ซึง่ จะเห็นได้ว่า จานวน
เงิน เบี้ย ยัง ชีพ ที่ผู้สู ง อายุ ไ ด้ร บั 600 – 1,000 บาท สามารถช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระค่ า ใช้จ่ า ยใน
ชีวติ ประจาวันของผู้สูงอายุได้ในระดับหนึ่ง แต่ทงั ้ นี้ทงั ้ นัน้ จานวนเงินดังกล่าวที่ได้รบั มาก็ยงั ไม่
เพียงพอต่อการดารงชีวติ ในสังคมได้ ถึงแม้พฤติกรรมการใช้จา่ ยของผูส้ ูงอายุจะอยูใ่ นระดับน้อย
และมีการเลือกใช้จ่ายในสิง่ ที่จาเป็ นในชีวติ ประจาวันจริง ๆ ก็ตาม การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุในเรือ่ งของการเงิน เศรษฐกิจ ร่างกาย และจิตใจจึงเป็ นสิง่ สาคัญ เพราะหากผูส้ ูงอายุไม่
มีปัญหาด้านการเงิน จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมสี ุขภาพจิตทีด่ ี มีความสุข สุขภาพร่างกายก็จะดีตาม
ไปด้วย ในส่วนของบุตรหลานไม่ควรทิง้ ภาระค่าใช้จา่ ยให้ผสู้ งู อายุรบั ผิดชอบเพียงฝ่ ายเดียว ควร
ส่งเสียเลี้ยงดูผสู้ ูงอายุดว้ ยเช่นกัน ในส่วนของรัฐ หรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ควรเข้ามาส่งเสริม
ด้านอาชีพ และรายรับของผูส้ ูงอายุ หรือการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อเป็ นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กันตยา มานะกุล (2550: ) งานวิจยั นี้
ได้ศกึ ษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามตัวชีว้ ดั ความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.) 3 ตัว คือ คนอายุ
15-60 ปี อ่านออกเขียนภาษาไทยได้ เด็กอายุ 6-15 ปี ได้กนิ อาหารอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ครอบครัวมีความอบอุ่น ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั คุณ ภาพชีวติ ตามข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐานที่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานของคนในชุมชนบ้านจอมจันทร์ หมู่ท่ี 2 ตาบลสันทราย อาเภอแม่จนั จังหวัด
เชียงราย ซึ่งผู้วจิ ยั นามาเป็ นกรณีศึกษา โดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความ
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พอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมคิ ุ้มกันในตัวเองกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องและตระหนักถึงความสาคัญของการกินอาหารให้ถูกต้องครบถ้วน การสร้าง
ครอบครัวให้มคี วามอบอุ่น ตลอดจนการนาเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใ นชีวติ ประจาวัน
ได้ดขี น้ึ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้
สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนบ้านจอมจันทร์ได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ ท าให้ท ราบถึงพฤติก รรมการใช้จ่ายและคุ ณ ภาพชีว ิต ของ
ผูส้ ูงอายุในเขตตาบลทับหมัน อาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการนาผลวิจยั ไปใช้ และการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ผลจากการวิจ ยั ครัง้ นี้ พบว่ า ผู้สูงอายุ ม ีค่ าใช้ จ่า ยสูงสุ ด ในด้า นร่า งกาย เป็ น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้ออาหารมาบริโภคในชีวติ ประจาวัน เพราะอาหารเป็ นปั จจัย 4 ที่สาคัญ
ต่อการดารงชีวติ ของมนุ ษ ย์ทุกคน ร่างกายของคนเราไม่สามารถขาดอาหารได้ ร่างกายต้อ ง
ได้รบั สารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อเป็ นการซ่อมแซมอวัยวะที่สกึ หรอและกลไกลการทางานของ
ร่างกาย เพื่อเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารสาหรับผู้สูงอายุในชุมชนชนบทอย่างตาบล
ทับ หมัน อ าเภอตะพานหิน จัง หวัด พิจ ิต ร นั น้ ควรส่ งเสริม ให้ผู้สู งอายุ เลือ กซื้อ อาหารที่ม ี
ประโยชน์ และซื้อในปริมาณที่พอดีกบั ความต้องการของตนเอง ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกิน ใน
ส่ว นของวัต ถุ ดิบบางชนิดที่ส ามารถปลูกได้เอง เช่น การปลูกผักสวนครัว กินเองเป็ น การลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ ดารงชีวติ ด้วยความพอเพียง และหากมีผลผลิตที่มากพอก็ยงั สามารถ
นาไปขายก่อให้เกิดรายได้เพิม่ เติม ด้านจิตใจ มีค่าใช้จ่ายสูงสุดคือ การทาบุญ การกุศล หรือ
กิจกรรมทางศาสนา ซึ่งการทาบุญสามารถทาได้หลายวิธ ี ไม่จาเป็ นต้องทาบุญด้วยเงินเท่านัน้
ผู้สูงอายุสามารถทาบุญ ด้วยการ นัง่ สมาธิ อุทศิ ตนเพื่ อส่วนรวม ช่วยเหลือกิจกรรมทางวัด ได้
เช่นกัน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีค่าใช้จ่ายทีส่ ูงคือ ค่าใช้จ่ายในการใส่ซองช่วยงานต่าง ๆ
เช่ น งานแต่ ง งานอุ ป สมบท งานศพ ในชุ ม ชน รายจ่ า ยส่ ว นนี้ ถึง จะเป็ นธรรมเนี ย มไทยที่
ปฏิบตั ิการมาช้านาน แต่ในวัยของผู้สูงอายุ จานวนเงินที่ใส่ซองควรพิจารณาจากรายได้ของ
ตนเองด้วย ส่วนด้านสิง่ แวดล้อมมีค่าใช้จ่ายสูงสุด คือ ค่าน้ า มันรถในชีวติ ประจาวัน องค์การ
บริหารส่วนตาบลควรมีการส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุใช้รถจักรยานในการเดินทางในระยะใกล้ ๆ เพื่อ
เป็ นการส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้มสี ุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงได้ดว้ ย
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้
ชุ ม ชนมีก ารจัด ตัง้ กลุ่ ม อาชีพ เสริม ให้ผู้สู งอายุ ได้ใ ช้เวลาว่ า งในการหารายได้เสริม เพื่อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจาวัน และเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมให้ผสู้ ูงอายุ ได้พบปะพูดคุย
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น าหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาใช้ใ นการด ารงชีว ิต ประจ าวัน และให้ ค วามส าคัญ กับ
ผู้สูงอายุท่อี ยู่โดยลาพัง ไม่มบี ุตรหลานดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามาดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุในตาบลทับหมัน
3. นาผลการวิจยั การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการดารงชีพของผู้สูงอายุใน
เขตตาบลทับหมัน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน และฝ่ ายปกครองท้องถิน่ ใน
ตาบล เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุในตาบลทับหมัน อาเภอตะพาน
หิน จังหวัดพิจติ ร
ข้อเสนอแนะการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูส้ ูงอายุทไ่ี ด้รบั เบีย้
ยังชีพ ในเขตต าบลทับ หมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด พิจ ิต ร ควรมีก ารศึก ษาเปรีย บเทีย บ
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในเขตพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ เนื่องจากปั จจัยภายใน
และปั จจัยภายนอกทีแ่ ตกต่างกัน เช่น สถานที่ สภาพแวดล้อม ค่าครองชีพมีความแตกต่างกัน
2. การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูส้ ูงอายุทไ่ี ด้รบั เบีย้
ยังชีพ ในเขตตาบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจติ ร หากมีผู้สนใจทาการศึกษาเรื่อ ง
การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของผูส้ ูงอายุ ควรมุ่งเน้นเรื่องรายรับ รายจ่ายของผู้สูงอายุ เพื่อ
ทราบถึงปั ญหาในการดารงชีวติ ของผูส้ งู อายุ
3. ควรมีก ารศึก ษาความต้อ งการในการมีคุ ณ ภาพชีวติ ที่ดีของผู้สูงอายุในสังคม
ชนบท เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ และส่งเสริมพัฒนาให้ผสู้ ูงอายุมคี ุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี น้ึ

