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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
(คุณภาพชีวิตฯ) 2) เพื่อยืนยันป้จจัยที่มีอิทธิพลคุณภาพชีวิตฯ และ 3) เพื่อหารูปแบบป้จจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตฯ โดยดำเนินการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณใชีวิธิการสุ่ม 
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน และกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎแห่งความชัดเจนของ 
Schumacker & Lomax และ Hair et al. กำหนดให้อัตราส่วนระหว่างหนึ่งตัวอย่างกับจำนวน 
พารามิเตอร์เป็น 20 ต่อ 1 ตามแบบจาลองสมมติฐานการวิจัย มิตัวแปรสังเกตได้ทั้งสิ้น 17 ตัวแปร 
คานวณประมาณกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 340 คน เพื่อให้การวิเคราะห์ตัวแปรทำนายคุณภาพชีวิตฯ 
และสอดคล้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงได้กำหนดจำนวนตัวอย่างที่เหมาะสม ใน 
จำนวนทั้งสิ้น 408 คน การศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม โดยผ่านการวิเคราะห์ 
ความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธิ้แอลฟา 
ตามวิธิฃองครอนบาค มิค่าเท่ากับ 0.971 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตฯ โดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก ป็จจัยที่มิอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตฯ ในระดับมาก คือ อัตมโนทัศน์ ความสัมพันธ์ของ 
ครอบครัว และการเห็นคุณค่าในตนเอง ส่วนความสัมพันธ์ของสังคม มิอิทธิพลในระดับปาน
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กลาง โดยตัวแปรอัตมโนทัศน์ ความสัมพันธ์ของครอบครัว ความสัมพันธ์ของสังคม และ 
การเห็นคุณค่าในตนเอง ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตฯ ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทาง 
อ้อมต่อคุณภาพชีวิตฯ ประกอบด้วย อัตมโนทัศน์ ความสัมพันธ์ของครอบครัว และความ 
สัมพันธ์ของสังคม
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Abstract
The purpose of this research were to: 1) study the quality of life of the elderly in 
Bangkok (Quality of life) 2) To confirm factors that influence the quality of life and 
3) To find the factors that fluency quality of life model by studies เท accordance with 
the quantitative research methodology using the sampling by multi-step sampling 
method and determine the size of the sample using the rules of clarity of Schumacker 
& Lomax and Hair et al. Determine the ratio of one sample to the numbers to 20 
to1 according to the research hypothesis model. There were total of 17 observable 
Variables calculated from the sample group of 340 people. เท order to analyze the 
parameters of the farming, quality of life and the closet to the realism, the number 
of suitable sample is determined by a total of 408 people. This study used tools 
as a questionnaire. Through the validity analysis from experts and the reliability 
of the questionnaire with alpha coefficient based on Cronbach's method is 0.971. 
The results showed the quality of life was at a high level. The factors that influenced 
the quality of life at a high level were self-concept, family relationships and self-esteem 
while social relations have moderate influence. The factors that directly influence 
the quality of life were self-concept, family relationship, social relations and self-esteem. 
The factors that indirectly influence the quality of life were self-concept, family 
relationship and social relations.
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