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บทที ่3 
 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาใน
ประเทศ ในคร้ังน้ี มีระเบียบวธีิการศึกษา ไดแ้ก่ ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูล
และสถิติท่ีใช ้สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการและรวบรวมขอ้มูล และระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนือ้หา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาใน
เขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการแจกแบบสอบถามกบัผูแ้ทน
ยาท่ีท างานในพื้นท่ีจงัหวดัในเขตภาคเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ซ่ึงได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ปัจจยัส่วน
บุคคล และปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น ตามแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการ
ท างาน (Quality of Work Life) ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้าน
ส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่คงในชีวิต (สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถ
มนุษย,์ 2552: ออนไลน์) และศึกษาในส่วนของระดบัคุณภาพชีวิตการท างานซ่ึงจะวดัจากคุณภาพ
ชีวติการท างานในภาพรวม   

 
ขอบเขตประชากรและการก าหนดขนาดตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูแ้ทนยาบริษทัยาในประเทศท่ีท างานในเขตภาคเหนือของ

ประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวน 64 บริษทั (MIMS Thailand, 2555: ออนไลน์)  
ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน เน่ืองจากจ านวนผูแ้ทนยาถือเป็นกล

ยุทธ์ทางการตลาดอย่างหน่ึงท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของบริษทั แต่โดยทัว่ไปทุกๆ บริษทัจะมี
จ านวนผูแ้ทนยาเขตภาคเหนือตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป (พรชยั อคัราสรณีย,์ 2556: สัมภาษณ์) จึงก าหนด
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ราย โดยเปิดตารางของ Seymour Sudman, (กุณฑรี ร่ืนรมย์, 2545: 187) 
ด าเนินการเก็บตวัอยา่งแบบสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) ในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ โรงพยาบาลล าปาง และโรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร 
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วธีิการศึกษา 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเป็นผูท่ี้ท  าการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดดว้ยตวัเอง 

โดยมีวิธีการด าเนินการคือผูศึ้กษาจดัท าแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลเพื่อท าวิจยัและท าการเก็บ
ข้อมูลจากผูแ้ทนยาบริษัทยาในประเทศ ท่ีท างานในเขตภาคเหนือ ในโรงพยาบาล 3 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลล าปาง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ านวน 200 ราย ระหวา่งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ปี 2557 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยา
ในประเทศ ประกอบไปดว้ยค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน และคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวมตาม MS – QWL โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานประกอบ
ไปด้วย 6 ปัจจยั ดงัน้ี ปัจจยัทางด้านร่างกาย ปัจจยัทางด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ปัจจยัทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม ปัจจยัทางดา้นจิตวิญญาณและปัจจยัทางด้านความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงมีรายละเอียดใน
ค าถาม ดงัน้ี 
 1. ดา้นร่างกาย      จ  านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่  ขอ้ 1 – 6 
 2. ดา้นจิตใจ      จ  านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 7 – 14 
 3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม     จ านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 15 – 20 
 4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม      จ  านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 21 – 26 
 5. ดา้นจิตวญิญาณ      จ  านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 27 – 36 
 6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ      จ  านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 37 – 44 
 และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม จ านวน 1 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้  45 
 ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ 
ของบริษทัยาในประเทศ โดยลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบค าถามปลายเปิด 
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การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และสถิติอ้างอิง  (Inferential Statistic) โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัแต่ละด้าน ซ่ึงจะเป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือกอยู่ 5 ระดับ โดยใช้มาตรวดั Likert 
Scale โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นด้วยน้อยท่ีสุด เห็นดว้ยน้อย เห็นด้วย
ปานกลาง เห็นดว้ย เห็นดว้ยมากท่ีสุด (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551: 122-124) 

 
กลุ่มที่ 1 ข้อความทางบวก การให้เกณฑ์คะแนนดังนี้ 

 ระดับความคิดเห็น คะแนน 
 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5 

เห็นดว้ยมาก  4 
 เห็นดว้ยปานกลาง  3 
 เห็นดว้ยนอ้ย 2 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  1 

กลุ่มที่ 2 ข้อความทางลบการให้เกณฑ์คะแนนดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็น                           คะแนน 
 เห็นดว้ยมากท่ีสุด  1 
 เห็นดว้ยมาก  2 
 เห็นดว้ยปานกลาง  3 
 เห็นดว้ยนอ้ย  4 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  5 
 

โดยมีเกณฑ์การแปลผล โดยท าการหาค่าคะแนนเฉล่ียและแปลความหมายของคะแนนทั้ง 
5 ระดบัค่าเฉล่ีย ด้วยวิธีการค านวณอนัตรภาคชั้น เพื่อแบ่งช่วงระดบัค่าเฉล่ีย (กลัยา วานิชบญัชา, 
2547:29) ดงัน้ี 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด    =    5 - 1    =    0. 8 
  จ  านวนชั้น                            5 
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ก าหนดเกณฑก์ารแปลผลจากค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
ค่าเฉลีย่  แปลผลระดับความคิดเห็น 

           4.21 – 5.00  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20  เห็นดว้ยมาก 
 2.61 – 3.40  เห็นดว้ยปานกลาง 
 1.81 – 2.60  เห็นดว้ยนอ้ย 
 1.00 – 1.80  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 ค่าเฉลีย่  แปลผลระดับคุณภาพชีวติการท างาน 
 4.21 – 5.00  มีคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัสูงมาก 
 3.41 – 4.20  มีคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัสูง 
 2.61 – 3.40  มีคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.81 – 2.60  มีคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัต ่า 
 1.00 – 1.80  มีคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัต ่ามาก 

 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistics) และสถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ 
1. ค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ให้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อายุการท างานในบริษทัปัจจุบนั 
และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
2. ค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้อธิบายระดับความคิดเห็นในปัจจยัด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
3. การแจกแจงแบบที  (T-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-Way 
ANOVA) ใช้เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ปัจจยั 
และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) 

4. การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlatiom Analysis) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ใช้เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานทั้ ง 6 ด้าน กับระดับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผู ้แทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
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5. การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวดัระดบัอิทธิพลของปัจจยั
ทั้ง 6 ดา้นท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
 
สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม จะด าเนินการท่ีโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ โรงพยาบาลล าปาง และโรงพยาบาลมหาวทิยาลยันเรศวร 
 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 – ตุลาคม พ.ศ.2557 
โดยมีระเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ.2557 


