บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาเรื่ องคุ ณ ภาพชี วิต การท างานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษ ัท ยาใน
ประเทศ ในครั้งนี้ มีระเบียบวิธีการศึกษา ได้แก่ ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และสถิติที่ใช้ สถานที่ใช้ในการดาเนินการและรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อหาในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะเรื่ องคุณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาใน
เขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามกับผูแ้ ทน
ยาที่ ท างานในพื้ นที่ จงั หวัดในเขตภาคเหนื อ ในช่ วงเดื อนพฤศจิ ก ายน โดยในการศึ ก ษาครั้งนี้ ได้
ศึ ก ษาปั จจัยที่ มี ผ ลต่อคุ ณภาพชี วิตการท างาน ซึ่ งได้แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนด้วยกัน คื อ ปั จจัยส่ วน
บุคคล และปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานทั้ง 6 ด้าน ตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการ
ท างาน (Quality of Work Life) ได้แ ก่ ด้า นร่ า งกาย ด้า นจิ ต ใจ ด้า นสั ม พัน ธภาพทางสั ง คม ด้า น
สิ่ งแวดล้อม ด้านจิ ตวิญ ญาณ และด้านความมัน่ คงในชี วิต (สถาบันเสริ ม สร้ างขี ดความสามารถ
มนุ ษย์, 2552: ออนไลน์) และศึกษาในส่ วนของระดับคุ ณภาพชี วิตการทางานซึ่ งจะวัดจากคุณภาพ
ชีวติ การทางานในภาพรวม
ขอบเขตประชากรและการกาหนดขนาดตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูแ้ ทนยาบริ ษทั ยาในประเทศที่ทางานในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย ซึ่งมีจานวน 64 บริ ษทั (MIMS Thailand, 2555: ออนไลน์)
ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน เนื่องจากจานวนผูแ้ ทนยาถือเป็ นกล
ยุท ธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่ งที่ ตอ้ งปกปิ ดเป็ นความลับของบริ ษทั แต่โดยทัว่ ไปทุ กๆ บริ ษ ทั จะมี
จานวนผูแ้ ทนยาเขตภาคเหนื อตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป (พรชัย อัคราสรณี ย,์ 2556: สัมภาษณ์ ) จึงกาหนด
กลุ่ ม ตัวอย่างจานวน 200 ราย โดยเปิ ดตารางของ Seymour Sudman, (กุณฑรี รื่ นรมย์, 2545: 187)
ดาเนิ นการเก็บตัวอย่างแบบสุ่ มตามสะดวก (Convenience Sampling) ในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ โรงพยาบาลลาปาง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
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วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาเป็ นผูท้ ี่ทาการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเอง
โดยมีวิธีการดาเนิ นการคือผูศ้ ึกษาจัดทาแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเพื่อทาวิจยั และทาการเก็บ
ข้อ มู ล จากผูแ้ ทนยาบริ ษ ัท ยาในประเทศ ที่ ท างานในเขตภาคเหนื อ ในโรงพยาบาล 3 แห่ ง คื อ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ โรงพยาบาลล าปาง และโรงพยาบาลมหาวิท ยาลัย นเรศวร
จานวน 200 ราย ระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิ งหาคม ปี 2557
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ ว นที่ 1 ข้อมู ล พื้ นฐานส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อายุการทางานในบริ ษทั ปัจจุบนั และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชี วติ การทางานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยา
ในประเทศ ประกอบไปด้วยคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางาน และคุ ณภาพ
ชีวิตการทางานในภาพรวมตาม MS – QWL โดยปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการทางานประกอบ
ไปด้วย 6 ปั จจัย ดังนี้ ปั จจัยทางด้านร่ างกาย ปั จจัยทางด้านสัมพันธภาพทางสังคม ปั จจัยทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม ปั จจัยทางด้านจิตวิญญาณและปั จจัยทางด้านความมัน่ คงในชี วิต ซึ่ งมี รายละเอียดใน
คาถาม ดังนี้
1. ด้านร่ างกาย
จานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 – 6
2. ด้านจิตใจ
จานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 7 – 14
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
จานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15 – 20
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
จานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 21 – 26
5. ด้านจิตวิญญาณ
จานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 27 – 36
6. ด้านความมัน่ คงในชี วติ
จานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 37 – 44
และคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม จานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 45
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ
ของบริ ษทั ยาในประเทศ โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็ นแบบคาถามปลายเปิ ด
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้จ ากแบบสอบถามจะน ามาวิ เคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) และสถิ ติ อ้ า งอิ ง (Inferential Statistic) โดยลัก ษณะของแบบสอบถาม
เกี่ ยวกับ ปั จจัยแต่ละด้าน ซึ่ งจะเป็ นคาถามที่ มี คาตอบให้เลื อกอยู่ 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัด Likert
Scale โดยแบ่งระดับความคิดเห็ นออกเป็ น 5 ระดับ คือ เห็ นด้วยน้อยที่สุด เห็ นด้วยน้อย เห็ นด้วย
ปานกลาง เห็นด้วย เห็นด้วยมากที่สุด (กุณฑลี รื่ นรมย์, 2551: 122-124)
กลุ่มที่ 1 ข้ อความทางบวก การให้ เกณฑ์ คะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
5
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยน้อยที่สุด
1
กลุ่มที่ 2 ข้ อความทางลบการให้ เกณฑ์ คะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด
1
เห็นด้วยมาก
2
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยน้อย
4
เห็นด้วยน้อยที่สุด
5
โดยมีเกณฑ์การแปลผล โดยทาการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนนทั้ง
5 ระดับค่าเฉลี่ ย ด้วยวิธีการคานวณอันตรภาคชั้น เพื่อแบ่งช่ วงระดับค่าเฉลี่ ย (กัลยา วานิ ชบัญชา,
2547:29) ดังนี้
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด = 5 - 1 = 0. 8
จานวนชั้น
5
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กาหนดเกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นในแต่ละระดับ ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
แปลผลระดับความคิดเห็น
4.21 – 5.00
เห็นด้วยมากที่สุด
3.41 – 4.20
เห็นด้วยมาก
2.61 – 3.40
เห็นด้วยปานกลาง
1.81 – 2.60
เห็นด้วยน้อย
1.00 – 1.80
เห็นด้วยน้อยที่สุด
ค่ าเฉลีย่
แปลผลระดับคุณภาพชี วติ การทางาน
4.21 – 5.00
มีคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับสู งมาก
3.41 – 4.20
มีคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับสู ง
2.61 – 3.40
มีคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81 – 2.60
มีคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับต่า
1.00 – 1.80
มีคุณภาพชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับต่ามาก
ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากแบบสอบถามจะน ามาวิ เคราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) และสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistic) ได้แก่
1. ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ให้ อ ธิ บ ายลัก ษณะข้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม
ประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อายุการทางานในบริ ษทั ปั จจุบนั
และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ค่าเฉลี่ ย (Mean) ใช้อธิ บ ายระดับ ความคิ ดเห็ นในปั จจัยด้านต่ างๆ ที่ ส่ งผลต่อคุ ณ ภาพชี วิตของ
ผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ
3. การแจกแจงแบบที (T-Test) และการวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA) ใช้เปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคล กับปั จจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานทั้ง 6 ปั จจัย
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD)
4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlatiom Analysis) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ใช้เปรี ย บเที ย บปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อคุ ณ ภาพ
ชี วิ ต การท างานทั้ง 6 ด้า น กับ ระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานในภาพรวมของผู้แ ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ
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5. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวัดระดับอิทธิพลของปั จจัย
ทั้ง 6 ด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม
สถานทีใ่ ช้ ในการดาเนินการและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. คณะบริ หารธุ รกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จะดาเนิ นการที่ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ โรงพยาบาลลาปาง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 – ตุลาคม พ.ศ.2557
โดยมีระเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ เดือนมิถุนายน – สิ งหาคม พ.ศ.2557
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