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Quality of Work Life of Pharmaceutical Sales Representatives in the Northern Region 
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บทคัดย่อ  

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ  โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนยาท่ีปฏิบัติงานในเขตการขายภาคเหนือ จ านวน 200 คน น าข้อมูลมา

วเิคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา และอนุมาน ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31–35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

สูงสุด ปริญญาตรี เงินเดอืนท่ีได้รับ (ไม่รวมเบ้ียเลีย้ง รางวัลการขาย ค่าคอมมิชชั่น และรายได้อื่นๆ) 25,001-35,000 บาท 

และรายได้ท้ังหมดต่อเดือน (ประกอบด้วยเงินเดือน เบ้ียเลี้ยง รางวัลการขาย ค่าคอมมิชชั่น และรายได้อื่นๆ) มากกว่า 

105,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยท างานกับบริษัทยามาแล้ว 2 แห่ง ระยะเวลาท างานในสายงานผู้แทนยา 

7–10 ปี ระยะเวลาที่ท างานในบริษัทปัจจุบัน 5-7 ปี ประเภทบริษัทยาท่ีท างาน บริษัทยาต้นแบบ (Original drugs company) 

และจ านวนผู้แทนยาในบริษัทท่ีท างาน มากกวา่ 40 คน ขึ้นไป 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยา ในเขตการขายภาคเหนือ  มีความเห็นว่า ตนเองมี

คุณภาพชีวิตการท างานในระดับมาก ซึ่งเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านจิตใจ  ด้านจิตวิญญาณ ด้าน

สัมพันธภาพทางสังคม ด้านร่างกาย ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านความมั่นคงในชีวิต ตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบย่อยของ

คุณภาพชีวิตการท างานทัง้ 6 ด้าน ของผู้แทนยา ในเขตการขายภาคเหนอื มคี่าเฉลี่ยสูงสุดในแตล่ะด้านดังน้ี 

ด้านร่างกาย คือ ในปีท่ีผ่านมาไม่มกีารเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล 

ด้านจติใจ คือ ความสามารถเป็นท่ีพ่ึงของคนในครอบครัว 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม คือ ความสามารถท างานตามหนา้ที่ได้ด้วยตนเอง 

ด้านส่ิงแวดลอ้ม คือ สามารถเดินทางมายังบริษัทยาและการเดินทางระหวา่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบได้อยา่งสะดวก 

ด้านจติวญิญาณ คือ การท างานที่บริษัทยามคีวามหมายและความส าคัญตอ่ตนเอง 

และ ด้านความมั่นคงในชีวิต คือ ความสามารถจัดการกับรายจ่ายหรือหนี้สนิได้อยา่งเหมาะสม 
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ABSTRACT  

This study aimed to examine the quality of work life of pharmaceutical sales representatives in the northern 

region. Questionnaires were used as the tool to collect data from 200 pharmaceutical sales representatives in the 

northern region. Data obtained were, then, analyzed by descriptive and inferential statistics, including frequency, 

percentage, and means. Hereafter were shown the summary of the findings. 

The findings presented that most respondents were female in the age of 31-35 years old, single, and 

graduated in bachelor’s degree. Their net salary (excluding per diem, incentive award, commission, and other 

sources of income) was 25,001-35,000 Baht; while their gross monthly income (including salary, per diem, 

incentive award, commission, and other sources of income) was over than 105,000 Baht. The majority used to work 

at two pharmaceutical companies and had worked in the line of pharmaceutical sales representative for 7-10 years. 

Their working duration at the current company was 5-7 years and their current company was classified in the 

category of original drugs company with more than 40 sales representatives.  

The findings on quality of work life of pharmaceutical sales representatives in the northern region revealed 

that the respondents agreed that their quality of work life could be ranked at high level, especially on emotional, 

spiritual, social relation, physical, environmental, and life stability approaches, in orderly.  Below were shown the top 

elements of the six approaches of the quality of work life that were ranked at the highest level by the 

pharmaceutical sales representatives in the northern region. 

The physical approach was to have no record of hospital admission due to severe illness in the last year. 

The emotional approach was to be family supporter. 

The social relation approach was the ability to work by themselves.  

The environmental approach was the convenient transportation to access to the company and the 

responsible areas. 

The spiritual approach was the receiving of meaning and significance in life from the current company. 

The life stability approach was the capacity to handle with expenses or debts properly. 

บทน า  

องค์กรในปัจจุบันตอ้งเผชญิกับกระแสวกิฤต และความเปลี่ยนแปลงของปัญหาเศรษฐกิจ การเมอืง และสังคมท้ังใน

ระดับประเทศ และระดับโลก ประกอบกับการแข่งขันในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เนื่องจาก

เป็น 1 ใน 4 ปัจจัยส าคัญของมนุษย์ (AEC ช่วยธุรกิจยาโต, 2555: ออนไลน์) ซึ่งสภาวการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อความ

มั่นคงของคนในองค์กร แต่หากองค์กรมีการท างานร่วมกันอย่างเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน พร้อมยอมรับและก้าวไปกับความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น องค์กรก็จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข อันจะน าไปสู่การเจริญเติบโตท่ียั่งยืนขององค์กร โดยเร่ิม
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จากการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนก่อน แต่ปัจจุบันด้วยสภาพการด าเนินชีวิตท่ีมีการแข่งขันตลอดเวลา สังคม

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ทุกวันนี้คนขาดหลักยดึในการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้อง คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการมีความสุขคือการ

มีเงินทองมากๆ โลกวัตถุนิยมท่ีเน้นแต่วัตถุท าให้คนท างานทุกวันนี้ท างานหนักมากขึ้น ขาดการดูแลสุขภาพตัวเอง ขาดการ

เอื้ออาทรตอ่คนและสังคมรอบข้าง ขาดการใชช้ีวติท่ีพอเพียง มภีาระหนี้สนิเพิ่มมากขึน้ขาดการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้

ในการด าเนินชีวิต อันอาจน าไปสู่ปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากการขาดคุณภาพชีวิตท่ีดี หรือการ

ขาดความสุขในการด าเนนิชวีติท่ีเหมาะสมกับตนเอง (แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 2554: ออนไลน)์ 

คนท างานหรือพนักงานควรท างานอยู่ในท่ีท างานหรือสถานประกอบการโดยมีความสุขท้ังทางกายและทางจิตใจ 

และได้รับการตอบสนองความต้องการ เพื่อท าให้มีการกินดีอยู่ดีเหมาะสมตามสถานะของตนและครอบครัว ซึ่งประโยชน์จาก

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานจะท าให้ลดปัญหาการลางาน ขาดงาน การเปลี่ยนงานของพนักงาน เนื่องจากการ

ด าเนินการใดๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจะมีส่วนกระตุ้นให้พนักงาน เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานตลอดจนมีความ

มั่นคงในชีวิต (จรรดา ดาสา, 2552: ออนไลน์) โดยสวัสดิการต่างๆ จะเป็นแรงดึงดูดใจให้พนักงานต้องการท างานในระยะยาว

กับกิจการ โดยเฉพาะในธุรกิจบริการซึ่งคนถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุด แม้ว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์ทันสมัยเพียงใดก็ตาม หาก

บุคคลากรท่ีมีมคีุณภาพชีวติท่ีต่ า เกิดความเครียด มกีารขัดแยง้ในองค์กร ไม่มคีวามพึงพอใจในงาน ขาดความกระตือรือร้นใน

การพัฒนางานและพัฒนาตนเองแล้ว ก็ยากท่ีจะเพิ่มผลผลิตของการบริการหรือผลิตบริการท่ีมีคุณภาพได้  (ชื่นฤทัย  

กาญจนะจิตราม และคณะ, 2551) 

แนวโนม้ในการเตบิโตของธุรกิจยามกีารเตบิโตขึ้นทุกๆ ปี ส าหรับชอ่งทางจ าหนา่ยในประเทศไทย เป็นการบริโภค

ผ่านตลาดโรงพยาบาลประมาณร้อยละ 80 และผ่านตลาดร้านขายยาประมาณร้อยละ 20 หากแบ่งตลาดยาในประเทศ

ตามกลุ่มพื้นท่ี ตลาดในกรุงเทพฯ ร้อยละ 41 และต่างจังหวัด ร้อยละ 59 (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556ข: 

ออนไลน)์ ส่วนตลาดภาคเหนอืนัน้ถอืเป็นภาคที่มีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนจ านวนมาก ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10–15 ของตลาดยาท้ังประเทศ  

ธุรกิจยาเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่ามหาศาล ท าให้ตลาดยาในประเทศไทยจึงเป็นท่ีสนใจของบริษัทยา บุคลากรทาง

การแพทย์จะสั่งซื้อยาผ่านผู้แทนยาเป็นหลัก ดังนัน้บริษัทยาต่างๆ จึงมุง่ให้ความส าคัญกับผู้แทนยา โดยให้ค่าตอบแทนสูง 

ประกอบกับมสีวัสดกิารตา่งๆ ให้กับผู้แทนยาในการปฏบัิตงิาน 

การส ารวจอัตราการเข้าออกของงาน (Turnover Rate) ของผู้แทนยา พบวา่ ปี 2556 มีอัตราการเข้าออกของงาน

เฉลี่ย ร้อยละ 15.8 ต่อปี แต่หากพิจารณาเฉพาะในเขตการขายภาคเหนือพบว่า มีอัตราการเข้าออกของงานสูงถึงร้อยละ 

19.7 ต่อปี โดยจากข้อมูลสถิติอัตราการเข้าออกของงานในเขตการขายภาคเหนือปี 2554 - 2556 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ปี 2554 ร้อยละ 14.5 ปี 2555 ร้อยละ 16.2 และ ปี 2556 ร้อยละ 19.7 (สมาคมผู้วิจัยและผลิต 

เภสัชภัณฑ,์ 2556 : ออนไลน์)  

ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ  

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานในปัจจุบัน โดยจะท าการศึกษาในเขตการขายภาคเหนือ เพื่อเป็น

ข้อมูลและแนวทางให้กับบริษัทยา หรือหัวหน้าฝ่ายการขาย ใช้ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของบุคคลากรท่ีมีอยู่ในองค์กร เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังยังใช้เป็นแนวทางในการ

บริหารคนเก่งท่ีมีความสามารถให้อยูก่ับบริษัทตอ่ไปอกีด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพื่อศึกษาคุณภาพชวีติการท างานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื 

นิยามศัพท ์

คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย 

จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ ภายใตอ้งคป์ระกอบและสภาพแวดลอ้ม ที่เหมาะสม 

ผู้แทนยา หมายถึง ตัวแทนของบริษัทยาท่ีมีหน้าท่ีในการเข้าพบบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อน าเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑข์องบริษัทและด าเนินการขาย  

เขตการขายภาคเหนือ หมายถึง เขตพื้นท่ีจังหวัดโดยแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์  ประกอบด้วย  17  จังหวัด 

ได้แก่  เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ พจิิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาครัง้นี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชวีติการ

ท างาน (Management System of Quality of Work Life: MS–QWL) (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์, 2552: 

ออนไลน์) เป็นมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์กรซึ่งประกอบไปด้วย ข้อก าหนด 

(Requirements) และแนวทางปฏิบัต ิ(Guideline) เพื่อให้องค์กรสามารถน าไปใช้ควบคุม ปรับปรุง และใชเ้ป็นแนวทางในการ

พัฒนาเพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตของคนท างานในองค์กรท่ีต่อเนื่อง ยั่งยืน และครอบคลุม 

สุขภาวะท้ัง 4 ด้านได้แก ่สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางจิตวญิญาณ 

ประเภทผู้แทนยา  

1. ผู้แทนยาของบริษัทยาต้นแบบ (Original drugs company) หมายถึง พนักงานของบริษัทยาท่ีมีหน้าท่ีในการเข้า

พบบุคคลากรทางการแพทย์เพื่อน าเสนอข้อมูลยาต้นแบบ โดยยาต้นแบบ เป็นผลิตภัณฑ์ยาท่ีได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนต ารับ

ยาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยอาศัยข้อมูลการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะการทดลองในสัตว์และใน

คน และมกัจะได้รับการอนุมัติให้วางจ าหนา่ยในตลาดเป็นรายแรกในประเทศ 

 2. ผู้แทนยาของบริษัทยาสามัญ (Generic drugs company) หมายถึง พนักงานของบริษัทยาท่ีมีหน้าท่ีในการเข้า

พบบุคคลากรทางการแพทย์เพื่อน าเสนอข้อมูลยาสามัญ โดยยาสามัญเป็นผลิตภัณฑ์ยาท่ีรัฐก าหนดตามหลักวิชาการว่า

ประกอบด้วยตัวยาส าคัญรูปแบบยา และขนาดความแรงของตัวยาส าคัญเหมือนกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ และผ่านการประเมิน

คุณภาพความปลอดภัย และประสิทธิผลตามข้อบ่งใชแ้ล้ว 
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วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา           

ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเพ่ือศกึษา คุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม 3) เก็บรวบรวมข้อมูล  

4) วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน           

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผู้แทนยา ซึ่งท างานในเขตรับผิดชอบในพืน้ท่ีภาคเหนอื ได้แก่ เชยีงใหม ่เชียงราย 

ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ 

และอุทัยธานีโดยผู้แทนยาอาจจะรับผิดชอบเพยีงจังหวัดเดียวหรือหลายจังหวัดก็ได้  

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย

ส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยา ในเขตการขายภาคเหนือ ประกอบด้วยค าถาม

องค์ประกอบของคุณภาพชีวติการท างาน 6 ด้าน ส่วนท่ี 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ ท าการเก็บตัวอยา่งท้ังสิน้ 200 

คน  โดยใช้ค าถามแบบมาตราประมาณค่า  (Rating Scale) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ  

และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ย (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2546: 75) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

โดยน าข้อมูลท่ีได้ วเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean) แลว้สรุปผลการศึกษาน าเสนอในรูปลักษณะของการใช้ตารางประกอบ 

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31–35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

สูงสุด ปริญญาตรี เงินเดอืนท่ีได้รับ (ไม่รวมเบ้ียเลีย้ง รางวัลการขาย ค่าคอมมิชชั่น และรายได้อื่นๆ) 25,001-35,000 บาท 

และรายได้ท้ังหมดต่อเดือน (ประกอบด้วยเงินเดือน เบ้ียเลี้ยง รางวัลการขาย ค่าคอมมิชชั่น และรายได้อื่นๆ) มากกว่า 

105,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้แทนยา ในเขตการขายภาคเหนือ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยท างานกับบริษัทยามาแล้ว 2 แห่ง ระยะเวลาท างานในสายงานผู้แทนยา 7–10 

ปี ระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน 5-7 ปี ประเภทบริษัทยาท่ีท างาน บริษัทยาตน้แบบ (Original drugs company) และ

จ านวนผู้แทนยาในบริษัทท่ีท างาน มากกวา่ 40 คน ขึ้นไป 
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  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยา ในเขตการขายภาคเหนือ  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มีความเห็นว่า ตนเองมีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับ

มาก ซึ่งเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ คือ ด้านจิตใจ ด้านจิตวิญญาณ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านร่างกาย  

ด้านสิ่งแวดล้อม และ ด้านความมั่นคงในชีวิต ตามล าดับ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

การท างานได้ดังนี้ 

 ด้านร่างกาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยองค์ประกอบย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็นสูงสุดคือ ในปีท่ีผ่านมาไม่มกีารเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล  

 ด้านจิตใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความ

คิดเห็นสูงสุดคอื ความสามารถเป็นท่ีพ่ึงของคนในครอบครัว  

 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยองค์ประกอบย่อยท่ี

มคี่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดคอื ความสามารถท างานตามหนา้ที่ได้ด้วยตนเอง  

 ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นสูงสุดคอื สามารถเดินทางมายังบริษัทยาและการเดินทางระหวา่งเขตพื้นท่ีรับผิดชอบได้อยา่งสะดวก  

 ด้านจิตวิญญาณ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยองค์ประกอบยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นสูงสุดคอื การท างานที่บริษัทยามคีวามหมายและความส าคัญตอ่ตนเอง  

 ด้านความมั่นคงในชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด คือ ความสามารถจัดการกับรายจ่ายหรือหนี้สนิได้อยา่งเหมาะสม  

 คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ

ชวีติการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ จ าแนกตาม 

ระยะเวลาที่ท างานในบริษัทปัจจุบัน ประเภทบริษัทยาที่ท างาน และรายได้ทั้งหมดต่อเดือน 

1. จ าแนกตาม ระยะเวลาที่ท างานในบริษัทปัจจุบัน 
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ตารางที่ 1 แสดงสรุปการเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตาม ระยะเวลาที่ท างานในบริษัท 

    ปัจจุบัน 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
เปรียบเทียบความ

แตกต่าง 
องค์ประกอบย่อย 

ด้านร่างกาย  แตกตา่ง1, 2 1. ในปีท่ีผ่านมาไม่มกีารเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล 1, 3 

2. การท างานด้วยความกระฉับ กระเฉง กระปร้ีกระเปร่า 2, 3 

3. การได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 1, 2 

4. การได้พักผ่อนนอนหลับในแตล่ะวันอยา่งเพียงพอ1, 2 

ด้านจติใจ  แตกตา่ง1, 2 1. ความสามารถจดัการกับความเครยีดจากการท างาน 2 

2. ความสามารถปรึกษาหัวหนา้งานเมื่อมีปัญหาในการท างาน 2, 3 

3. ความพงึพอใจในความเป็นตัวเอง 1, 2 

4. ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย 2 

5. การมสีมาธิตลอดเวลาในการท างาน 1 

6. ความสามารถเป็นท่ีพ่ึงของคนในครอบครัว 1, 2 

ด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม  

ไมแ่ตกตา่ง - 

ด้านส่ิงแวดลอ้ม  แตกตา่ง1, 2 1. ความพงึพอใจในวันหยุดท่ีไดรั้บ 1, 2 

2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิขณะท างาน 2 

3. ความพงึพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีองค์การจัดให้ เชน่ มุม

พักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ า 1, 3 

ด้านจติวญิญาณ แตกตา่ง2, 3 1. การท างานที่บริษัทยามคีวามหมายและความส าคัญต่อตนเอง 2 

2. งานท่ีท าทุกวันนี้สามารถตอบสนองเป้าหมายในชีวิต 2, 3 

2. ความรู้สกึว่างานท่ีท ามีคุณคา่แก่สังคม 1, 2 

3. ความภูมิใจท่ีได้ท างานในบริษัทยา แห่งนี้ 2 

4. การไม่คิดจะลาออกไปหางานใหม ่2 

5. การใช้ความรู้ความสามารถในงานได้อยา่งเต็มท่ี 2 

6. การมโีอกาสได้พัฒนาความสามารถในงานอยา่งต่อเนื่อง 2 

ด้านความมั่นคงในชีวิต ไมแ่ตกตา่ง - 

คุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวม 

ไมแ่ตกตา่ง - 

หมายเหตุ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มรีะยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน ไมเ่กิน 4 ปี แตกตา่งจาก ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี 

ระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน 5 - 7 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 2 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน ไม่เกิน 4 ปี แตกต่างจาก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน มากกวา่ 7 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน 5 - 7 ปี แตกต่างจาก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน มากกวา่ 7 ปี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. จ าแนกตามประเภทบริษัทยาที่ท างาน 

ตารางที่ 2 แสดงสรุปการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม ประเภทบริษัทยาท่ีท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
เปรียบเทียบความ

แตกต่าง 
องค์ประกอบย่อย 

ด้านร่างกาย  ไมแ่ตกตา่ง - 

ด้านจติใจ  แตกตา่ง* 1. ความพงึพอใจในความเป็นตัวเอง1 

2. ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย* 

3. ความสามารถเป็นท่ีพ่ึงของคนในครอบครัว1 

4. การมคีวามสุขในการท างานในบริษัทยา1 

ด้ านสั มพั น ธภ าพ ท าง

สังคม  

ไมแ่ตกตา่ง - 

ด้านส่ิงแวดลอ้ม  ไมแ่ตกตา่ง - 

ด้านจติวญิญาณ แตกตา่ง* 1. การท างานท่ีบริษัทยามีความหมายและความส าคัญต่อ

ตนเอง* 

2. งานท่ีท าทุกวันนี้สามารถตอบสนองเป้าหมายในชีวิต* 

3. ความรู้สกึว่างานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคม* 

4. ความภูมิใจท่ีได้ท างานในบริษัทยา แห่งนี้* 

5. การไม่คิดจะลาออกไปหางานใหม่* 

6. ความมั่นใจในความมั่นคงของบริษัทยา และทีมผู้บริหาร* 

7. การได้มสี่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของบริษัทยา* 

8. การมี โอกาสได้พัฒนาความสามารถในงานอย่าง

ต่อเนื่อง* 

ด้านความมั่นคงในชวีติ ไมแ่ตกตา่ง - 

คุณภาพชีวติการท างานใน

ภาพรวม 

ไมแ่ตกตา่ง - 

หมายเหตุ * ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่บริษัทยาต้นแบบ (Original Drugs)  แตกตา่งจาก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยูบ่ริษัทยา

สามัญ (Generic Drugs) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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3. จ าแนกตามรายได้ทั้งหมดต่อเดือน 

ตารางที่ 3 แสดงสรุปการเปรียบเทียบความแตกตา่งของคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม รายได้ท้ังหมดตอ่เดอืน 

คุณภาพชีวิตการท างาน เปรียบเทียบความแตกต่าง องค์ประกอบย่อย 

ด้านร่างกาย  แตกตา่ง1, 2, 3 1. ในปีท่ีผ่านมาไม่มกีารเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอน

โรงพยาบาล 1, 4, 5 

2. การท างานด้วยความกระฉับ กระเฉง กระปร้ีกระเปร่า 

3, 4, 6 

3. การรับประทานอาหารในแตล่ะวันได้เพยีงพอ 1, 2, 3 

4. การได้ออกก าลงักายสม่ าเสมอ 2 

5. การได้พักผ่อนนอนหลับในแตล่ะวันอยา่ง เพยีงพอ 1, 2, 3 

ด้านจติใจ แตกตา่ง 1, 2, 3, 5, 6 1. ความพงึพอใจในความเป็นตัวเอง 5, 6 

2 . ความพงึพอใจในความเป็นอยูทุ่กวันนี้ 1, 2, 3 

3. ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย 1, 2, 3 

4. การมสีมาธิตลอดเวลาในการท างาน 3, 5, 6 

5. ความสามารถเป็นท่ีพ่ึงของคนในครอบครัว 3, 5, 6 

6. การมคีวามสุขในการท างานในบริษัทยา 3 

ด้านจติใจ แตกตา่ง 1, 2, 3, 5, 6 7. การมสีิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในยามทุกข์ 1, 3, 5, 6 

ด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม 

แตกตา่ง 1, 2, 3, 6 1.  ความไวว้างใจเพ่ือนร่วมงาน 1, 4 

2.  ความสามารถพึ่งพาเพ่ือนร่วมงานในเร่ืองการท างาน 1, 

2, 4 

3. ความสามารถท างานตามหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 3, 5, 6 

4.  การมสี่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในการท างาน 1, 2, 3, 5 

5. การได้เข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของทางบริษัทยา 1, 2, 3 

ด้านส่ิงแวดลอ้ม  แตกตา่ง1, 2, 3, 5, 6 1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิระหว่างการเดินทาง

จากบริษัทมาท างานและการเดนิทางระหวา่งเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบ 1, 2, 3 

2. ความพงึพอใจในวันหยุดท่ีไดรั้บ 1, 2, 3 

3. สามารถเดินทางมายังบริษัทยาและการเดินทาง ระหวา่ง

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบได้อยา่งสะดวก 1,2, 3 

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิขณะท างาน 1, 2, 3 

 

5. ความพงึพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีองค์การจัด
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ให้ เชน่ มุมพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ า 2, 3 

6. บริษัทยาได้ให้ขอ้มูลและความรู้ในเร่ืองการปลอดภัยใน

การท างานอย่างเพยีงพอ 3, 5, 6 

7. บริษัทยามอีุปกรณ์ชว่ยในการท างานอย่าง เพยีงพอ 2, 3 

ด้านจติวญิญาณ แตกตา่ง3,  6 1. การท างานที่บริษัทยามคีวามหมายและความส าคัญต่อ

ตนเอง 1, 5 

2. การได้รับการยอมรับ หรือค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชา 

และเพื่อนร่วมงาน 1, 4, 5 

3. งานท่ีท าทุกวันนี้สามารถตอบสนองเป้าหมายในชีวิต 1, 

4, 5 

4. ความรู้สกึว่างานท่ีท ามีคุณคา่แก่สังคม 1, 5 

5. ความมั่นใจในความมั่นคงของบริษัทยา และทีม

ผู้บริหาร 6 

6. การใช้ความรู้ความสามารถในงานได้อยา่งเต็มท่ี 6 

7. การได้มสี่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของบริษัทยา 2 

8. ความสามารถท ากจิกรรมทางศาสนาได้ตามความ

ตอ้งการ 2, 3 

ด้านความมัน่คงในชีวิต แตกตา่ง1, 2, 3 1. การได้รับรายได้ท่ีเหมาะกับความรู้ความสามารถ 1, 2, 3  

2. ความสามารถจัดการกับรายจ่ายหรือหนี้สนิได้อยา่ง

เหมาะสม  2, 3, 4 

3. การสร้างหนี้เพื่อความม่ันคงของครอบครัวในระยะยาว

มคีวามเหมาะสม  1, 3, 4, 5 

4. การไม่สร้างหนี้เกินก าลังท่ีจะผ่อนใช ้ 1, 4, 5 

5. ความพงึพอใจในสวัสดกิารตา่งๆ ที่ทางบริษัทยาจัดให้ 
1, 2, 3 

6. การได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปเีพยีงพอ 1, 2, 3 

7. ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็นได้

เพยีงพอ 1, 2, 3 

ด้านความมั่นคงในชวีติ แตกตา่ง1, 2, 3 8. การได้เลื่อนขั้นเงินเดอืน หรอืเลื่อนต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น 3 

คุณภาพชีวติการท างานใน

ภาพรวม 

แตกตา่ง 2, 3, 6 1. การมคีุณภาพชีวิตท่ีดใีนการท างาน 
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หมายเหตุ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือน ไม่เกิน 55,000 บาท แตกต่างจาก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายได้ท้ังหมดตอ่เดอืน 55,001-85,000 บาท อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือน ไม่เกิน 55,000 บาท แตกต่างจาก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายได้ท้ังหมดตอ่เดอืน 85,001-105,000 บาท อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือน ไม่เกิน 55,000 บาท แตกต่างจาก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายได้ท้ังหมดตอ่เดอืน มากกว่า 105,000 บาท อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 4 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือน 55,001-85,000 บาท แตกต่างจาก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายได้ท้ังหมดตอ่เดอืน 85,001-105,000 บาท อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 5 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือน 55,001-85,000 บาท แตกต่างจาก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายได้ท้ังหมดตอ่เดอืน มากกว่า 105,000 บาท อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 6 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือน 85,001-105,000 บาท แตกต่างจาก ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายได้ท้ังหมดตอ่เดอืน มากกว่า 105,000 บาท อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยา ในเขตการขายภาคเหนือ  

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุข้อเสนอแนะสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ควรมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนพื้นฐานท้ัง

ระบบ และใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รองลงมาคือ ควรให้ค่าเบ้ียเลี้ยงมากกว่านี้ เช่น ค่าเลี้ยงรับรองแพทย ์  

ค่าน้ ามัน เป็นต้น และควรเพิ่มสวัสดกิารในการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้มากกว่านี้ ตามล าดับ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การอภิปรายผล การศึกษาคุณภาพชวีิตการท างานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ตามแนวคิดคุณภาพ

ชวีติการท างานของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ในคร้ังน้ีได้น ามาอภปิราย

ผลการศึกษาเปรียบเทียบกับการศึกษาของวสันต์ วิตรสุขุมาลย์ (2554)  ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร

คณะเทคนคิการแพทย์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับการศึกษาของสายสุดา มะโนชัย (2554) ศกึษาเร่ืองคุณภาพ

ชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 2  เปรียบเทียบกับการศึกษาของ

ไพบูลย์ เสริมสุขสิริวัฒน์ (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ  ในเขตการขาย

ต่างจังหวัด และเปรียบเทียบกับการศึกษาของสุรชาติ เปาวัลย์ (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

บริษัท ฟารม์าลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด เนื่องจากเป็นหน่วยงานบริษัทยาเหมือนกันและมีมาตรฐานการท างานท่ีคล้ายกัน 

จึงท าให้สามารถสรุปประเด็นท่ีน่าสนใจ และน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้   

ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของวสันต ์วติรสุขุมาลย์ (2554) ซึ่งพบวา่ บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ มคีุณภาพชีวิต

การท างานในภาพรวมในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สายสุดา มะโนชัย (2554) ซึ่งพบว่า พนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 2 มีคุณภาพชีวติในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยัง

สอดคล้องกับการศึกษาของสุรชาติ เปาวัลย ์(2553) ซึ่งพบวา่ พนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด มคีุณภาพ
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ชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นกัน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพบูลย์ เสริมสุขสิริวัฒน์ (2554)  

ซึ่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยมคีุณภาพชวีติการท างานท่ีเป็นจริงอยูใ่นระดับปานกลางในทุกด้าน 

ด้านร่างกาย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มีความคิดเห็นในด้านร่างกาย   

อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วสันต์ วิตรสุขุมาลย์  (2554) ท่ีพบว่า บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นในด้านร่างกาย  อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สายสุดา มะโนชัย  

(2554) ท่ีพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 2 มีความคิดเห็นในด้านร่างกาย  

อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพบูลย์ เสริมสุขสิริวัฒน์ (2554) ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นในด้านร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง และยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรชาติ เปาวัลย์ (2553) ท่ีพบว่า  

ท้ังนี้พนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด มคีวามคิดเห็นในดา้นร่างกาย อยูใ่นระดับปานกลาง 

ด้านจิตใจ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มีความคิดเห็นในด้านจิตใจ อยู่ในระดับ

มาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วสันต์ วิตรสุขุมาลย์  (2554) ท่ีพบว่า บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ มีความคิดเห็นในด้านจิตใจ อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สายสุดา มะโนชัย  

(2554)  ท่ีพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 2 มีความคิดเห็นในด้านจิตใจ  

อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพบูลย์ เสริมสุขสิริวัฒน์ (2554) ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นในด้านจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง และยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรชาติ เปาวัลย์ (2553) ท่ีพบว่า ท้ังนี้ 

พนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด มคีวามคิดเห็นในดา้นจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม จากผลการศึกษาพบว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มีความคิดเห็นในด้าน

สัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วสันต์ วิตรสุขุมาลย์  (2554) ท่ีพบว่า บุคลากร

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นในด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับมาก และยัง

สอดคล้องกับการศึกษาของ สายสุดา มะโนชัย  (2554) ท่ีพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขต

เชียงใหม่ 2 มีความคิดเห็นในด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพบูลย ์ 

เสริมสุขสิริวัฒน์ (2554) ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง 

และยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรชาติ เปาวัลย์ (2553) ท่ีพบว่า ท้ังนี้ พนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด มคีวามคิดเห็นในดา้นสัมพันธภาพทางสังคม อยูใ่นระดับปานกลาง 

ด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการศึกษาพบว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มีความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม 

อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวสันต์ วิตรสุขุมาลย์  (2554) ท่ีพบว่า บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สายสุดา  

มะโนชัย  (2554)  ท่ีพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 2 มีความคิดเห็นในด้าน

สิ่ งแวดล้อม อยู่ ในระดับมาก  แต่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของไพบูลย์  เสริมสุขสิ ริวัฒน์   (2554)  ท่ีพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง และยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

สุรชาติ เปาวัลย ์ (2553) ท่ีพบวา่ ท้ังนี้ พนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด มคีวามคิดเห็นในด้านสิ่งแวดล้อม 

อยู่ในระดับปานกลาง 
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ด้านจิตวิญญาณ จากผลการศกึษาพบว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มคีวามคิดเห็นในด้านจิตวิญญาณ 

อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วสันต์ วิตรสุขุมาลย์  (2554) ท่ีพบว่า บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นในด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สายสุดา  

มะโนชัย (2554)  ท่ีพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 2 มีความคิดเห็นในด้าน 

จิตวิญญาณ อยู่ ในระดับมาก  แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ไพบูลย์  เสริมสุขสิ ริวัฒน์   (2554) ท่ีพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับปานกลาง และยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

สุรชาติ เปาวัลย์  (2553) ที่พบวา่ ท้ังน้ี พนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีความคิดเห็นในด้านจิตวญิญาณ 

อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านความมั่นคงในชีวิต จากผลการศึกษาพบวา่ ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มีความคิดเห็นในด้านความ

มั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สายสุดา มะโนชัย  (2554) พบว่า พนักงาน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 2 มีความคิดเห็นในด้านความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับมาก  

แต่ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วสันต์  วิตรสุขุมาลย์   (2554)  ท่ีพบว่า บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นในด้านความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 

ไพบูลย์ เสริมสุขสิริวัฒน์  (2554) ท่ีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในด้านความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับปาน

กลาง และยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรชาติ เปาวัลย์  (2553)  ท่ีพบว่า ท้ังนี้ พนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์  

(ประเทศไทย) จ ากัด มคีวามคิดเห็นในดา้นความมั่นคงในชีวิต อยูใ่นระดับปานกลาง 

ข้อค้นพบ 

การศึกษาคุณภาพชวีติการท างานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอืมีขอ้คน้พบดังนี้ 

1. ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมในระดับมาก 

ซึ่งเรียงล าดับในแตล่ะองค์ประกอบจากระดับคะแนนมากไปนอ้ย ได้แก่ ด้านจิตใจ  ด้านจิตวญิญาณ ด้านสัมพันธภาพทาง

สังคม ด้านร่างกาย ด้านสิ่งแวดลอ้ม และด้านความมั่นคงในชีวิต ตามล าดับ   

 2. องคป์ระกอบย่อยท่ีผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื มคีวามคิดเห็นล าดับแรกในแต่ละองค์ประกอบ มดีังนี้ 

ด้านจติใจ ได้แก่ ความสามารถเป็นท่ีพ่ึงของคนในครอบครัว (4.23:มากที่สุด) 

ด้านจติวญิญาณ ได้แก่ การท างานที่บริษัทยามคีวามหมายและความส าคัญตอ่ตนเอง (3.98:มาก)  

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ได้แก่ ความสามารถท างานตามหนา้ที่ได้ด้วยตนเอง  (4.28:มากที่สุด)  

ด้านร่างกาย ได้แก่ ในปีท่ีผ่านมาไม่มกีารเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล  (4.56:มากที่สุด)  

ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สามารถเดินทางมายังบริษัทยาและการเดินทางระหว่างเขตพื้นท่ีรับผิดชอบได้อย่าง

สะดวก (3.81:มาก)  

ด้านความมั่นคงในชวีติ ได้แก่ ความสามารถจัดการกับรายจ่ายหรือหนี้สนิได้อยา่งเหมาะสม  (3.69:มาก) 

3.  องค์ประกอบย่อยท่ีผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มีความคิดเห็นล าดับสุดท้ายในแต่ละองค์ประกอบ  

มดีังนี้ 
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ด้านจติใจ ได้แก่ ความสามารถจัดการกับความเครยีดจากการท างาน (3.45:มาก) 

ด้านจติวญิญาณ ได้แก่ การท างานที่บริษัทยามคีวามหมายและความส าคัญตอ่ตนเอง (3.98:มาก)  

ด้านสัมพันธภาพทางสั งคม  ได้แก่  ตนเองและเพื่ อน ร่วมงานเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกั น   

(3.28: ปานกลาง)  

ด้านร่างกาย ได้แก่ การได้ออกก าลังกายอยา่งสม่ าเสมอ  (2.52 : นอ้ย)  

ด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ความพึงพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกที่องค์การจัดให้ เชน่ มุมพักผ่อน ห้องรับประทาน

อาหาร ห้องน้ า  (3.25: ปานกลาง)  

ด้านความมั่นคงในชวีติ ได้แก่ การได้เลื่อนขั้นเงินเดอืนหรือเลื่อนต าแหนง่ท่ีสูงขึ้น  

 (2.84: ปานกลาง) 

4. องค์ประกอบย่อยคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือท่ีมีค่าเฉลี่ยล าดับแรก คือ  

ในปีท่ีผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาล และผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพ

ชวีติการท างานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื ท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าสุด คือ การได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

5. ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีมีระยะเวลาการท างานในบริษัทปัจจุบันไม่เกิน 4 ปี มีคุณภาพชีวิตการ

ท างานด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านจิตวิญญาณ สูงกว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ที่มรีะยะเวลาการท างานใน

บริษัทปัจจุบัน มากกวา่ 4 ปีขึน้ไปอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิและเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบย่อยของแตล่ะด้านพบวา่  

 องค์ประกอบย่อยด้านร่างกาย ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือท่ีมีระยะเวลาการท างานในบริษัทปัจจุบันไม่เกิน 

4 ปี มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในเร่ืองการท างานด้วยความกระฉับกระเฉง กระปร้ีกระเปร่า การได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

และการได้พักผ่อนนอนหลับในแต่ละวันอยา่งเพยีงพอ มากกว่าผู้แทนยาท่ีมีระยะเวลาการท างานในบริษัทปัจจุบันมากกว่า 

4  ปีขึน้ไป อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

 องค์ประกอบย่อยด้านจิตใจ ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือท่ีมีระยะเวลาการท างานในบริษัทปัจจุบันไม่เกิน  

4 ปี มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชวีิตในเร่ืองความสามารถจัดการกับความเครยีดจากการท างาน ความสามารถปรึกษาหัวหนา้งาน

เมื่อมีปัญหาในการท างาน ความพึงพอใจในความเป็นตัวเอง  ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีได้รับ การมีสมาธิ

ตลอดเวลาในการท างาน และ ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว มากกว่าผู้แทนยาท่ีมีระยะเวลาการท างานใน

บริษัทปัจจุบันมากกว่า 4  ปีขึน้ไป อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  

 องคป์ระกอบยอ่ยดา้นจิตวญิญาณ ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือท่ีมีระยะเวลาการท างานในบริษัทปัจจุบันไม่

เกิน 4 ปี มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในเร่ือง การท างานท่ีบริษัทยามีความหมายและความส าคัญต่อตนเอง งานท่ีท าทุกวันนี้

สามารถตอบสนองเป้าหมายในชีวิต ความรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคม ความภูมิใจท่ีได้ท างานในบริษัทยาแห่งนี้  

การไม่คิดจะลาออกไปหางานใหม่ และการใช้ความรู้ความสามารถในงานได้อย่างเต็มท่ี มากกว่าผู้แทนยาท่ีมีระยะเวลา

การท างานในบริษัทปัจจุบันมากกว่า 4  ปีขึน้ไป อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

 6. ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีมีระยะเวลาการท างานในบริษัทปัจจุบันมากกว่า 7 ปี มีคุณภาพชีวิตการ

ท างานด้านสิ่งแวดล้อมในเร่ืองความพึงพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะท างาน  

สูงกวา่ ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื ที่มีระยะเวลาการท างานในบริษัทปัจจุบัน ไม่เกิน 4 ปีขึน้ไปอยา่งมนีัยส าคัญทาง

สถิต ิ
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7. ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีอยู่บริษัทยาต้นแบบ มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านจิตใจ และด้าน  

จิตวิญญาณ ต่ ากว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีอยู่บริษัทยาสามัญ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและเมื่อพิจารณา

ตามองค์ประกอบย่อยของแตล่ะด้านพบวา่ 

องค์ประกอบย่อยด้านจิตใจ ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีอยู่บริษัทยาต้นแบบ มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตใน

เร่ือง ความพงึพอใจในความเป็นตัวเอง ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย ความสามารถเป็นท่ีพ่ึงของคนใน

ครอบครัว และการมีความสุขในการท างานในบริษัทยา ต่ ากว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีอยู่บริษัทยาสามัญ 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

องค์ประกอบย่อยด้านจิตวิญญาณ ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีอยู่บริษัทยาต้นแบบ มีค่าเฉลี่ยคุณภาพ

ชวีติในเร่ือง การท างานที่บริษัทยามคีวามหมายและความส าคัญตอ่ตนเอง งานท่ีท าทุกวันนี้สามารถตอบสนองเป้าหมายใน

ชวีิต ความรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคม ความภูมิใจท่ีได้ท างานในบริษัทยา แห่งนี้ การไม่คิดจะลาออกไปหางานใหม ่

ความมั่นใจในความมั่นคงของบริษัทยา และทีมผู้บริหาร การได้มีส่วนเผยแพร่ชื่อเสียงของบริษัทยา และการมีโอกาสได้

พัฒนาความสามารถในงานอยา่งต่อเนื่อง ต่ ากว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื ท่ีอยูบ่ริษัทยาสามัญ อย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิต ิ

8. ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือนมากกว่า 105,000 บาท มีองค์ประกอบของ

คุณภาพชีวติการท างาน สูงกวา่ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื ที่มีรายได้ท้ังหมดตอ่เดือนไมเ่กิน 55,000 บาท ทุกด้าน 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบย่อยของแตล่ะด้านพบวา่ 

องค์ประกอบย่อยด้านร่างกาย ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือนมากกว่า 105,000 

บาท มคี่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในเร่ือง การท างานดว้ยความกระฉับ กระเฉง กระปร้ีกระเปร่า การรับประทานอาหารในแต่ละ

วันได้เพียงพอ และการได้พักผ่อนนอนหลับในแต่ละวันอย่างเพียงพอ สูงกว่าผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ที่มีรายได้

ท้ังหมดต่อเดอืนไมเ่กิน 55,000 บาท อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

องคป์ระกอบย่อยด้านจิตใจ ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื ท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดอืนมากกวา่ 105,000 บาท 

มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในเร่ือง ความพึงพอใจในความเป็นอยู่ทุกวันนี้ ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย 

การมสีมาธติลอดเวลาในการท างาน ความสามารถเป็นท่ีพ่ึงของคนในครอบครัว  การมคีวามสุขในการท างานในบริษัทยา 

และ การมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในยามทุกข์ สูงกว่าผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือนไม่เกิน 

55,000 บาท ทุกด้าน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

องค์ประกอบย่อยด้านสัมพันธภาพทางสังคม ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือน

มากกว่า 105,000 บาท มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในเร่ือง ความสามารถท างานตามหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมให้

ข้อคิดเห็นในการท างาน และการได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัทยา สูงกว่าผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ  

ท่ีมีรายได้ท้ังหมดตอ่เดอืนไมเ่กิน 55,000 บาท ทุกด้าน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  

องค์ประกอบย่อยด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือนมากกว่า 

105,000 บาท มคี่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในเร่ือง ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิระหวา่งการเดินทางจากบริษัทมาท างาน

และการเดินทางระหว่างเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ความพึงพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ สามารถเดินทางมายังบริษัทยาและการ

เดินทางระหว่างเขตพื้นท่ีรับผิดชอบได้อย่างสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะท างาน ความพึงพอใจใน 
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สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีองค์การจัดให้ เชน่ มุมพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร หอ้งน้ า บริษัทยาได้ให้ข้อมูลและความรู้ใน

เร่ืองการปลอดภัยในการท างานอยา่งเพียงพอ และบริษัทยามีอุปกรณ์ช่วยในการท างานอยา่งเพยีงพอ สูงกว่าผู้แทนยาใน

เขตการขายภาคเหนอื ท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดอืนไมเ่กิน 55,000 บาท ทุกด้าน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

องค์ประกอบย่อยด้านจิตวิญญาณ ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดือนมากกว่า 

105,000 บาท มคี่าเฉลี่ยคุณภาพชวีติในเร่ือง ความสามารถท ากิจกรรมทางศาสนาได้ตามความตอ้งการ สูงกวา่ผู้แทนยา

ในเขตการขายภาคเหนอื ท่ีมีรายได้ท้ังหมดตอ่เดอืนไมเ่กิน 55,000 บาท อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

องค์ประกอบย่อยด้านความมั่นคงในชีวิต ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ ที่มีรายได้ท้ังหมดต่อเดือนมากกว่า 

105,000 บาท มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวติในเร่ือง การได้รับรายได้ท่ีเหมาะกับความรู้ความสามารถ ความสามารถจัดการกับ

รายจ่ายหรือหนี้สินได้อย่างเหมาะสม การสร้างหนี้ เพื่อความมั่นคงของครอบครัวในระยะยาวมีความเหมาะสม  

ความพงึพอใจในสวัสดกิารตา่งๆ ท่ีทางบริษัทยาจัดให้ การได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปเีพยีงพอ ความสามารถเก็บออม

เงินไว้ใช้ในยามจ าเป็นได้เพียงพอ และการได้เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น สูงกว่าผู้แทนยาในเขตการขาย

ภาคเหนอื ท่ีมีรายได้ท้ังหมดตอ่เดอืนไมเ่กิน 55,000 บาท อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

องคป์ระกอบย่อยดา้นคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื ท่ีมีรายได้ท้ังหมดตอ่

เดอืนมากกวา่ 105,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเร่ือง การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน สูงกว่าผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ 

ท่ีมีรายได้ท้ังหมดตอ่เดอืนไมเ่กิน 55,000 บาท อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ มีข้อเสนอแนะโดยเรียงล าดับของ

องคป์ระกอบจากระดับคะแนนเฉลี่ยจากน้อยไปมาก ดังนี้ 

ด้านความม่ันคงในชีวิต 

1.  จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อจ าแนกตามรายได้ท้ังหมดต่อเดือน พบว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ  

ท่ีมีรายได้ท้ังหมดต่อเดอืนสูงขึน้ มีคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมั่นคงในชีวิต สูงขึ้นด้วย ดังนัน้ การรักษามาตรฐานใน

เร่ืองรายได้ให้ เทียบเคียงในอุตสาหกรรมเดียวกัน ย่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผู้แทนยาดีขึ้น   

ซึ่งบริษัทควรจะรักษามาตรฐานในส่วนนีเ้อาไว้เพื่อลดโอกาสการโยกย้ายงานของผู้แทนยา  

 2. บริษัทยาควรมีมาตรฐานในเร่ืองการเลื่อนต าแหน่ง โดยมีตัวชี้วัดในการประเมินการเลื่อนต าแหน่งท่ีชัดเจน 

เพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อผู้แทนยาในการสร้างผลงานของตนเอง เช่น การประเมินจากยอดขายท่ีเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด ทุกๆบริษัทจะใช้เกณฑ์นี้เป็นสิ่งส าคัญในการประเมินผลงานของผู้แทนยาอยู่แล้ว แต่หากเพิ่มความชัดเจนมากขึ้น 

เช่น ควรมีการให้น้ าหนักคะแนนการประเมินในเร่ืองอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งไม่เกี่ยวกับยอดขายเพียงอย่างเดียว ไม่วา่จะเป็นเร่ือง

การท างานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ เป็นต้นก็จะส่งผลให้ผู้แทนยามีทิศทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียม

ศักยภาพให้พร้อมส าหรับการเลื่อนต าแหนง่   

3. บริษัทยาควรปรับสวัสดกิารตา่งๆให้ ใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียว เพ่ือลดขอ้แตกต่างระหว่างบริษัท 

ซึ่งอาจจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเร่ืองสวัสดิการและน าไปสู่ การโยกย้ายงานไปบริษัทท่ีมีสวัสดิการท่ีมากกว่าได้  
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ดังนั้นแต่ละบริษัทควรมีการทบทวนเร่ืองสวัสดิการต่างๆให้เหมาะสมและไม่เกิดความแตกต่างจากอุตสาหกรรมเดียวกัน

มากนัก เชน่ สวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล ควรปรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น 

4. องค์ประกอบย่อยเร่ืองความสามารถเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็นได้เพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง  

เพื่อให้คะแนนในองค์ประกอบเร่ืองความมั่นคงในชีวิตสูงขึ้น บริษัทควรหาช่องทางการส่งข่าวสารประจ าเดือน เช่น 

นิตยสารประจ าเดือนของบริษัท โดยสอดแทรกประเด็นความรู้ในเร่ืองการออมเงิน ประกันสังคม เงินทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

การลดหย่อนภาษี เป็นต้น ส าหรับบริษัทท่ีมีข้อจ ากัดเร่ืองงบประมาณก็สามารถให้ข้อมูลแก่พนักงานโดยผ่านช่องทาง

อเิล็กทรอนิกส ์เช่น อเีมล ์เว็บบอร์ด Facebook หรือ LINE กลุ่มของบริษัท เป็นต้น  

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. เนื่องจากส่วนใหญ่บริษัทยาจะก าหนดให้ผู้แทนยาเดินทางมาประชุมท่ีส านักงานใหญ่อยา่งน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

ประกอบกับข้อจ ากัดเร่ืองพื้นท่ีของส านักงานใหญ่ไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้แทนยา เช่น ห้องน้ า ห้องรับประทานอาหาร  

ท าให้ระดับความคิดเห็นองค์ประกอบย่อยเร่ืองความพึงพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีองค์กรจัดให้ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ดังนัน้ หากจะปรับปรุงองคป์ระกอบย่อยดา้นนี้ให้ดขีึน้ บริษัทยาอาจจะมีการเชา่พืน้ท่ีส าหรับผู้แทนยาเฉพาะชว่ง

ท่ีมีการประชุมทีมขาย หรืออาจจะจัดกลุ่มผู้แทนยาเขตกรุงเทพมหานครและเขตต่างจังหวัดให้สลับสับเปลี่ยนวั นเวลาใน

การเข้าส านักงานใหญ่ เพื่อให้สามารถใชส้อยสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ า ได้อยา่งเพียงพอ  

2. บริษัทยาควรให้ผู้แทนยาได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในเร่ืองความปลอดภัยในการท างานโดยเฉพาะในเร่ืองการ  

ขับขี่รถยนต์ เนื่องจากผู้แทนยามีการใช้รถยนต์เพื่อการติดต่องานตามจังหวัดต่างๆ เป็นประจ า ดังนั้น บริษัทยาควรให้

ความส าคัญในประเด็นนีม้ากเป็นพิเศษด้วย เช่น การจัดอบรมการขับขี่รรถยนต์อยา่งปลอดภัย เป็นหลักสูตรระยะสัน้ หรือ 

ส่งผู้แทนยาไปอบรมกับบริษัทภายนอกส าหรับผู้แทนยาที่มาเร่ิมงานใหม่ เป็นต้น 

3. จากผลการศึกษา พบว่า เมื่อจ าแนกตามระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน พบว่า องค์ประกอบย่อยด้าน

ความพึงพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ นั้น ผู้แทนยาท่ีมีระดับระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน 5-7 ปี และ มากกว่า 7 ปี  

จะมีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิต สูงกว่า  ผู้แทนยาท่ีมีระดับระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน ไม่เกิน 4 ปี เนื่องจาก โดยปกติ

บริษัทยาจะให้วันลาเพิ่มตามจ านวนอายุงาน ซึ่งอาจจะเป็นผลท าให้ระดับความเห็นในประเด็นดังกล่าวต่ าด้วย ดังนั้น 

บริษัทยา อาจจะให้วันลาเพิ่มจากผลงานประกอบด้วยแทนท่ีจะยดึตดิกับอายุงานในบริษัทเป็นหลัก  

ด้านร่างกาย 

1. จากการศึกษา องค์ประกอบย่อยเร่ืองการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

ดังนั้นบริษัทยาควรสนับสนุนให้ผู้แทนยามีการออกก าลังกายอยา่งสม่ าเสมอ แต่เนื่องจากข้อจ ากัดเร่ืองเวลาในการท างาน

ของผู้แทนยาที่ไมแ่นน่อน บริษัทยาอาจจะสมัครโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อเป็นสวัสดิการให้ผู้แทนยาได้เลือกประเภท

กีฬา หรือเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับเวลาในการท างานด้วยภายใต้ข้อจ ากัดงบประมาณของแต่ละบริษัท 

ยกตัวอย่างเช่น การใช้บัตรพนักงานเพื่อใช้บริการฟรีในส่วนของตึกส านักงาน แต่อย่างไรก็เป็นข้อจ ากัดส าหรับผู้แทนยา

เขตต่างจังหวัดซึ่งจะเขา้มาที่ส านักงานใหญ่อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้อาจจะไมม่เีวลาที่จะมาใชบ้ริการในสว่นของส านักงาน 

บริษัทอาจจะแจกวีซีดีการออกก าลังกายด้วยตนเองท่ีบ้าน โดยให้ผู้แทนยาเลือกประเภทการออกก าลังกายตามท่ีตนเอง

ชอบและถนัด  
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2. ทางบริษัทยา ควรแนะน าผู้แทนยาให้ความส าคัญการดูแลตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะในองค์ประกอบย่อยเร่ือง

การได้พักผ่อนนอนหลับในแตล่ะวันอย่างเพียงพอนัน้ มีระดับความคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง เนื่องจากการท างานต้อง

เดินทางด้วยการขับรถยนต์ไปท างานตามจังหวัดตา่งๆ ในพืน้ท่ี หากไม่ได้รับการพักผ่อนเต็มท่ีย่อมสง่ผลถึงประสิทธิภาพใน

การท างานรวมถึงอันตรายท่ีจะเกิดบนท้องถนนขณะขับขี่ และบริษัทยาก็ควรจัดสวัสดิการเร่ืองท่ีพักให้ท่ัวถึงในแต่ละ

จังหวัด โดยจัดหาโรงแรมหรือท่ีพักไวใ้ห้ผู้แทนยาในแต่ละจงัหวัด ในราคาท่ีเหมาะสม เดนิทางสะดวก และมีความปลอดภัย

ตอ่ผู้แทนยา  

3. จากผลการศึกษา พบว่า เมื่อจ าแนกตามระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน พบว่า ผู้แทนยาท่ีมีระยะเวลา

การท างานในบริษัทปัจจุบันมากกว่า 4 ปี ในองค์ประกอบย่อยด้านร่างกาย ได้แก่ การท างานด้วยความกระฉับกระเฉง 

กระปรี้กระเปร่า และการได้พักผ่อนนอนหลับในแต่ละวันอย่างเพียงพอ ต่ ากว่า ผู้แทนยาท่ีมีระยะเวลาท่ีท างานในบริษัท

ปัจจุบัน ไมเ่กิน 4 ปี อาจะเป็นเพราะภาระงานท่ีเพิ่มมากขึน้ตามระยะเวลาการท างาน ดังนัน้ ทางบริษัทยา ควรเร่งปรับปรุง

คุณภาพชีวิตการท างานในประเด็นดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ส าหรับผู้แทนยาในกลุ่มนี้ก่อนเป็นล าดับแรกโดยควร

พิจารณาเร่ืองปริมาณงานท่ีได้รับ และความเหมาะสมของเนื้องานกับระยะเวลาท่ีก าหนด เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว  

ผู้ท่ีมีอายุงานมาก มักจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานเนื่องจากมีความสัมพันธ์ยาวนานกับลูกค้า รวมถึงความ

ช านาญในการท างาน อาจท าให้ได้รับมอบหมายงานท่ีเพิ่มขึ้นตามความสามารถ บริษัทยาควรให้แรงจูงใจ เชน่ มอบรางวัล

ส าหรับผู้แทนยาท่ีมอีายุงานยาวนานครบ 5 ปี  10 ปี และ 15 ปี โดยชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างท่ีดีของผู้แทนยาที่มีอายุงานนาน

เพื่อกระตุ้นให้ผู้แทนยากลุ่มนี้มีแรงจูงใจและมีก าลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไป 

 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

1. บริษัทยาควรจัดกิจกรรมภายในบริษัทอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้พนักงานภายในบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์

ท่ีดีต่อกัน และมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร สร้างความสามัคคีในการท างานเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน  

ซึ่งโดยท่ัวไปบริษัทยาจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่แล้วแต่ควรสอดแทรกกิจกรรมท่ีท าร่วมกันให้เป็นกิจกรรมท่ีสร้าง

ความรักความสามัคคีของคนในองค์กร มากกว่าเพื่อความสนุกสนานเพยีงอยา่งเดียว 

2. บริษัทยาควรสนับสนุนให้ผู้แทนยาสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อหัวหน้างาน และเพื่ อนร่วมงานเนื่องจากการ

ท างานจะประสบความส าเร็จในสายอาชีพผู้แทนยาได้นั้น ส่วนใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย เช่น หากมี

ความสัมพันธ์ท่ีดตีอ่หัวหนา้งานก็จะท าให้กล้าน าปัญหาเขา้ไปปรึกษา และจะน าไปสู่การชว่ยกันแก้ปัญหาที่ขึน้เกิด  

3. บริษัทยาควรมีเทคนิคในการให้ข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อผู้แทนยา และควรมีการประเมินการท างานโดย

เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและแบง่ปันประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนใ์นการท างานระหวา่งทมีงานดว้ย 

4. จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อจ าแนกตามรายได้ท้ังหมดต่อเดือน พบว่า รายได้ท้ังหมดต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน  

มคี่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตขององคป์ระกอบยอ่ยด้านสัมพันธภาพทางสังคม ได้แก่ ความไวว้างใจเพ่ือนร่วมงาน ความสามารถ

พึ่งพาเพื่อนร่วมงานในเร่ืองการท างาน ความสามารถท างานตามหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในการ

ท างาน และการได้เข้าร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของทางบริษัทยา ที่แตกตา่งกัน ดังนัน้ บริษัทยาควรสนับสนุนให้ผู้แทนยาสรา้ง

ความสัมพันธ์ในทีมด้วย โดยอาจจะ เพิ่มการคิดค่าคอมมิชชั่น ของทีมให้สูงขึ้น กว่าค่าคอมมิชชั่นรายบุคคล เพื่อให้เกิด

ความสามัคคี รว่มกันในการท างาน  
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ด้านจติวิญญาณ 

1. บริษัทควรสร้างแรงจูงใจในการท างานให้ผู้แทนยา ท าให้รู้สึกมีคุณค่าต่อองค์กร หัวหน้างานควรมีการพูดคุย

ปรึกษาปัญหากับผู้แทนยาอย่างสม่ าเสมอ และสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างความภาคภูมิใจในบริษัทท่ีท าอยู ่

เพื่อให้ผู้แทนยารูส้ึกมคีวามรักความผูกพันต่อองคก์รและท างานให้องคก์รดว้ยความตัง้ใจ  

2. บริษัทควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของทีมผู้บริหารและเลือกทีมงานผู้บริหารท่ีมีศักยภาพ มคีวามรู้ความสามารถ 

ซึ่งจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นของผู้แทนยา ท าให้เกิดความมั่นใจในทีมผู้บริหารและรู้สึกถึงความมั่นคงของบริษัท  ซึ่งทีมงาน

ทรัพยากรบุคคลควรมีการคัดเลือกทีมผู้บริหารโดยมี เกณฑ์การคัดเลือกท่ีชัดเจนเพื่อให้ได้ทีมผู้บริหารท่ีมีศักยภาพ

สามารถน าองค์กรไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้ เช่น การรับสมัครทีมผู้บริหาร นอกจากการสัมภาษณ์แล้วอาจจะมีการ

สอบแข่งขัน และให้ท ากรณีศึกษาในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเกี่ยวกับงาน เป็นต้น 

3. จากผลการศึกษาเม่ือจ าแนกตามระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน พบวา่ ผู้แทนยาที่มรีะยะเวลาท่ีท างานใน

บริษัทปัจจุบัน มากกว่า 7 ปี ในองค์ประกอบย่อยด้านจิตวิญญาณ ได้แก่ การท างานท่ีบริษัทยามีความหมายและ

ความส าคัญตอ่ตนเอง งานท่ีท าทุกวันนี้สามารถตอบสนองเป้าหมายในชีวติ ความรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคม ความ

ภูมิใจท่ีได้ท างานในบริษัทยา แห่งนี้ การไม่คิดจะลาออกไปหางานใหม่ และการใชค้วามรู้ความสามารถในงานได้อยา่งเต็มท่ี  

ต่ ากว่า ผู้แทนยาท่ีมีระดับระยะเวลาท่ีท างานในบริษัทปัจจุบัน ไม่เกิน 4 ปี อาจเป็นเพราะภาระงานท่ีเพิ่ มมากขึ้นตาม

ระยะเวลาการท างาน ท าให้ด้านจิตวญิญาณ ต่ าลง ดังนัน้ บริษัทยาควรกระตุน้ แรงบันดาลใจของผู้แทนยาที่มรีะยะเวลาท่ี

ท างานในบริษัทปัจจุบัน มากกว่า 7 ปี โดยจัดกิจกรรมเสริมให้ผู้แทนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ  เช่น กิจกรรมส่งคลิปหรือวีดิโอสั้น 

(Video Clip) ถ่ายทอดประสบการณ์การท างานของผู้แทนยาในหัวข้อ “เร่ืองเล่าสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน” โดย

ส่งเสริมให้ผู้แทนยาเห็นคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคน พัฒนางาน อันจะเป็นประโยชนต์อ่บริษัทยา  

ด้านจติใจ 

1. เนื่องจากผู้แทนยาต้องท างานภายใต้ภาวะกดดันท่ีมีการแข่งขันสูง ท าให้เกิดความเครยีดจากการท างานสูงด้วย 

ผู้แทนยาจึงจ าเป็นต้องจัดการกับความเครียดจากการท างานบริษัทยาควรก าหนดช่วงเวลาผู้แทนยาได้ปรึกษาปัญหาใน

การท างานระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยปรับรูปแบบการเข้าประชุมประจ าเดือนให้มีชั่วโมงของการผ่อนคลาย เช่น  

เชญิวิทยากรจากข้างนอกมาให้ความรู้ในเร่ืองของการจัดการความเครยีดจากการท างาน เป็นต้น 

2. ในการประชุมประจ าเดือนนั้นนอกจากจะจัดประชุมนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทแล้วควรก าหนดช่วงเวลาให้

ผู้แทนยาได้มีเวลาปรึกษาปัญหาจากการท างาน และรายงานความคืบหน้าให้หัวหน้างานทราบในแต่ละเขตพื้นท่ีทุกเดือน 

เนื่องจากหัวหน้างานมสี่วนส าคัญมากในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้แทนยาสามารถท างานให้ได้ตามเป้าหมาย และหัวหนา้งาน

ยังเป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์และแนะแนวทางการท างานในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบด้วย   

ข้อเสนอแนะส าหรับบรษิัทยาต้นแบบ 

จากผลการศึกษา เมื่อจ าแนกตามประเภทบริษัทยาท่ีท างาน พบว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื ท่ีอยู่บริษัท

ยาตน้แบบ มคีุณภาพชีวติการท างานในองค์ประกอบยอ่ยดา้นจิตใจ ได้แก่ ความพงึพอใจในความเป็นตัวเอง ความภูมิใจใน

ผลส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว และการมีความสุข ในการท างานใน 

บริษัทยา ต่ ากว่า ผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนอื ท่ีอยูบ่ริษัทยาสามัญ  
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บริษัทยาต้นแบบ ควรปรับปรุงองค์ประกอบย่อยด้านจิตใจ และ ด้านจิตวิญญาณ โดยจัดกิจกรรมสนับสนุนให้

ผู้แทนยามีความเชื่อมั่นในตนเอง และท างานโดยสามารถตอบสนองเป้าหมายในชวีิตได้ โดยยึดหลัก ท่ีวา่ “ถ้าคนอื่นท าได้ 

เราก็ต้องท าได้ด้วย” นอกจากนั้น อาชีพผู้แทนยา เป็นอาชีพต้องมีปฎิสัมพันธ์กับแพทย์โดยตรง ดังนั้นบริษัทต้นแบบ  

ควรมีการอบรม ปลูกฝังจิตส านึกด้านการบริการ หรือ การสร้างจิตส านกึท่ีดีในงานบริการให้กับผู้แทนยาทุกคนในบริษัท 

โดยแต่เดิมบริษัทยา อาจจะจัดการอบรมโดยเนน้ทางด้านวชิาการ เพียงอย่างเดียว แตใ่นความเป็นจริงงานดา้นการบริการ 

ก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ซึ่งนอกจากจะต้องมีการอบรมกันอย่างจริงจังแล้ว การจูงใจโดยการให้รางวัลกับ

บุคลากรดีเด่นในด้านการบริการ โดยการลงคะแนนท้ังจากผู้แทนยาด้วยกั นเอง และจากการให้คะแนนของแพทย์

ประจ าเดือน  ก็น่าจะสามารถช่วยพัฒนาจิตส านึกในการบริการของบุคลากรทุกคนได้ด้วย และในแต่ละปีควรมีการให้

รางวัลกับบุคลากรดีเด่นของบริษัทด้วย โดยการประเมินจากยอดขายของผู้แทนยาแต่ละบุคคล รวมถึงผลจากแบบประเมิน

ความพงึพอใจของแพทยป์ระกอบการตัดสนิ อกีด้วย ทัง้นี้การด าเนนิการดังท่ีได้กล่าวขา้งต้น น่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติการท างานในดา้นจิตใจและจิตวญิญาณ ให้สูงยิ่งขึน้ไป อกีด้วย 
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