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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ คุณภาพชีวติการท างานของผูแ้ทนยาในเขต
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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระหวัขอ้ คุณภาพชีวติการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทั
ยาในประเทศ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ และศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานขอองผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ โดยใชแ้นวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) ซ่ึง
ประกอบดว้ยคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติ 

การศึกษาในคร้ังน้ีรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูแ้ทนยาใน
เขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ จ านวน 200 ราย น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ไดแ้ก่ 
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และสถิติอา้งอิง ประกอบด้วย การ
ทดสอบค่าแจกแจงแบบที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธี LSD และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาโดยรวมพบวา่ ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศมีคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียไดด้งัน้ีคือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่คงในชีวิต และจากการศึกษาปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมพบว่า ผูแ้ทนยาผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของ
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บริษทัยาในประเทศ ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั จะมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้านกับ
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม พบวา่ ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
จิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั รวมทั้งเม่ือวเิคราะห์อิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้นกบั
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม พบวา่ มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R = 0.702) โดยปัจจยัดา้น
จิตวิญญาณ และด้านความมัง่คงในชีวิต ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
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ABSTRACT 
 

The Independent Study “Quality of Work Life of Medical Representatives in Northern Area 
of Local Pharmaceutical Companies” aimed to investigate factors which affected medical 
representatives’ quality of work life, and to find out the level of their quality of work life by using 
quality of work life concept, which consists of the factors of quality of work life, namely body, 
mentality, social relationship, environment, spirituality, and career stability. 

In this study, the data was collected by questionnaire distributed to 200 medical 
representatives at pharmaceutical companies in the Northern areas. The collected data was then 
analyzed by statistics: frequency, percentage, mean, T-test and One-way ANOVA, LSD, including 
correlation analysis and multiple regression analysis. 

The results of the study showed that the medical representatives at local pharmaceutical 
companies in the Northern areas had medium level of overall quality of work life, and their opinions 
towards the 6 factors of quality of work life were at the high level. Body showed the highest mean, 
followed by mentality, social relationship, environment, spirituality, and career stability, 
respectively. The medical representatives at local pharmaceutical companies in the Northern areas 
who had different marital status showed significant difference in overall quality of work life.  
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The correlation analysis between the 6 factors and quality of work life showed that 
mentality, social relationship, environment, spirituality, and career stability were related 
significantly to quality of work life, in the same direction. The analysis of the influence of factors 
affecting quality of work life towards the overall quality of work life showed positive variation (R = 
0.702), with spirituality and career stability significantly influencing the overall quality of work life.  

 


