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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

หลกักำรและเหตุผล                       
คนถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุด การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีคุณค่าเป็นพิเศษ เพราะ

ธุรกิจจะแพช้นะก็อยู่ท่ีคน ซ่ึงเป็นทั้งทรัพยากรและเป็นผูด้  าเนินกระบวนการให้เกิดผล (สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น), 2553) เม่ือคนเขา้สู่กระบวนการการท างานก็จะตอ้งมีเป้าหมาย
เพื่อให้ชีวิตด ารงอยู่ไดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน เม่ือตอ้งอยู่ในสถานท่ีท างานเป็นส่วน
ใหญ่ จึงควรมีสภาวะท่ีเหมาะสม ท าให้เกิดความสุขทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความรู้สึกมัน่คงทั้งสุข
ภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวญิญาณ และสุขภาวะทางสังคม นัน่คือมีคุณภาพ
ชีวติการท างานท่ีดี (กองสวสัดิการแรงงาน, 2547: ออนไลน์) คุณภาพชีวิตการท างานนั้นจึงส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโดยรวมขององคก์ร และยงัมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัผลิตภาพและผลการท างาน
งานดว้ย (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และคณะ, 2540) ดงันั้นการปรับปรุงคุณภาพชีวติในการท างานจึงถือ
วา่เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาองคก์ร ทุกองคก์รจึงตอ้งมีวิธีการจูงใจคนในองคก์รดว้ยปัจจยัต่างๆ 
อย่างเหมาะสม ซ่ึงถา้หากมีปัจจยัตวัใดตวัหน่ึงไม่เหมาะสมหรือขาดไป ก็จะส่งผลให้เกิดความไม่
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจนั้นก็จะส่งผลต่อมาท าให้เกิดการขาดงานโดยไม่จ  าเป็น ไม่ตั้งใจ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานต ่าลง สุดทา้ยบุคลากรก็จะไม่เกิดความ
รักความผกูพนัในองคก์รและเร่ิมมองหางานใหม่ (Willam S. Hebbartt, 1993) 
 ผูแ้ทนยา เป็นหน่ึงในอาชีพท่ีไดรั้บความนิยม เพราะให้ผลตอบแทนท่ีสูงเม่ือเทียบกบัการ
ขายสินคา้ชนิดอ่ืนๆ และเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจยาซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีของมนุษย ์และตลาดยายงัมี
แนวโนม้การเติบโตมากข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนๆ (ผูจ้ดัการรายสัปดาห์, 2555: ออนไลน์) ผูแ้ทนยามี
หน้าท่ีให้ขอ้มูลยาแก่แพทยเ์พื่อให้แพทยเ์กิดการสั่งใชย้า มีเป้าหมายส าคญัคือยอดขาย ซ่ึงลกัษณะ
การท างานของผูแ้ทนยาก็จะแตกต่างกนัไปในแต่ละคน (การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
ระดับชาติ The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference: 2556) ในประเทศไทยมีทั้ ง
ผูแ้ทนยาบริษัทยาข้ามชาติ (Multinational Pharmaceutical Company) และผูแ้ทนยาบริษัทยาใน
ประเทศ (Local Pharmaceutical Company) ในจ านวนท่ีแตกต่างกนั โดยบริษทัยาขา้มชาติมีจ านวน 
40 บริษทั (สมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสัชภณัฑ์, 2553: ออนไลน์) เม่ือเทียบกบับริษทัยาในประเทศซ่ึง
มีจ านวน 64 บริษทั (MIMS Thailand, 2555: ออนไลน์) แต่บริษทัยาขา้มชาติกลบัถูกเลือกเป็นอนัดบั
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แรกหากตอ้งเขา้ท างานเป็นผูแ้ทนยา เน่ืองจากลกัษณะบริษทัท่ีคนตอ้งการไปท างานดว้ย  จ านวน 
70% สนใจท่ีจะเขา้ท างานบริษทัยาข้ามชาติ (ADECCO, 2555: ออนไลน์) รวมถึงยาต้นแบบของ
บริษทัยาขา้มชาติก็มีภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่ยาสามญั อีกทั้งบริษทัยาขา้มชาติมีการรวมกลุ่มจดัตั้งสมาคม
ผูว้ิจยัและผลิตเภสัชภณัฑ์ (Pharmaceutical Research & Manufacturers Association, PReMA) ช่วย
เพิ่มภาพลกัษณ์ท่ีดีกวา่ให้กบัผูแ้ทนยาบริษทัยาขา้มชาติ (สมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสัชภณัฑ์, 2553: 
ออนไลน์) ท าให้เกิดการแข่งขนักนัเขา้เป็นผูแ้ทนยาบริษทัยาขา้มชาติ บริษทัยาขา้มชาติมีโอกาสท่ี
จะคดัเลือกผูแ้ทนยาท่ีมีความสามารถไดก่้อนบริษทัยาในประเทศ นอกจากนั้นผูแ้ทนยาบริษทัยาใน
ประเทศส่วนใหญ่ก็มกัจะหาโอกาสในการยา้ยไปท างานในบริษทัยาขา้มชาติอยูเ่สมอ ท าให้มีอตัรา
การลาออกจากงานสูง และผูแ้ทนยาแต่ละคนก็อยูท่  างานใหก้บับริษทัยาในประเทศเป็นระยะเวลาไม่
นาน รวมไปถึงหาคนท่ีมีความสามารถมาท างานด้วยได้ยากกว่า (พรชัย อัคราสรณีย์, 2556: 
สัมภาษณ์) 
 ในประเทศไทยมีค่าใชจ่้ายดา้นยารักษาโรคเป็นจ านวนมากทุกๆ ปี ท าให้มีการประกาศใช้
นโยบายควบคุมค่ ายาในระบบสวัส ดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจากกรมบัญ ชีกลาง 
กระทรวงการคลัง โดยขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 34 แห่งทั่วประเทศ ซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลของรัฐท่ีมีค่าใช้จ่ายด้านยารักษาโรคสูงเรียงตามล าดบั แบ่งเป็นในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 19 แห่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 7 แห่ง และอ่ืนๆ อีก 8 แห่ง ให้ลดการใช้ยาตน้แบบ
ลงแล้วหันมาใช้ยาสามญัแทน รวมถึงได้คดัเลือกโรงพยาบาลท่ีมีมูลค่าการใช้ยาตน้แบบสูงเป็น
ล าดบัแรกๆ มา 3 แห่ง เพื่อเป็นตน้แบบน าร่อง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลต ารวจ และ
โรงพยาบาลล าปาง (สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข: 2555: 3-9) จากการท่ีมีโรงพยาบาลติดอนัดบัทั้ง
โรงพยาบาลล าปาง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวร แสดงวา่ภาคเหนือเป็นภาคท่ีมีมูลค่าการใชย้า
ตน้แบบสูงมาก เม่ือมีการใชย้าจ านวนมากจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชผู้แ้ทนยาจ านวนมากตามไปดว้ยใน
การรับผิดชอบยอดขายในเขตภาคเหนือ (พรชัย อัคราสรณีย์, 2556: สัมภาษณ์) ซ่ึงการท่ีคนมี
ความสามารถจะเลือกเขา้มาท างานดว้ย บริษทัยาทุกๆ บริษทัจึงจ าเป็นตอ้งมีการสร้างคุณภาพชีวิต
การท างานใหค้นเหล่าน้ีพึงพอใจ 

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของ
บริษัทยาในประเทศ เพื่อท่ีจะท าให้ทราบระดับคุณภาพชีวิตการท างานของผู ้แทนยาในเขต
ภาคเหนือของบริษทัยาในประเทศ ท่ีส่งผลใหเ้กิดการลาออกและยา้ยงานจากบริษทัยาในประเทศไป
ยงับริษัทยาข้ามชาติ และมีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขต
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ภาคเหนือของบริษทัยาในประเทศ รวมทั้งสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาของบริษทัยาในประเทศ เพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือของบริษทัยาใน
ประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือของ
บริษทัยาในประเทศ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1. ท าให้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยา
ในประเทศ 
 2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ 
ของบริษทัยาในประเทศ 
 3. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวติการท างานของผูแ้ทนยา 
เพื่อพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจต่อไป 
 
นิยำมศัพท์ 
  คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน หมายถึง ระดบัความรู้สึก หรือการรับรู้เชิงประมาณค่าของผูแ้ทน
ยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ โดยอยูภ่ายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีดี และมีความมัน่คงในชีวิต
การท างาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน สามารถแบ่งออกเป็น 6 ปัจจยั คือ ดา้น
ร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 
 ผู้แทนยำ หมายถึง พนกังานของบริษทัยา ท่ีท าหนา้ท่ีให้ขอ้มูลยาแก่แพทยเ์พื่อให้แพทยเ์กิด
การใชย้า เพื่อเป้าหมายในการสร้างยอดขายให้กบับริษทัมากท่ีสุด โดยท างานตามโรงพยาบาลต่างๆ 
ในเขตท่ีรับผดิชอบ 
 บริษัทยำในประเทศ หมายถึง บริษทัยาท่ีท าการผลิตยาภายในประเทศ เป็นบริษทัของคน
ไทย ท าการผลิตยาสามญั  
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 บริษัทยำข้ำมชำติ หมายถึง บริษทัยาของต่างประเทศท่ีมีการวิจยัและผลิตยาแลว้น าเขา้มา
จ าหน่ายในประเทศไทย 
 ยำสำมัญ หมายถึง ยาท่ีผลิตข้ึนเลียนแบบยาตน้แบบ หลงัจากท่ียาตน้แบบหมดสิทธิบตัรยา
แลว้ เป็นยาท่ีมีราคาถูกกวา่ยาตน้แบบ 
 ยำต้นแบบ หมายถึง ยาท่ีผลิตข้ึนหลงัจากมีการวิจยั และเป็นยาท่ีมีการจดสิทธิบตัรยา เป็น
ยาท่ีมีราคาแพงกวา่ยาสามญั 
 เขตภำคเหนือ หมายถึง พื้นท่ีจงัหวดัท่ีอยูใ่นภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา อุตรดิตถ ์
สุโขทยั ตาก ก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค ์อุทยัธานี 
 


