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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาใน
ประเทศ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการท างาน (Quality of Work Life) 
 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นองคป์ระกอบหรือมิติหน่ึงท่ีส าคญัของ
คุณภาพชีวิตในภาพรวม  (Quality of Life) ค าว่าคุณภาพชีวิตการท างานนั้ น มีนักวิชาการหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามหมายหรือค านิยามไวน่้าสนใจหลายประเด็น ดงัน้ี 
 สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถาบนั
เสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2552: ออนไลน์) ไดใ้ห้
ค  าจ  ากดัความและความหมายของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ไวว้า่เป็นการด ารงชีวิตอยูด่ว้ยการ
มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์และ มีความมัน่คง ซ่ึงครอบคลุมถึงสุขภาวะทั้ง 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ สุขภาวะทาง
กาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ ดงัน้ี 
 - สุขภาวะทางกาย (Physical Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้และด ารงสุขภาพร่างกาย
ให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งปกติสุขโดยมีการปฏิบติั
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายใหส้มบูรณ์ 
 - สุขภาวะทางอารมณ์  (Emotional Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้ของสภาพทาง
อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น และสามารถบริหารจดัการอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นได้
อยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์
 - สุ ขภาวะทางสั งคม  (Social Well-Being) หมายถึง  ภาวะการรับ รู้ เร่ืองของการมี
สัมพนัธภาพของตนเองกบัผูอ่ื้นทั้งในกลุ่มผูร่้วมงานและต่อสาธารณะชน 
 - สุขภาวะทางจิตวิญญาณ  (Spiritual Well-Being) หมายถึง  ภาวะการรับ รู้ เร่ืองของ
ความรู้สึกสุขสม มีความพึงพอใจในการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย เขา้ใจธรรมชาติและความเป็น
จริงของชีวติ รวมทั้งมีส่ิงยดึเหน่ียวท่ีมีความหมายสูงสุดในชีวติ 
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วอลตนั (Walton. 1973 : 12-16) ไดใ้หค้วามหมายคุณภาพชีวติการท างานไวว้า่ เป็นลกัษณะ
ของการท างานท่ีตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล  โดยพิจารณาคุณลกัษณะ
แนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม  เร่ืองของสังคมขององคก์รท่ีท าให้งานประสบ
ผลส าเร็จ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากเกณฑ์ช้ีวดั 8 ดา้น คือ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม สภาพการท างานท่ีมี
ความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน โอกาสพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ สิทธิส่วนบุคคล และความ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

Wayne F. Cascio (1992: 20 อ้างถึงในสุทธินี เดชะตา , 2551: 11) ได้ให้ความหมายของ
คุณภาพชีวิตการท างานไว ้2 ลักษณะ โดยนัยแรกหมายถึง เร่ืองของสภาพและการปฏิบัติต่างๆ 
ภายในองคก์าร เช่น การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) การจดัการอยา่งมีประชาธิปไตย การมี
ส่วนร่วมของลูกจ้าง (Employee Involvement) สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัย  (Safe 
Working Conditions) อีกนัยห น่ึ ง เป็น เร่ืองเก่ี ยวกับความปลอดภัย  ความพึ งพอใจ  การมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งลูกจา้งและฝ่ายจดัการ และการสามารถเติบโตกา้วหนา้และพฒันา
ในดา้นของความเป็นอยู ่ซ่ึงเป็นความหมายของคุณภาพชีวติการท างานในความเขา้ใจของลูกจา้ง  

 
 2. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน (Management System of 
Quality of work Life: MS-QWL) (สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน์) 
 Management System of Quality of Work Life: MS-QWL เป็นมาตรฐานระบบการจดัการ
คุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขอ้ก าหนด (Requirements) และแนวทาง
ปฏิบติั (Guideline) เพื่อให้องค์การสามารถน าไปใช้ควบคุม ปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันา เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจดัการดา้นคุณภาพชีวิตของคนท างานในองค์การท่ีต่อเน่ืองท่ี
ต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุข
ภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ  
 โดยสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตจากการท างานในสถานประกอบการ
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่กนัยายน พ.ศ.2546 เป็นตน้มา ซ่ึงไดมี้การพฒันาร่างมาตรฐานระบบบริหาร
จัดการคุณภาพชีวิตการท างาน  (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) โดย
อาศยัมาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัโลกเป็นแนวทางการจดัท า อนัไดแ้ก่ เคร่ืองมือในการวดั
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คุณภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลก (WHOQOL-100) และขอ้ก าหนดในลกัษณะของระบบการ
บริหารจดัการของระบบการจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  (OHSAS 18001:1999) 
และมาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยูม่าประยุกตก์บัร่างมาตรฐาน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานในสถาน
ประกอบการ และสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนท างานส าหรับคนไทยให้เป็นท่ียอมรับมีความ
เหมาะสม และน าไปปฏิบติัอย่างแพร่หลาย และเพื่อพฒันาระบบดูแลสุขภาพกาย อารมณ์ สังคม 
และจิตวิญญาณของคนท างานในสถานประกอบการเน้นการบูรณาการเช่ือมโยง  โดยมี “คน” เป็น
ศูนยก์ลาง 
 ระบบจะเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ผลและปัจจยัท่ีมีผลต่อคนท างานทั้ง 4 ดา้น นัน่คือร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ   จิตวิญญาณ โดยพิจารณาจากความจริงท่ีว่า เราจะควบคุมและดูแลในเร่ืองใด
อย่างถูกตอ้งและสมเหตุสมผลได้ก็ต่อเม่ือเราสามารถตอบตวัเราเองได้ว่า เร่ืองท่ีเราตอ้งการดูแล
หรือควบคุมนั้นอยู่ท่ีไหน กิจกรรมใด และมีอะไรบ้าง ดังนั้ นการวิเคราะห์และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
คนท างาน จึงเป็นส่ิงท่ีต้อง    ท าข้ึนในขั้นตอนแรกๆ และอาจเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหรือก้าวแรก
ส าหรับการเดินทางเขา้สู่การดูแลดา้นคุณภาพชีวิตคนท างาน ซ่ึงภายหลงัการวิเคราะห์จึงจะเกิดเป็น
กิจกรรมมาตรการ หรือโครงการต่างๆ ท่ีมีเหตุมาจากผลท่ีไดจ้ากขอ้สรุปของการวิเคราะห์ดงักล่าว 
เพื่อท่ีจะท าให้การแกไ้ขปัญหาหรือดูแลคุณภาพชีวิตของคนท างานนั้นตรงประเด็นสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัปัจจยัต่างๆ จากการวเิคราะห์มากท่ีสุด  
 ทั้งน้ีคุณภาพชีวิตของคนทัว่ไป และคุณภาพชีวิตของคนท างานในสถานประกอบการ
เหมือนกนัในเร่ืองการท าให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีท่ีสุด และจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความ
อิสระ   ในการท างานและดา้นความรู้สึกของจิตใจ  จึงสามารถอธิบายความหมายของปัจจยัทั้ง 6 
ดา้นในการด าเนินการ อนัเป็นมิติท่ีมีความส าคญัในการวดัระดบัคุณภาพชีวติการท างานดงัตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

 

ตารางที่  1 แสดงการผสมผสานปัจจัยทั้ ง 6 ด้าน  ท่ีน าไปสู่  MS-QWL (สถาบันเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน)์ 
 

ปัจจยั  ความหมาย 

1.ดา้นร่างกาย การมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถจดัการต่ออาการปวด
หรือเจ็บป่วยเล็กน้อยได้ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหรืออาการปวดเม่ือยได้ มี
ความกระปร้ีกระเปร่าและความกระฉับกระเฉงในการท างานสามารถท างานได้ตาม
สภาพร่างกายท่ีมี มีก าลงัใจการท างานเพียงพอโดยไม่เป็นภาระของผูอ่ื้น ไดรั้บอาหารดี
และเพียงพอในแต่ละวนั มีเวลาออกก าลงักายและพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 

2.ดา้นจิตใจ การมีสุขภาพจิตดี สบายใจ มีกลไกหรือวิธีการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม ไม่
ซึมเศร้า มีทัศนคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา พึงพอใจในตนเอง 
ยอมรับและเพียงพอในส่ิงท่ีมี มีความมัน่ใจในตนเอง และท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ประสบผลส าเร็จได้ มีสติปัญญาความจ าดี ไม่หลงลืม มีสมาธิในการท างาน สามารถ
ปลอบโยน และให้ก าลังใจคนในครอบครัวและเพ่ือนร่วมงาน และมีก าลงัใจในการ
ท างาน ไม่มีความกดดนั และมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจเม่ือมีความทุกข ์

3.ดา้นสมัพนัธภาพ
ทางสงัคม 
 

การมีความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อเพ่ือนร่วมงาน มีการพ่ึงพาอาศัยและช่วยเหลือกันในการ
ท างาน สามารถท างานบางอยา่งแทนกนัได ้รู้บทบาทหนา้ท่ีในงานโดยไม่ตอ้งรอค าสัง่ใน
การท างาน มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น ร่วมสร้างบรรยากาศการท างานท่ี
ดี มีการเสนอขอ้คิดเห็นของผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และเขา้ร่วมในกิจกรรม
พิเศษท่ีหน่วยงานจดัให ้

4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทั้งในสถานท่ีท างานและระหวา่งการเดินทาง
จากบ้านไปท่ีท างาน  มีท่ีท างานปลอดภยั สะอาดถูกสุขลกัษณะ อยู่ใกลบ้้าน สามารถ
เดินทางสะดวก มีแหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในท่ีท างาน เช่น  หน่วย
รักษาพยาบาล มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงินให้หน่วยงาน มีช่องวา่งรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร
และความรู้ต่างๆ มีกฎระเบียบและวนัหยุดท่ีเหมาะสม  และมีอุปกรณ์ในการท างานท่ี
ทนัสมยัเพียงพอ 

5.ดา้นจิตวญิญาณ การมีอิสระในการท างาน การไดรั้บการยอมรับและช่ืนชมจากผูบ้ริหารและเพ่ือนร่วมงาน 
มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานท่ีท า มีความภูมิใจในการสถานการณ์ประกอบการ 
มีความตั้ งใจท่ีจะคงอยู่ในงาน  มีความเช่ือมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการของ
ผูบ้ริหาร มีความตั้งใจท างานอย่างเต็มก าลงั มีความรู้ความสามารถ ภูมิใจในผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมเผยแพร่ความดีงามละปกป้องช่ือเสียงของสถานประกอบการ 
ตลอดจนมีโอกาสไดใ้ช ้และไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถของตนในการท างาน 
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ตารางที่  1 แสดงการผสมผสานปัจจัยทั้ ง 6 ด้าน  ท่ีน าไปสู่  MS-QWL (สถาบันเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน)์ (ต่อ) 
 

ปัจจยั  ความหมาย 
6.ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

การมีรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และเพียงพอใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั ไม่มีภาระหน้ีสินเกินก าลงั ไม่สร้างหน้ีท่ีไม่จ าเป็นและไม่ช่วยให้มีความมัน่คง
ของในระยะยาว มีเงินออมเม่ือเกษียณจากงานมีสวสัดิการท่ีดีเหมาะสม และครอบคลุม มี
การตรวจร่างกายประจ าปีฟรี มีการเล่ือนปรับต าแหน่ง ข้ึนขั้นเงินเดือนตามความสามารถ
เพ่ือประกันความมั่นคงในงานตลอดจนงานท่ีท าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
สะดวกสบายไม่หนกัหรือเหน่ือยจนเกินไป 

 
 จากนิยามของปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ปัจจยัขา้งตน้ ผูศึ้กษาได้ใช้
ความหมายตามแนวคิดของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลในองคก์ารสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ
สังคมและ จิตวิญญาณ ภายใตอ้งค์ประกอบและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  และมีความมัน่คงใน
ชีวิตการท างาน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีขององคก์ารท่ีจะตอ้งด าเนินการให้เกิดองคป์ระกอบเหล่านั้น และการ
ท่ีพนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีแล้ว  ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่
องค์การจนไปถึงชีวิตส่วนตวัของพนักงาน ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน คือ ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม  ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความ
มัน่คงในชีวติ 
 
 3. ลกัษณะการท างานของผู้แทนยา 
 ลกัษณะการท างานของผูแ้ทนยา (อรรณพ สุนทรนนท์ และวรรณี ชยัเฉลิมพงษ์, 2556) มี
ลกัษณะการท างานตามกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การแสวงหาลูกคา้ การเตรียมตวัก่อนเขา้
พบ การเขา้พบลูกคา้ การให้ขอ้มูลลิตภณัฑ์ การรับมือกบัขอ้โตแ้ยง้และขอ้สงสัย การปิดการขาย 
และการติดตามผล โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมสนบัสนุนการท างาน 
 3.1 การแสวงหาลูกคา้ ลูกคา้ในท่ีน้ีหมายถึงแพทยแ์ละโรงพยาบาลท่ีมีโอกาสใชย้าท่ีผูแ้ทน
ยารับผิดชอบ โดยการแสวงหาลูกคา้เป็นการกระท าให้ไดม้าซ่ึงรายช่ือของบุคคลหรือสถาบนัท่ีเป็น
ลูกคา้ รวมถึงผูท่ี้มีโอกาสจะเป็นลูกคา้ ไดแ้ก่ การใชฐ้านขอ้มูลของบริษทั การใชข้อ้มูลจากผูแ้ทนยา
คนเก่าหรือผูใ้กลชิ้ดกบัแพทย ์และการออกตระเวนหาลูกคา้ใหม่เอง 
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3.2 การเตรียมตวัก่อนเข้าพบ คือ การเตรียมการก่อนพบลูกค้าเพื่อให้การเข้าพบลูกค้า
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ผูแ้ทนยาจะวิเคราะห์ความส าคญัของโรงพยาบาลและแพทย์ ก าหนดแผน
และวตัถุประสงคใ์นการพบแพทย ์โดยจะเขียนแผนการท างานเป็นเดือนและเป็นรายสัปดาห์ และ
เตรียมขอ้มูลก่อนพบแพทยซ่ึ์งมกัจะเป็นไปตามท่ีบริษทัมีการจดัอบรมให้ 

3.3 การเขา้พบลูกคา้ ผูแ้ทนยาตอ้งมีการพิจารณาถึงเวลาและความสะดวกของแพทย์ หรือ
ความต้องการของแพทย์ เพื่อปรับเปล่ียนวตัถุประสงค์ในการพบแต่ละคร้ังให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ส่วนใหญ่แลว้ผูแ้ทนยาจะเลือกพบแพทยใ์นช่วงเวลาท่ีแพทยมี์คนไขน้อ้ย ช่วงเวลาพกั
ของแพทย ์ไปพบแพทยท่ี์คลินิกของแพทย ์พบแพทยใ์นระหว่างการจดัประชุมทางวิชาการ หรือ 
ระหว่างการจดัเล้ียงอาหารหรืออาหารว่างระหว่างประชุมวิชาการ ส่งผลให้เวลาการท างานจะไม่
แน่นอน  

3.4 การให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เป็นจงัหวะเวลาท่ีผูแ้ทนยาน าเสนอขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัยาท่ี
ตนเองรับผิดชอบให้แก่แพทย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้แพทยพ์ิจารณาเลือกสั่งใชย้า ผูแ้ทนยาบาง
รายมีวตัถุประสงคอ่ื์นดว้ย เช่น ให้แพทยท์่านนั้นไปบอกแพทยท์่านอ่ืนต่อ หรือเพื่อหา Indication ท่ี
จะใชย้าได ้โดยรูปแบบท่ีใหข้อ้มูลแพทยมี์ดงัน้ี  

-   การใหข้อ้มูลแบบเตม็ (Full Detail) คือ การใหข้อ้มูลยาทั้งหมดโดยละเอียด 
- การให้ข้อมูลแบบเตือนความจ า  (Remind) คือ การให้ข้อมูล เฉพาะเร่ืองข้ึนกับ

วตัถุประสงคแ์ละโอกาสในการพบแพทยแ์ต่ละคร้ัง 
3.5 การรับมือกบัขอ้โตแ้ยง้และขอ้สงสัย ส่วนใหญ่มกัเป็นค าถามจากแพทยเ์ก่ียวกบัจุดเด่น

หรือลกัษณะเฉพาะของยา ผูแ้ทนยาส่วนใหญ่จะพยายามตอบหากตอบไดใ้นขณะนั้น แต่หากตอบ
ไม่ได้ ผูแ้ทนยาจะขอเวลาแพทยก์ลบัมาหาค าตอบ เพื่อท่ีจะน ากลบัไปตอบแพทยใ์นการพบคร้ัง
ต่อไป 

3.6 การปิดการขาย เป็นความพยายามท าให้แพทยส์ามารถจ าช่ือยาได ้หรือสร้างความสนใจ
ในการสั่งใชย้า หรือสามารถท าให้แพทยต์ดัสินใจสั่งใชย้าได ้โดยอาจเป็นการสั่งใชย้าคร้ังแรกหรือ
เพื่อใหแ้พทยย์งัคงสั่งใชย้านั้นไม่เปล่ียนไปสั่งใชย้าตวัอ่ืน 

3.7 การติดตามผล หลงัจากพบแพทยแ์ต่ละคร้ังผูแ้ทนยาจะมีการติดตามผลในคร้ังต่อไปท่ี
เขา้พบ ซ่ึงการติดตามผลน่ีเองท่ีจะกลายมาเป็นวตัถุประสงคใ์นการพบแพทยค์ร้ังต่อไป 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี การให้ของขวญัในโอกาสพิเศษ การ
มอบ Gimmick การจัด Promotion แก่ผู ้มีอ  านาจในการสั่งซ้ือ การดูงานและประชุมวิชาการ
ต่างประเทศ การสนบัสนุนการประชุมวิชาการในประเทศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซ่ึงรวมการ
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จดัเล้ียงอาหารวา่ง หรืออาหารกลางวนัขณะมีการจดัประชุมวิชาการ การออก Booth การสนบัสนุน
งบประมาณในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ทางวชิาการ ตลอดจนถึงการแจกตวัอยา่งสินคา้ 
 ในส่วนรายไดข้องผูแ้ทนยา จะประกอบดว้ยสองส่วนหลกัๆ คือ Fixed Cost ประกอบดว้ย
เงินเดือน และสวสัดิการต่างๆ เช่น เบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ค่าโทรศพัท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าประกนัรถ ค่า
น ้ ามนัรถ และอีกส่วนหน่ึงคือ Incentive ซ่ึงจะไดจ้ากการท ายอดขายให้ไดต้ามเป้าหมายของบริษทั
ยา ซ่ึงความมากน้อยของทั้งสองส่วนก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่บริษทั (Andrea Santiago, 2557: 
ออนไลน)์ 
 สายงานผู ้แทนยานั้ นสามารถเติบโตได้ทั้ งในสายงานเดิมเป็น District manager หรือ 
Regional manager แลว้เล่ือนต าแหน่งเป็น Senior Director จนถึง Vice President หรืออาจเปล่ียนไป
ในสายงานอีกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์มากข้ึนคือ Assistant Product Manager จนถึง Product 
Manager (Andrea Santiago, 2557: ออนไลน์) 
  

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
สุรชาติ  เปาวัลย์ (2553) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

บริษทัฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของ
พนักงานบริษทัฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากดั และระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน
บริษทัฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท าการรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากบุคลากร
ทั้งหมดซ่ึงประกอบดว้ยพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ทั้งหมด 120 ราย น ามาวิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD และ
การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่าพนักบริษทัฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากดั มี
คุณภาพชีวติภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแยกเป็นปัจจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ ง 6 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต กบัคุณภาพ
ชีวติการท างานในภาพรวม พบวา่มีความสัมพนัธ์กนั 

 

http://healthcareers.about.com/bio/Andrea-Santiago-34171.htm
http://healthcareers.about.com/bio/Andrea-Santiago-34171.htm


 

 

12 

 

ไพบูลย์ เสริมสุขสิริวัฒน์ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของ
ผูแ้ทนยาบริษทัยาขา้มชาติ ในเขตการขายต่างจงัหวดั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการ
ท างานตามท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวงัของผูแ้ทนยาบริษทัยาขา้มชาติในเขตการขายต่างจงัหวดั โดย
ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย ท่ีเป็นตวัแทนบริษทัยาขา้มชาติท่ีมียอดขายสูงสุด 10 อนัดบั
แรก มีวิธีการเลือกตวัอย่างจากผูแ้ทนยาบริษทัยาขา้มชาติซ่ึงท างานในเขตการขายต่างจงัหวดั ดว้ย
วธีิการก าหนดโควตา้ในจ านวนท่ีเท่ากนัของแต่ละบริษทัจ านวน 40 ราย ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบตาม
สะดวก และรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามตวัช้ีวดัของ Richard E. Walton ทั้ง 8 
ดา้น แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีเป็นจริงอยู่ในระดบัปานกลางในทุกดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลตอบแทน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความปลอดภยัและการส่งเสริมสุขภาพ 
ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน ดา้นโอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล 
ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้นจงัหวะของชีวิต และดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ยกเวน้ดา้นการ
ท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ตามความเป็นจริงอยู่ในระดบัมาก ส่วนผลการศึกษาด้านคุณภาพชีวิตการท างานท่ีคาดหวงัของ
ผูต้อบแบบสอบถามต่อองคป์ระกอบคุณภาพชีวติการท างาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามโดยเฉล่ียมี
ความคาดหวงัระดบัมากทุกดา้น 

 
 วสันต์ วิตรสุขุมาลย์ (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และศึกษาระดบัคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดคุณภาพชีวิต
การท างาน (Quality of Work Life) ตามมาตรฐานระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างาน
ในองค์การ (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจากบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 193 ราย และน ามา
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย การทดสอบค่าแจกแจงแบบที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย
วิธี  LSD การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis) และการวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  (Multiple Regression Analysis) 
พบวา่บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
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ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีบุคลากรมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก คือ ดา้นจิตใจ รองลงมาคือ 
ดา้นจิตวญิญาณ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นร่างกาย และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั และพบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคลทุกปัจจยัท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานแตกต่างกนั รวมถึงมีความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน กบั
คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย ์แปรผนัตามกนัในเชิงบวก 


