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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of 
Work Life) 
 วิธีการศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ จ านวน 200 คน และไดน้ ามาวิเคราะห์โดยใช้
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และใช้สถิติอา้งอิง ได้แก่ ค่า T-test ค่า F-test และ One way ANOVA 
พร้อมทั้ งวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ ปัญหาท่ีพบจากการ
ปฏิบติังาน และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.5 และเป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 54.5 ส่วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
91.5 มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 97.5 มีอายุการท างานในบริษทั
ปัจจุบนั 6 เดือน - 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.0 และมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,000 - 50,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 48.0 
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ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาใน
ประเทศ และระดับคุณภาพชีวติการท างานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น ตามแนวคิดเก่ียวกบั
คุณภาพชีวติการท างานมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.43 และผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 
ดา้น ไดด้งัน้ีคือ 
 
 1. ปัจจัยด้านร่างกาย 
 พบวา่ ปัจจยัดา้นร่างกายมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึงค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.61 เรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดับแรกได้ดังน้ีคือ ในปีท่ีผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอน
โรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 รองลงมาคือ ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.04 และการท างานด้วยความสดช่ืน กระฉับกระเฉง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 และปัจจยัย่อยด้าน
ร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 
  

2. ปัจจัยด้านจิตใจ 
 พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.60 เรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกได้ดงัน้ีคือ การมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94 รองลงมาคือ การจดัการกบัความเครียดจากการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ตามดว้ย
การมีความมั่นใจในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และการมีก าลังใจในการท างาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.80 และปัจจยัย่อยด้านจิตใจท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การมีความกดดนัในการ
ท างานมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 
 
 3. ปัจจัยด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 

พบวา่ ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.49 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดด้งัน้ีคือ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่าน
และเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 รองลงมาคือ การอยูใ่นบรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่นและ
เป็นกนัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ตามดว้ยการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 และปัจจัยย่อยด้านสัมพันธภาพทางสังคมท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าท่ีสุด คือ การมี
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเป็นธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 

 
 4. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

พบว่า ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.39 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดด้งัน้ีคือ ความเหมาะสมของวนัหยดุและวนัลา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 รองลงมาคือ ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นขณะท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.50 ตามดว้ยความเหมาะสมของเขตการขายท่ีไดรั้บมอบหมายในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 
และปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นระหวา่ง
การเดินทางไปท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 

 
 5. ปัจจัยด้านจิตวญิญาณ 
 พบว่า ปัจจยัด้านจิตวิญญาณมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.30 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดด้งัน้ีคือ การไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และ
ผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 รองลงมาคือ การมีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถในการ
ท างานอย่างเต็มท่ี  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 ตามด้วยการมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือเผยแพร่
ภาพลกัษณ์ของบริษทั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45และปัจจยัย่อยดา้นจิตวิญญาณท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ 
การไม่มีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.47 
   

6. ปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวติ 
พบวา่ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากบั 3.17 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกได้ดงัน้ีคือ ความเหมาะสมของการจดัให้
ไดรั้บบริการตรวจสุขภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ี
ไดรั้บเทียบกบัภาระงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ตามดว้ยความเหมาะสมของโอกาสในการปรับข้ึน
เงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 และปัจจยัย่อยด้านความมั่นคงในชีวิตท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบับริษทัยาอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.82 
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาใน
ประเทศ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ในส่วนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ โดยพิจารณาแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อายุการท างานในบริษทัปัจจุบนั และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน โดยมีผลการเปรียบเทียบดงัต่อไปน้ี 
 
1. จ าแนกตามเพศ 
 1.1 การเปรียบเทยีบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 ด้าน จ าแนก
ตามเพศ 
 พบวา่ ผูแ้ทนยาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกาย แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยไดแ้สดงปัจจยัยอ่ยดงัน้ีคือ 
  
ตารางที่ 70  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย แตกต่าง 1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
2. การมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ 

2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง  
3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ไม่แตกต่าง  
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง  
5. ดา้นจิตวญิญาณ ไม่แตกต่าง  
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง  
หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 1.2 การเปรียบเทยีบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม จ าแนกตามเพศ 
พบว่า ผูแ้ทนยาเพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

2. จ าแนกตามอายุ 
 2.1 การเปรียบเทยีบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 ด้าน จ าแนก
ตามอายุ 
 
ตารางที่ 71  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย แตกต่าง 1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
2. การท างานดว้ยความสดช่ืน กระฉบักระเฉง 
3. การมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ 
4. การมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 

2. ดา้นจิตใจ แตกต่าง 1. การมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา 
2. การมีความมัน่ใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 
3. การมีสมาธิ และจดจ่อกบัการท างาน 
4. การมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยูทุ่กวนัน้ี 
5. การมีความกดดนัในการท างาน 

3. ด้านสัมพันธภาพทาง
สงัคม 

แตกต่าง 1. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพ่ือนร่วมงาน 
2. การอยูใ่นบรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง 
3. การติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
4. การมีความสามารถตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5. การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้ 
6. การมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเป็นธรรม 
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ตารางที่ 71  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่าง 1. ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นขณะท างาน 
2. ความเหมาะสมของเขตการขายท่ีไดรั้บมอบหมายในการท างาน 
3. ความเหมาะสมของวนัหยดุและวนัลา 
4. ความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดรั้บในการท างาน 

5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 1. การไดรั้บค าชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา 
2. ความรู้สึกวา่งานท่ีท าอยูต่อบสนองต่อเป้าหมายชีวติ 
3. ความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างานกบับริษทั 
4. การมีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคต 
5. การมีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานกบับริษทัอยา่ง
เตม็ท่ี 
6. การมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของบริษทั 
7. การไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ 

6. ด้านความมั่น คงใน
ชีวติ 

แตกต่าง 1. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบัภาระงาน 
2. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบับริษทัยาอ่ืนๆ 
3. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีได้รับเทียบกับเป้าหมาย
ยอดขาย 
4. ความเหมาะสมของการจดัใหไ้ดรั้บบริการตรวจสุขภาพ 
5. ความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ีได้รับต่อรายจ่าย หรือหน้ีสิน
ระยะยาว 
6. ความมัน่คงท่ีไดรั้บจากการท างานกบับริษทั 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
 2.2 การเปรียบเทยีบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม จ าแนกตามอายุ 

พบว่า ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุ 21-25 ปี อายุ 26-30 ปี และอายุ 31-35 ปี มีคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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3. จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 3.1 การเปรียบเทยีบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 ด้าน จ าแนก
ตามสถานภาพสมรส 
 
ตารางที่ 72  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย ไม่แตกต่าง  
2. ดา้นจิตใจ แตกต่าง 1. การมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา 

2. การมีความมัน่ใจในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ 
3. การมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยูทุ่กวนัน้ี 
4. การมีก าลงัใจในการท างาน 
5. การมีความกดดนัในการท างาน 

3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม แตกต่าง 1. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพ่ือนร่วมงาน 
2. การอยูใ่นบรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง 
3. การติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
4. การมีความสามารถตัดสินใจในขอบเขตงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5. การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้ 
6. การมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเป็นธรรม 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง  
5. ดา้นจิตวญิญาณ ไม่แตกต่าง  
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ แตกต่าง 1. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบัภาระ

งาน 
2. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบับริษทั
ยาอ่ืนๆ 
3. ความเหมาะสมของสวสัดิการท่ีไดรั้บ 
4. ความเหมาะสมของการจัดให้ได้รับบริการตรวจ
สุขภาพ 
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ตารางที่ 72  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามสถานภาพสมรส (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

  5. ความเหมาะสมของโอกาสในการปรับข้ึนเงินเดือน 
หรือเล่ือนต าแหน่ง 
6. ความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บต่อรายจ่าย หรือ
หน้ีสินระยะยาว 
7. ความมัน่คงท่ีไดรั้บจากการท างานกบับริษทั 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

  
3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม

สถานภาพสมรส 
พบว่า ผูแ้ทนยาท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีคุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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4. จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 4.1 การเปรียบเทยีบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 ด้าน จ าแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 
ตารางที่ 73  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย ไม่แตกต่าง  
2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง  
3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ไม่แตกต่าง  
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง  
5. ดา้นจิตวญิญาณ ไม่แตกต่าง  
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง  
หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

 4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด 

พบวา่ ผูแ้ทนยาท่ีมีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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5. จ าแนกตามอายุการท างานในบริษัทปัจจุบัน 
 5.1 การเปรียบเทยีบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 ด้าน จ าแนก
ตามอายุการท างานในบริษัทปัจจุบัน 
 

ตารางที่ 74  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย แตกต่าง 1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
2. การท างานดว้ยความสดช่ืน   กระฉบักระเฉง 
3. การไดรั้บประทานอาหารในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 
4. การมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 

2. ดา้นจิตใจ แตกต่าง 1. การมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา 
2. การมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยูทุ่กวนัน้ี 
3. การมีความกดดนัในการท างาน 

3. ด้ าน สั มพัน ธภาพท าง
สงัคม 

แตกต่าง 1. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพ่ือนร่วมงาน 
2. การติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
3. การมีความสามารถตัด สินใจในขอบเขตงาน ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่าง 1. ความเหมาะสมของเขตการขายท่ีได้รับมอบหมายในการ
ท างาน 
2. ความเหมาะสมของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน 
3. ความเหมาะสมของวนัหยดุและวนัลา 
4. ความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีได้รับในการ
ท างาน 

5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 1. การไดรั้บค าชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา 
2. การมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ
บริษทั 
3. การไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง  
หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม จ าแนกตามอายุ
การท างานในบริษัทปัจจุบัน 

พบวา่ ผูแ้ทนยาท่ีมีอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 เดือน อายกุารท างาน 6 เดือน
ข้ึนไป - 1 ปี อายกุารท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี อายกุารท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี และอายกุารท างาน 3 ปี
ข้ึนไป - 4 ปี มีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
6. จ าแนกตามระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 6.1 การเปรียบเทยีบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 ด้าน จ าแนก
ตามระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 75  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย แตกต่าง 1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
2. ในปีท่ีผา่นมามีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล 
3. การท างานดว้ยความสดช่ืน กระฉบักระเฉง 
4. การไดรั้บประทานอาหารในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 
5. การมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ 
6. การมีเวลาในการนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวนัอย่าง
เพียงพอ 

2. ดา้นจิตใจ แตกต่าง 1. การมีสมาธิ และจดจ่อกบัการท างาน 
2. การมีก าลงัใจในการท างาน 
3. การมีความกดดนัในการท างาน 

3. ด้ าน สั มพัน ธภ าพท าง
สงัคม 

แตกต่าง 1. การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพ่ือนร่วมงาน 
2. การติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
3. การมีความสามารถตัดสินใจในขอบเขตงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
4. การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้ 
5. การมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเป็นธรรม 
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ตารางที่ 75  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่าง 1. ความเหมาะสมของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน 
2. ความเหมาะสมของวนัหยดุและวนัลา 
3. ความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดรั้บในการ
ท างาน 

5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 1. การไดรั้บค าชมเชยจากเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา 
2. ความรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่าต่อสงัคม 
3. ความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างานกบับริษทั 
4. ความเช่ือมัน่ในบริษทัและผูบ้งัคบับญัชา 
5. การ มี โอก าสได้ รับ ก ารพัฒ น า และ ฝึ กฝนค วาม รู้
ความสามารถจากบริษทั 
6. การไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ไม่แตกต่าง  
หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
6.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม

ระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
พบว่า ผูแ้ทนยาท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 40,000 บาท ระดับรายได้เฉล่ีย 

40,000 - 50,000 บาท ระดับรายได้เฉล่ีย 50,001 - 60,000 บาท และระดับรายได้เฉล่ีย 60,001 - 
70,000 บาท มีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้าน กบัระดับคุณภาพ

ชีวติการท างานในภาพรวมของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ 
พบว่า ปัจจยัดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และ

ดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
ท าให้ทราบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานมีเพียง 5 ดา้น ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
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ชีวิตการท างานในภาพรวม คือ ปัจจัยด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ ในระดับต ่ ามาก ปัจจัยด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคมมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
ปัจจยัด้านจิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และปัจจยัด้านความมั่นคงในชีวิตมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นต่างๆ ตามล าดบัแลว้ ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ จะมีคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมเพิ่มข้ึน 

 
การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผูแ้ทนยาในเขต

ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานทั้ง 5 ดา้น มีการแปร
ผนัตามกนัในเชิงบวก (R = 0.702) และพบวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ และปัจจยัดา้นความมัน่คงใน
ชีวิต มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึง
สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตในภาพรวมไดร้้อยละ 49.20 ส่วนอีกร้อยละ 50.80 เป็นผลท่ีเกิดจาก
ดา้นอ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาจากค่านัยส าคญัทางสถิติ พบว่า ปัจจยัด้านจิตวิญญาณสามารถท านาย
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.312 และ
ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตสามารถท านายระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได ้โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.523 
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ส่วนที ่3  ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการ
ท างานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาใน
ประเทศ โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามระบุปัญหาและขอ้เสนอแนะไว้
ดงัน้ีคือ 

 
ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงาน 
 ด้านจิตใจ 

1. ผูแ้ทนยาต้องสามารถให้ผูบ้ ังคับบัญชาติดต่อส่ือสารได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะเป็น
วนัหยุดก็ตาม ซ่ึงบางคร้ังก็เป็นการรบกวนเวลาของผูแ้ทนยามากเกินไป ท าให้คุณภาพชีวิตการ
ท างานลดลง 
 2. ความเครียดจากการท างานท่ีเพิ่มมากข้ึน จากยอดขายท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งถูกกดดนัให้
ตอ้งปิดยอดขายให้ไดจ้ากบริษทั รวมถึงจากตนเองท่ีจะตอ้งพยายามทุกวิถีทางเพื่อปิดยอดขาย อนั
น าไปสู่รายไดท่ี้มากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
 ด้านจิตวญิญาณ 
 1. บริษทัควรลดงานเอกสาร และรายงานบางอยา่งท่ีมีความซ ้ าซ้อน เพื่อให้ผูแ้ทนยามีเวลา
ไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะเพิ่มคุณภาพชีวติการท างานได ้
 ด้านความมั่นคงในชีวติ 

1. บริษทัควรเพิ่มส่วนของสวสัดิการเบ้ียเล้ียงต่างๆ เช่น เบ้ียเล้ียงการท างานในต่างจงัหวดั 
ค่าน ้ามนั ค่าท่ีพกั ค่าบ ารุงรักษารถยนต ์
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อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
ไดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวติ (Quality of Life) และแนวคิดคุณภาพชีวติในการท างาน (Quality 
of Work Life) ซ่ึงอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาพบวา่ ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ มีคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุรชาติ เปาวลัย ์(2553) 
ซ่ึงศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานบริษทัฟาร์มาลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีพบวา่ มี
คุณภาพชีวิตภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อีกทั้งผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
แยกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ ท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลด้านสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน จะมีระดับคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกัน ไม่
สอดคลอ้งกบัพนกังานบริษทัฟาร์มาล้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่าง
กนั จะมีระดบัคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนั  

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของ
บริษัทยาในประเทศ พบว่า ความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกาย ปัจจยัด้านจิตใจ และปัจจยัด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม อยู่ในระดบัมาก และความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัด้านจิต
วญิญาณ และปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิต อยูใ่นระดบัปานกลาง ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุ
รชาติ เปาวลัย ์(2553) ท่ีพบวา่ ความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจ และปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
อยู่ในระดบัมาก และยงัไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของวสันต์ วิตรสุขุมาลย ์(2554) ซ่ึงศึกษาเร่ือง
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ความ
คิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกาย ปัจจัยด้านจิตใจ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม ปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นจิตวญิญาณ อยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น กบั
ระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม พบวา่ ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
มีปัจจยัเพียง 5 ด้าน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม คือ ด้านจิตใจ ด้าน
สัมพันธภาพทางสังมคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของสุรชาติ เปาวลัย  ์(2553) ท่ีพบว่า พนักงานบริษทัฟาร์มาล้ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั มีปัจจยัทั้ง 6 ดา้น ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 

นอกจากน้ีจากการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
ของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
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ทั้ง 6 ดา้น มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R = 0.702) ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมไดร้้อยละ 49.20 โดยปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ และปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติ มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุรชาติ 
เปาวลัย ์(2553) และวสันต ์วิตรสุขุมาลย ์(2554) ท่ีพบวา่มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R = 0.648 
และ R = 0.775 ตามล าดบั) แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมกบัทั้งสองการศึกษา 
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ข้อค้นพบ 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ มี
ขอ้คน้พบดงัน้ี 
 1. เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 ดา้นเป็นหลกั พบวา่ 

-  ปัจจยัดา้นร่างกายของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ เม่ือจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ ผูแ้ทนยาท่ีมีเพศ อาย ุอายกุารท างานในบริษทัปัจจุบนั และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 -  ปัจจยัดา้นจิตใจของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ เม่ือจ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส อายุการท างานในบริษทัปัจจุบนั และ
ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 -  ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ 
เม่ือจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุ สถานภาพสมรส อายุการท างานในบริษทั
ปัจจุบนั และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 -  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ เม่ือจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุ อายุการท างานในบริษทัปัจจุบนั และระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติ 
 -  ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ เม่ือจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุ อายุการท างานในบริษทัปัจจุบนั และระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 -  ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ เม่ือ
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูแ้ทนยาท่ีมีอาย ุและสถานภาพสมรสแตกต่างกนั จะมีความคิด
เห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2. เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนบุคคลเป็นหลกั พบวา่ 
 -  ผูแ้ทนยาเพศชายมีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาลน้อยกว่าเพศหญิง และมี
เวลาในการออกก าลงักายอยา่งเพียงพอมากกวา่เพศหญิง 
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-  ผู้แทนยาท่ีมีอายุ 31 - 35 ปี มีปัจจัยด้านร่างกายในส่วนของการมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง การท างานดว้ยความสดช่ืน กระฉบักระเฉง การมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ 
และการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอนอ้ยท่ีสุด 

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุ 31 - 35 ปี มีปัจจยัดา้นจิตใจในเร่ืองของการมองโลกในแง่บวกเม่ือพบ
เจอปัญหา มีความมัน่ใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จ มีสมาธิและจดจ่อกบัการท างาน 
และมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยูทุ่กวนัน้ีมากท่ีสุด รวมถึงมีความกดดนัในการท างานนอ้ยท่ีสุด  

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุ 21 - 25 ปี มีปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมในเร่ืองของการช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัของท่านและเพื่อนร่วมงาน การอยู่ในบรรยากาศการท างานท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง 
การติดต่อส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานและผู ้บังคับบัญชา การตัดสินใจในขอบเขตงานท่ีได้รับ
มอบหมาย การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้ และการมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความ
เป็นธรรมนอ้ยท่ีสุด 

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุ 26 - 30 ปี มีปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมในเร่ืองของความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นขณะท างาน ความเหมาะสมของเขตการขายท่ีไดรั้บมอบหมายในการท างาน ความ
เหมาะสมของวนัหยุดและวนัลา และความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีได้รับในการ
ท างานมากท่ีสุด 

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุ 21 -25 ปี มีปัจจยัด้านจิตวิญญาณในเร่ืองของการได้รับค าชมเชยจาก
เพื่อนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกว่างานท่ีท าอยู่ตอบสนองต่อเป้าหมายชีวิต ความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการท างานกบับริษทั การมีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานกบับริษทัอยา่ง
เต็มท่ี และการมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของบริษทั การไดรั้บการยอมรับจาก
ลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ น้อยท่ีสุด รวมทั้งการมีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ี
ท างานในอนาคตมากท่ีสุด 

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุ 21 - 25 ปี มีปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิตในเร่ืองของความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบัภาระงาน ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบับริษทั
ยาอ่ืนๆ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบัเป้าหมายยอดขาย ความเหมาะสมของการ
จดัให้ไดรั้บบริการตรวจสุขภาพ ความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บต่อรายจ่าย หรือหน้ีสินระยะ
ยาว และความมัน่คงท่ีไดรั้บจากการท างานกบับริษทันอ้ยท่ีสุด 

-  ผูแ้ทนยาท่ีสมรสแลว้ มีปัจจยัดา้นจิตใจ สัมพนัธภาพทางสังคม และความมัน่คงในชีวติท่ี
มากกวา่ ผูแ้ทนยาท่ีมีสถานภาพโสด แสดงวา่ผูแ้ทนยาท่ีมีสถานภาพสมรสมีความพึงพอใจกบัส่ิงท่ี
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ไดรั้บในปัจจุบนั และมีความคิดเห็นวา่ส่ิงท่ีไดรั้บอยูน่ั้นดีอยูแ่ลว้ทั้งดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคม และดา้นความมัน่คงในชีวติในปัจจุบนั 

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุการท างานในบริษัทปัจจุบันน้อยกว่า 6 เดือน - 2 ปี จะมีปัจจัยด้าน
ร่างกายในเร่ืองของสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง การท างานดว้ยความสดช่ืน   กระฉบักระเฉง การได้
รับประทานอาหารในแต่ละวนัอย่างเพียงพอ และการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผ่อนในแต่ละวนั
อยา่งเพียงพอท่ีดีกวา่อายกุารท างานท่ีมากข้ึน 

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุการท างานในบริษทัปัจจุบนัตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป - 1 ปี มีปัจจยัดา้นจิตใจ
ในเร่ืองของการมองโลกในแง่บวกเม่ือพบเจอปัญหา และการมีความพึงพอใจกบังานท่ีท าอยู่ทุก
วนัน้ีมากท่ีสุด รวมถึงมีความกดดนัในการท างานนอ้ยท่ีสุด 

-  ผู ้แทนยาท่ีมีอายุการท างานในบริษัทปัจจุบันน้อยกว่า 6 เดือน  - 1 ปี  มีปัจจัยด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคมในเร่ืองของการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของท่านและเพื่อนร่วมงาน การ
ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และการมีความสามารถตดัสินใจในขอบเขตงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายนอ้ยกวา่อายกุารท างานท่ีมากข้ึน 

-  ผู ้แทนยาท่ีมีอายุการท างานในบริษัทปัจจุบันน้อยกว่า 6 เดือน  - 1 ปี  มีปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดล้อมในเร่ืองของความเหมาะสมของเขตการขายท่ีได้รับมอบหมายในการท างาน ความ
เหมาะสมของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน ความเหมาะสมของวนัหยุดและวนัลา และความ
เหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดรั้บในการท างานนอ้ยท่ีสุด 

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุการท างานในบริษทัปัจจุบันตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี มีปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ
เร่ืองของการไดรั้บค าชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือผูบ้งัคบับญัชา การมีส่วนร่วมในการสร้าง หรือ
เผยแพร่ภาพลกัษณ์ของบริษทั และการไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ น้อย
กวา่อายกุารท างานท่ีมากข้ึน 

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 60,001 - 70,000 บาท มีปัจจยัดา้นร่างกายมากท่ีสุด  
-  ผูแ้ทนยาท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 50,001 บาท มีปัจจยัด้านจิตใจน้อยกว่าระดับ

รายไดเ้ฉล่ีย 50,001 บาท ข้ึนไป ในเร่ืองของการมีสมาธิ และจดจ่อกบัการท างาน การมีก าลงัใจใน
การท างาน และการมีความกดดนัในการท างาน  

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ีย 50,001 บาทข้ึนไป มีปัจจยัด้านสัมพนัธภาพทางสังคม
มากกวา่ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต ่ากวา่ 50,001 บาท ในเร่ืองของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของท่านและ
เพื่อนร่วมงาน การติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา การมีความสามารถตดัสินใจ
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ในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้โตแ้ยง้ และการมี
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเป็นธรรม  

-  ผูแ้ทนยาท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยกวา่ 40,000 บาท มีปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด ใน
เร่ืองของความเหมาะสมของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน ความเหมาะสมของวนัหยดุและวนั
ลา และความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดรั้บในการท างาน 

- ผูแ้ทนยาท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 50,001 บาท ข้ึนไปมีปัจจยัดา้นจิตวิญญาณท่ีมากกวา่ 
ระดับรายได้เฉล่ียต ่ ากว่า 50,001 บาท ในเร่ืองของการได้รับค าชมเชยจากเพื่อนร่วมงานหรือ
ผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่าต่อสังคม ความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างานกบับริษทั 
ความเช่ือมั่นในบริษัทและผู ้บังคับบัญชา การมีโอกาสได้รับการพัฒนา และฝึกฝนความรู้
ความสามารถจากบริษทั และการไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ 
 3. คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาใน
ประเทศ เม่ือจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูแ้ทนยาท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีคุณภาพ
ชีวติการท างานในภาพรวมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผูแ้ทนยาท่ีมีสถานภาพสมรส
มีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมมากกวา่ผูแ้ทนยาท่ีมีสถานภาพโสด  
 4. คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมในการศึกษาน้ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัด้านจิตใจ 
ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นร่างกาย แสดงวา่ จากการศึกษา ผูแ้ทนยาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
ปัจจยั 5 ด้านท่ีสอดคล้องไปทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวิตการท างานภาพรวม แต่เม่ือน าปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ทั้ง 5 ดา้นนั้นมาพิจารณาถึงอิทธิพลท่ีมีต่อคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม พบวา่มี
ปัจจยัเพียง 2 ดา้น คือ ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และแปรผนัตามกนัในเชิงบวก นั่นคือ หากปัจจยัทั้ง
สองด้านมีค่าเฉล่ียมากข้ึน คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมก็จะมากข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงจาก
การศึกษาท าใหส้รุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นจิตวญิญาณ และปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติซ่ึงเป็นสองล าดบั
สุดทา้ยเม่ือเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย โดยมีปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดนั้น เป็นสอง
ปัจจยัท่ีผูแ้ทนยาคิดว่ายงัไม่เพียงพอ และส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศมีระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5. ในปีท่ีผา่นมาผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ มีการเจบ็ป่วยรุนแรงจน
ตอ้งนอนโรงพยาบาลนอ้ยมาก และมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง แต่มีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่ง
เพียงพอนอ้ย อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผูแ้ทนยาในอนาคตได ้
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 6. ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจอยู่
ในระดบัมาก แต่พบวา่มีความกดดนัในการท างานมาก ซ่ึงความกดดนัในการท างานน้ีอาจส่งผลต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจอ่ืนๆ ในอนาคตได ้

7. ผูแ้ทนยาท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นวา่การมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีมากกวา่ไม่ไดท้  าให้มีคุณภาพชีวิต
การท างานท่ีดีกวา่ แต่ผูแ้ทนยาส่วนใหญ่ก็มีความคิดเห็นวา่ผลตอบแทนท่ีไดรั้บนั้นยงัน้อยกว่าเม่ือ
เทียบกบับริษทัอ่ืนๆ  

8. ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษทัยาในประเทศ มีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพบปัญหาหลกัๆ คือ  

-  มีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอนอ้ย เป็นปัจจยัในดา้นร่างกาย 
-  มีความกดดนัในการท างานมาก เป็นปัจจยัดา้นจิตใจ 
-  มีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษัทท่ีท างานในอนาคตมาก  เป็นปัจจยัด้านจิต

วญิญาณ 
-  ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเทียบกบับริษทัยาอ่ืนๆ นอ้ย เป็นปัจจยัดา้นความ

มัน่คงในชีวติ 
-  ความเหมาะสมของสวสัดิการท่ีไดรั้บนอ้ย เป็นปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติ 
-  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินระหวา่งการเดินทางไปท างานน้อย เป็นปัจจยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 
-  ความเพียงพอของค่าตอบแทนท่ีได้รับต่อรายจ่าย หรือหน้ีสินระยะยาวน้อย เป็นปัจจยั

ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
-  ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีได้รับเทียบกบัเป้าหมายยอดขายน้อย เป็นปัจจยัดา้น

ความมัน่คงในชีวติ 
-  ความมัน่คงท่ีไดรั้บจากการท างานกบับริษทันอ้ย เป็นปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติ 
-  ความเช่ือมัน่ในบริษทัและผูบ้งัคบับญัชานอ้ย เป็นปัจจยัดา้นจิตวญิญาณ 
-  ความเหมาะสมของโอกาสในการปรับข้ึนเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งน้อย เป็นปัจจยั

ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบของการศึกษาน้ีท าใหไ้ดข้อ้เสนอแนะดงัน้ีคือ 

1. การจะเพิ่มคุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาใน
ประเทศควรเนน้ไปท่ีปัจจยัสองดา้น คือ ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิตเป็นหลกั โดย
จดัการกบัปัจจยัยอ่ยท่ีมีปัญหา ดงัน้ี  

1.1 ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
บริษทัยาในประเทศควรปรับระดับค่าตอบแทนท่ีได้รับให้ใกล้เคียงกันในแต่ละบริษัท 

เพื่อใหเ้พียงพอต่อรายจ่ายของผูแ้ทนยา โดย 
- การเพิ่มทั้งส่วน Fixed Cost ไดแ้ก่ เงินเดือน และส่วนของเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ค่าโทรศพัท ์

ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าประกนัรถ ค่าน ้ ามนัรถ และส่วนของค่า Incentive คือ เพิ่มผลตอบแทนท่ีไดรั้บ
เป็นเปอร์เซ็นตจ์ากยอดขายท่ีมากข้ึนกวา่เดิม 

- การเพิ่มเฉพาะค่า Incentive คือ เพิ่มผลตอบแทนจากการขายได้ตามเป้าหมายยอดขาย
ในจ านวนเงินท่ีมากข้ึนกวา่เดิมโดยท่ีเป้าหมายยอดขายเท่าเดิม หรือเพิ่มเป้าหมายยอดหมายมากข้ึน
แต่ให้เปอร์เซ็นตผ์ลตอบแทนในอตัราท่ีสูงข้ึนกว่าเดิมมากๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้ผูแ้ทนยาตอ้งการ
ท ายอดขายให้มากท่ีสุดเพื่อให้ได้ค่า Incentive มากท่ีสุด แต่เป้าหมายยอดขายต้องเพิ่มข้ึนอย่าง
สมเหตุสมผล และเป็นไปไดส้ าหรับเขตการขายนั้นๆ 

- การเพิ่มเฉพาะส่วน Fixed Cost คือ การเพิ่มส่วนของเงินเดือนโดยการปรับส่วนเพิ่มของ
เงินเดือนข้ึนเม่ือมีการปรับเงินเดือน หากผูแ้ทนยามีผลงานการท างานท่ีได้ตามเกณฑ์ของบริษทั 
หรือเหนือความคาดหมายของบริษทั และเพิ่มส่วนของเบ้ียเล้ียงในการท างานแต่ละวนั เพิ่มค่า
โทรศพัท ์เพิ่มค่าน ้ามนัรถให้เพียงพอกบัการใชง้านจริงของผูแ้ทนยา เพิ่มค่าท่ีพกั เพิ่มค่าบ ารุงรักษา
รถยนต์ให้มากข้ึน เน่ืองจากค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน และการท างานโดยตอ้งใช้รถยนต์ในการเดินทาง
ตลอดเวลา  

บริษทัยาในประเทศควรมีการน าเสนอแผนการขาย แผนการตลาด และผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ใน
อนาคตใหก้บัผูแ้ทนยาไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงแผนการแกไ้ขและรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจต่อความมัน่คงของบริษทั และความเช่ือมัน่ในตวั
ผูบ้งัคบับญัชา 

นอกจากนั้น ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการแจง้ให้ผูแ้ทนยาทราบตลอดเวลาถึงการประเมินผลใน
การเพิ่มเงินเดือน ให้โบนสั หรือการถูกเสนอช่ือเพื่อเล่ือนต าแหน่ง รวมถึงอธิบายให้ทราบวา่การ
เล่ือนต าแหน่งเป็น District manager หรือ Regional manager ของบริษทั หรือสูงข้ึนกว่านั้นตอ้งมี
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คุณสมบติัไรบา้ง รวมถึงการท าความเขา้ใจกบัผูแ้ทนยาถึงวิธีการปรับข้ึนเป้าหมายยอดขาย เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมกบัผูแ้ทนยาทุกคน และมีความรู้สึกวา่ตนเองสามารถท าผลงานให้ดีเพื่อโอกาส
ในการเล่ือนต าแหน่งในบริษทัได ้

1.2 ดา้นจิตวญิญาณ 
บริษัทยาในประเทศต้องจัดการกับปัญหาในด้านความมั่นคงในชีวิตตามวิธีการท่ีได้

เสนอแนะให้ได้เป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากส่งผลโดยตรงในการช่วยลดความคิดท่ีจะลาออก หรือ
เปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคต และท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตวัผูบ้งัคบับญัชาเพิ่มมากข้ึนได ้
รวมทั้งเป็นการจูงใจใหผู้แ้ทนยายงัคงอยากท างานกบับริษทัเดิมต่อไปเร่ือยๆ  

2. ผูแ้ทนยาทั้งเพศชายและเพศหญิง ควรมีการออกก าลงัอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะเพศหญิง 
เน่ืองจากมีการออกก าลงักายน้อยกว่าเพศชายมาก และยงัมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงน้อยกวา่เพศ
ชายมาก บริษทัอาจส่งเสริมการออกก าลงักายใหก้บัผูแ้ทนยา เช่น การเพิ่มงบพิเศษส าหรับเป็นค่าเช่า
สนามส าหรับเล่นกีฬาต่างๆ ให้กบัผูแ้ทนยา หรือให้มีการแข่งขนักีฬาหลงัการประชุมประจ าเดือน 
เป็นตน้ 

3. ผูแ้ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ มีความกดดันในการท างานมาก 
ก่อให้เกิดความเครียดจากการท างานได ้บริษทัยาอาจมีส่วนร่วมในการช่วยจดัการกบัความกดดนั 
และความเครียดเหล่าน้ี โดยการจดัเวลาให้เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น พูดคุยปรึกษาปัญหา นอกเหนือจากการประชุมประจ าเดือน อาจเป็นการจดักิจกรรม
นอกสถานท่ี หรือประชุมนอกสถานท่ี เพื่อใหรู้้สึกผอ่นคลายและเป็นกนัเอง และสร้างความสัมพนัธ์
อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนั้ น การลดงานเอกสารหรือการรายงานการท างานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละชั้นท่ีมีความซ ้ าซ้อนกนั เพื่อช่วยลดภาระงาน ลดความเครียด และเพิ่มเวลา
ใหก้บัผูแ้ทนยาไดมี้เวลาท ากิจกรรมอยา่งอ่ืนท่ีจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวติการท างานในดา้นอ่ืนๆ ได ้

4. บริษทัยาในประเทศตอ้งมีส่วนช่วยในการแบ่งเบาความกงัวลในเร่ืองของความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์นระหวา่งการเดินทางไปท างาน  

-  ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการพูดคุยกบัผูแ้ทนยาอยูเ่สมอเก่ียวกบัการเดินทางไปท างานเพื่อพบ
ลูกคา้ในพื้นท่ีต่างๆ เน่ืองจากภาคเหนือมีภูมิประเทศท่ีการเดินทางจะยากล าบากและอนัตราย หาก
พื้นท่ีใดไม่มีความจ าเป็นตอ้งไปทุกเดือนหรือไม่คุม้ค่ากบัการไดรั้บยอดขายกลบัมา แต่เส่ียงกบัการ
เดินทางไป ก็ไม่ควรบงัคบัหรือกดดนัใหผู้แ้ทนยาตอ้งไปพื้นท่ีนั้นทุกเดือน 

-  บริษทัควรให้ความส าคญักบัสภาพรถยนต์ท่ีผูแ้ทนยาใช้ว่ามีความปลอดภยัมากน้อยแค่
ไหน หากเห็นวา่ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้เดินทาง ก็ควรปรับในส่วนของค่าบ ารุงรักษารถยนต์ หรือค่า
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เบ้ียเล้ียงในการเดินทางให้เพิ่มมากข้ึนกบัผูแ้ทนยาเป็นรายๆ ไป เพื่อช่วยให้ผูแ้ทนยาสามารถน า
รถยนตไ์ปตรวจและแกไ้ขให้มีสภาพปลอดภยั หรือช่วยใหมี้ความสามรถการผอ่นช าระมากข้ึนหาก
มีการผอ่นรถยนตใ์หม่มาใชใ้นการท างาน 

-  ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความส าคญักบัแผนการท างานของผูแ้ทนยาแต่ละคน และให้ผูแ้ทน
ยาส่งแผนการท างานท่ีชดัเจนวา่ในแต่ละวนัจะเดินทางไปท่ีใดบา้ง เพื่อในการติดต่อส่ือสารโดยการ
โทรศพัทจ์ะไม่ไปรบกวนเวลาผูแ้ทนยาท่ีขณะนั้นอาจขบัรถขา้มภูมิประเทศท่ีอนัตราย 

5. บริษัทยาในประเทศสามารถน าเอาข้อมูลท่ีค้นพบไปประกอบในการบริหารจดัการ
คุณภาพชีวิตการท างานของผูแ้ทนยาท่ีมีความหลากหลายในปัจจยัส่วนบุคคลในแต่ละปัจจยัตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบริษทั ไดด้งัน้ี  

-  หากบริษทัมีผูแ้ทนยาอายุนอ้ยกวา่ 31 ปีมาก ควรให้ความส าคญักบัการจดัการปัจจยัดา้น
จิตใจกบัผูแ้ทนยาเหล่าน้ีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเร่ืองการช่วยลดความกดดนัในการท างานและการ
ร่วมกนัหาวธีิรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานอยา่งเหมาะสม 

 -  หากบริษทัมีผูแ้ทนยาอายุ 21 - 25 ปี อยูม่าก ควรพิจารณาดา้นต่อไปน้ีเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม โดยเฉพาะเร่ืองการให้ผู ้แทนยาสามารถติดต่อพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูบ้งัคบับญัชาไดทุ้กเร่ือง และผูบ้งัคบับญัชาตอ้งท าความเขา้ใจและตอบ
ขอ้สงสัยในปัญหาเก่ียวกบัการท างานของผูแ้ทนยาได ้ 

ดา้นจิตวิญญาณ โดยเฉพาะเร่ืองการส่งเสริมให้มีการชมเชยกนัระหว่างเพื่อนร่วมงาน
หรือผูบ้งัคบับญัชา การท าใหรู้้สึกวา่งานท่ีท าอยูต่อบสนองต่อเป้าหมายชีวิต ภาคภูมิใจในการท างาน
กบับริษทั มีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานกบับริษทัอยา่งเตม็ท่ี และมีส่วนร่วมในการ
สร้าง หรือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของบริษทั สร้างภาพลกัษณ์บริษทัให้เป็นท่ียอมรับจากลูกคา้ และ
ผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ รวมทั้งหาสาเหตุและจดัการกบัปัญหาความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ี
ท างานในอนาคต 

-  หากบริษัทมีผูแ้ทนยาท่ีมีอายุการท างานในบริษัทปัจจุบันไม่เกิน  1 ปี อยู่มาก ควร
พิจารณาดา้นต่อไปน้ีเป็นพิเศษ ไดแ้ก่ 

ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม โดยเฉพาะเร่ืองของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน การติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา และการสามารถตดัสินใจ
ในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมายของผูแ้ทนยาแต่ละคนมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะเร่ืองของความเหมาะสมของเขตการขายท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในการท างาน ความเหมาะสมของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัในการท างาน ความเหมาะสมของวนัหยุด
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และวนัลา และความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีไดรั้บในการท างานวา่เพียงพอต่อการ
เอ้ือประโยชน์ใหก้ารท างานหรือไม่ 

ดา้นจิตวิญญาณ โดยเฉพาะเร่ืองของการส่งเสริมให้มีการชมเชยระหว่างเพื่อนร่วมงาน
หรือผูบ้งัคบับญัชา การท าให้ผูแ้ทนยามีส่วนร่วมในการสร้างหรือเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของบริษทั 
และสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ มากข้ึน 

-  หากบริษทัมีผูแ้ทนยาท่ีมีระดบัรายได้น้อยกวา่ 50,001 บาท อยู่มาก บริษทัควรพิจารณา
ดา้นต่อไปน้ีเป็นพิเศษ ไดแ้ก่  

ปัจจยัด้านจิตใจ โดยเฉพาะเร่ืองการมีสมาธิ และจดจ่อกบัการท างาน ก าลงัใจในการ
ท างาน และความกดดนัในการท างานของผูแ้ทนยา วา่มีมากหรือน้อย และสอดคลอ้งกบัการไดรั้บ
รายไดใ้นระดบันั้นๆ แลว้หรือยงั   

ปัจจยัสัมพนัธภาพทางสังคม โดยเฉพาะเร่ืองของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากนอ้ยเพียงใด การให้
อ านาจตดัสินใจในขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมายกบัผูแ้ทนยาเหมาะสมหรือไม่ มีการให้โอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นหรือขอ้โตแ้ยง้หรือไม่ และผูบ้งัคบับญัชามีความเป็นธรรมหรือไม่  

-  หากบริษัทมีผูแ้ทนยาท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 40,000 บาท อยู่มาก บริษัทควร
พิจารณาปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเร่ืองของความเหมาะสมของกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัในการท างาน ความเหมาะสมของวนัหยุดและวนัลา และความเหมาะสมของส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีไดรั้บในการท างานวา่เอ้ือประโยชน์หรือสนบัสนุนให้การท างานของผูแ้ทนยาบรรลุ
ตามเป้าหมายน าไปสู่รายไดเ้ฉล่ียในระดบัท่ีควรไดรั้บแลว้หรือไม่ 

-  หากบริษัทมีผูแ้ทนยาท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 50,001 บาท อยู่มาก บริษัทควร
พิจารณาปัจจยัดา้นจิตวิญญาณเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเร่ืองของการชมเชยกนัระหว่างเพื่อนร่วมงาน
หรือผูบ้งัคบับญัชา การท าให้ผูแ้ทนยามีความรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่าต่อสังคม การท าให้ผูแ้ทนยามี
ความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างานกบับริษทั มีความเช่ือมัน่ในบริษทัและผูบ้งัคบับญัชา การจดั
อบรมหรือเปิดโอกาสใหผู้แ้ทนยาไดพ้ฒันาและฝึกฝนความรู้ความสามารถจากบริษทั และการสร้าง
ภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นท่ียอมรับจากลูกคา้และผูแ้ทนยาบริษทัอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม 

 


