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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระหัวข้อ คุณภาพชีวติ การทางานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั
ยาในประเทศ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขต
ภาคเหนื อ ของบริ ษ ทั ยาในประเทศ และศึกษาระดับคุ ณภาพชี วิตการท างานขอองผูแ้ ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ โดยใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life) ซึ่ ง
ประกอบด้วยคุณภาพชีวิตการทางาน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชีวติ
การศึ กษาในครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนยาใน
เขตภาคเหนื อ ของบริ ษทั ยาในประเทศ จานวน 200 ราย นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่
สถิ ติเชิ งพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้ อยละ และค่าเฉลี่ ย และสถิ ติอา้ งอิ ง ประกอบด้วย การ
ทดสอบค่าแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายคู่
ด้ว ยวิธี LSD และการทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า ผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศมีคุณภาพชีวิต
การทางานในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีความคิดเห็ นในปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการ
ทางานอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ยได้ดงั นี้ คือ ด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิ ตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชี วิต และจากการศึ กษาปั จจัยส่ วน
บุคคลที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมพบว่า ผูแ้ ทนยาผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของ

ง

บริ ษทั ยาในประเทศ ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีคุณภาพชี วิตการทางานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
เมื่ อวิเคราะห์ ความสั ม พันธ์ ระหว่างปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อคุ ณภาพชี วิตการท างานทั้ง 6 ด้านกับ
คุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม พบว่า ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้าน
จิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชี วิต มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติและเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเมื่อวิเคราะห์อิทธิ พลของปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานทั้ง 6 ด้านกับ
คุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม พบว่า มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก (R = 0.702) โดยปัจจัยด้าน
จิตวิญญาณ และด้านความมัง่ คงในชี วิต ส่ งผลต่อระดับคุ ณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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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.
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