ภาคผนวก
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ชุดที่ .......
แบบสอบถาม
คุณภาพชี วติ การทางานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือของบริษัทยาในประเทศ
คาชี้ แจง แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึ กษา
ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุ ณภาพ
ชี วิต และปั จจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตในการทางานของผูแ้ ทนยาบริ ษทั ยาในเขตภาคเหนื อ ของ
บริ ษ ัท ยาในประเทศ ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ะน าเสนอในภาพรวมโดยไม่ ร ะบุ ว่า เป็ นของบุ ค คลใด เพื่ อ
ประโยชน์ในเชิงวิชาการแก่ผสู ้ นใจ ทั้งนี้ ผูศ้ ึกษาจึงขอความกรุ ณาท่านสละเวลาตอบแบบสอบถาม
และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่น้ ี
ปฐมพงศ์ ชูสกุลพัฒนา
รายละเอียดของแบบสอบถาม
แบบสอบถาม หั ว ข้อ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของผู้แ ทนยาบริ ษ ัท ยาในประเทศ เขต
ภาคเหนือ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตการทางาน
ตอนที่ 3 ปัญหาที่พบจากการปฏิบตั ิงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  และเติมหมายเลขหรื อข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
( ) 1. 21 - 25 ปี
( ) 4. 36 - 40 ปี
3. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด

( ) 2. 26 - 30 ปี
( ) 4. 41 - 50 ปี

( ) 3. 31 - 35 ปี
( ) 4. 51 - 60 ปี

( ) 2. สมรส

( ) 3. หย่าร้าง
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4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
( ) 1. ปริ ญญาตรี

( ) 2. ปริ ญญาโท

5. อายุการทางานในบริ ษทั ปั จจุบนั
( ) 1. น้อยกว่า 6 เดือน
( ) 4. 2 ปี ขึ้นไป – 3 ปี

( ) 2. 6 เดือน - 1 ปี
( ) 5. 3 ปี ขึ้นไป – 4 ปี

( ) 3. 1 ปี ขึ้นไป - 2 ปี
( ) 6. มากกว่า 4 ปี

6. ระดับรายได้เฉลี่ย (รวมทั้งหมด) ต่อเดือน
( ) 1. น้อยกว่า 40,000 บาท
( ) 2. 40,000 - 50,000 บาท
( ) 3. 50,001 - 60,000 บาท
( ) 4. 60,001 - 70,000 บาท
( ) 5. มากกว่า 70,000 บาท
ตอนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชี วติ การทางาน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่ องคาตอบ ที่คิดว่าเป็ นจริ งตามความรู ้ สึก และการรับรู้ของ
ท่านมากที่สุด
ข้ อ

คาถาม

น้ อยทีส่ ุ ด

ปัจจัยด้ านร่ างกาย
1
ทุกวันนี้ท่านมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
เพียงใด
2
ในปี ที่ผา่ นมาท่านมีการเจ็บป่ วยรุ นแรงจน
ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อย
เพียงใด
3
ท่านทางานด้วยความสดชื่น กระฉับกระเฉง
เพียงใด
4
ท่านได้รับประทานอาหารในแต่ละวันอย่าง
เพียงพอเพียงใด
5
ท่านมีเวลาสาหรับออกกาลังกายอย่าง
เพียงพอเพียงใด

147

ความคิดเห็นของท่ าน
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

ข้ อ

คาถาม

น้ อยทีส่ ุ ด

6

ท่านมีเวลานอนหลับพักผ่อนในแต่ละวัน
อย่างเพียงพอเพียงใด
ปัจจัยด้ านจิตใจ
7
ท่านสามารถจัดการกับความเครี ยดจากการ
ทางานได้ดีมากน้อยเพียงใด
8
ท่านสามารถปรึ กษากับผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อพบ
ปั ญหาจากการทางานได้มากน้อยเพียงใด
9
ท่านมองโลกในแง่บวกเสมอ เมื่อพบเจอ
ปั ญหา มากน้อยเพียงใด
10 ท่านมีความมัน
่ ใจในการทางานที่รับผิดชอบ
ให้ประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใด
11 ท่านมีสมาธิ และจดจ่อกับการทางานมาก
น้อยเพียงใด
12 ท่านมีความพึงพอใจกับงานที่ทาอยูท
่ ุกวันนี้
มากน้อยเพียงใด
13 ท่านมีกาลังใจในการทางานมากน้อยเพียงใด
14 ท่านมีความกดดันในการทางานมากน้อย
เพียงใด
ปัจจัยด้ านสัมพันธภาพทางสังคม
15 ท่านและเพื่อนร่ วมงานมีการช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกันมากน้อยเพียงใด
16 ท่านอยูใ่ นบรรยากาศการทางานที่อบอุ่นและ
เป็ นกันเองมากน้อยเพียงใด
17 ท่านสามารถติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชาได้มากน้อยเพียงใด
18 ท่านสามารถตัดสิ นใจในขอบเขตงานที่ได้รับ
มอบหมายมากน้อยเพียงใด
19 ท่านมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นหรื อข้อ
โต้แย้งมากน้อยเพียงใด
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ความคิดเห็นของท่ าน
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

ข้ อ

คาถาม

น้ อยทีส่ ุ ด

20

ท่านมีผบู ้ งั คับบัญชาที่มีความเป็ นธรรมมาก
น้อยเพียงใด
ปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม
21 ท่านมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ระหว่างการเดินทางไปทางานมากน้อย
เพียงใด
22 ท่านมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ขณะทางานมากน้อยเพียงใด
23 ท่านได้รับมอบหมายให้ทางานในเขตการ
ขายที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
24 ท่านอยูภ
่ ายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ทางานที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
25 ท่านได้รับวันหยุด และวันลา ที่เหมาะสม
มากน้อยเพียงใด
26 ท่านได้รับสิ่ งอานวยความสะดวกในการ
ทางานที่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ปัจจัยด้ านจิตวิญญาณ
27 ท่านได้รับคาชมเชยจากเพื่อนร่ วมงาน หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา มากน้อยเพียงใด
38 ท่านรู ้สึกว่างานที่ทาอยูต่ อบสนองต่อ
เป้ าหมายชีวติ ของท่านมากน้อยเพียงใด
29 ท่านรู ้สึกว่างานที่ทามีคุณค่าต่อสังคมมาก
น้อยเพียงใด
30 ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจในการทางานกับบริ ษท
ั
ของท่านมากน้อยเพียงใด
31 ท่านมีความคิดที่จะลาออก หรื อเปลี่ยน
บริ ษทั ที่ทางานในอนาคตมากน้อยเพียงใด
32 ท่านมีความเชื่อมัน
่ ในบริ ษทั และ
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมากน้อยเพียงใด
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ความคิดเห็นของท่ าน
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

ข้ อ

คาถาม

น้ อยทีส่ ุ ด

33

ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู ้ความสามารถของ
ท่านในการทางานกับบริ ษทั ของท่านอย่าง
เต็มที่มากน้อยเพียงใด
34 ท่านมีโอกาสได้รับการพัฒนา และฝึ กฝน
ความรู ้ความสามารถจากบริ ษทั ของท่านมาก
น้อยเพียงใด
35 ท่านมีส่วนช่วยในการสร้าง หรื อเผยแพร่
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ของท่านมากน้อย
เพียงใด
36 ท่านได้รับการยอมรับจากลูกค้าของท่าน
หรื อผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ มากน้อยเพียงใด
ปัจจัยด้ านความมัน่ คงในชีวติ
37 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ
งานที่ได้รับมอบหมายมากน้อยเพียงใด
38 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเทียบกับ
บริ ษทั ยาอื่นๆ มากน้อยเพียงใด
39 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบ
กับเป้ าหมายยอดขายที่ได้รับมากน้อยเพียงใด
40 ท่านได้รับสวัสดิการจากบริ ษท
ั ของท่าน
อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
41 ท่านได้รับบริ การตรวจสุ ขภาพจากบริ ษท
ั
ของท่านอย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
42 ท่านได้รับโอกาสในการปรับขึ้นเงินเดือน
หรื อเลื่อนตาแหน่งเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด
43 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อรายจ่าย
หรื อหนี้สินระยะยาวของท่านมากน้อย
เพียงใด
44 ท่านได้รับความมัน
่ คงจากการทางานใน
บริ ษทั ของท่านมากน้อยเพียงใด
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ความคิดเห็นของท่ าน
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

ข้ อ

คาถาม

น้ อยทีส่ ุ ด

ความคิดเห็นของท่ าน
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

คุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม
45 ท่านมีคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ดีมากน้อย
เพียงใด

ตอนที่ 3 ปัญหาทีพ่ บจากการทางาน หรือจากบริ ษัทของท่าน หรือข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ - สกุล

นายปฐมพงศ์ ชูสกุลพัฒนา

วัน เดือน ปี

22 กรกฎาคม 2530

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2548 - 2552
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและตอนต้นโรงเรี ยน
จักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน ปี การศึกษา 2542 – 2547
สาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรี ยนมงคลวิทยา จังหวัด
ลาพูน ปี การศึกษา 2536 – 2541

ประวัติการทางาน
2553 - 2556
2556 - ปัจจุบนั

บริ ษทั ไทยเมจิฟาร์ มาซิ วติคลั จากัด ประเทศไทย ตาแหน่ง
Medical Representative
ร้านขายยา Pharmaclub ตาแหน่งเภสัชกร
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