บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
คนถื อเป็ นทรั พยากรที่ มีค่าที่ สุ ด การบริ หารทรัพ ยากรบุ คคลจึ งมี คุณค่าเป็ นพิเศษ เพราะ
ธุ รกิ จจะแพ้ชนะก็อยู่ที่คน ซึ่ งเป็ นทั้งทรั พยากรและเป็ นผูด้ าเนิ นกระบวนการให้เกิ ดผล (สมาคม
ส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2553) เมื่ อคนเข้าสู่ กระบวนการการทางานก็จะต้องมี เป้ าหมาย
เพื่อให้ชีวิตดารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เมื่อต้องอยู่ในสถานที่ทางานเป็ นส่ วน
ใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทาให้เกิดความสุ ขทั้งร่ างกาย และจิตใจ มีความรู ้สึกมัน่ คงทั้งสุ ข
ภาวะทางกาย สุ ขภาวะทางอารมณ์ สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุ ขภาวะทางสังคม นัน่ คือมีคุณภาพ
ชีวติ การทางานที่ดี (กองสวัสดิการแรงงาน, 2547: ออนไลน์) คุณภาพชีวิตการทางานนั้นจึงส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผลโดยรวมขององค์กร และยังมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลิตภาพและผลการทางาน
งานด้วย (สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ และคณะ, 2540) ดังนั้นการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ในการทางานจึงถือ
ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาองค์กร ทุกองค์กรจึงต้องมีวิธีการจูงใจคนในองค์กรด้วยปั จจัยต่างๆ
อย่างเหมาะสม ซึ่ งถ้าหากมีปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ งไม่เหมาะสมหรื อขาดไป ก็จะส่ งผลให้เกิ ดความไม่
พึงพอใจและความไม่พึ งพอใจนั้นก็ จะส่ งผลต่อมาท าให้เกิ ดการขาดงานโดยไม่ จาเป็ น ไม่ต้ งั ใจ
ทางานที่ได้รับมอบหมาย ทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการทางานต่าลง สุ ดท้ายบุคลากรก็จะไม่เกิดความ
รักความผูกพันในองค์กรและเริ่ มมองหางานใหม่ (Willam S. Hebbartt, 1993)
ผูแ้ ทนยา เป็ นหนึ่งในอาชี พที่ได้รับความนิ ยม เพราะให้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับการ
ขายสิ นค้าชนิ ดอื่นๆ และเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จยาซึ่ งเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ของมนุ ษย์ และตลาดยายัง มี
แนวโน้มการเติบโตมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนๆ (ผูจ้ ดั การรายสัปดาห์, 2555: ออนไลน์) ผูแ้ ทนยามี
หน้าที่ให้ขอ้ มูลยาแก่แพทย์เพื่อให้แพทย์เกิดการสั่งใช้ยา มีเป้ าหมายสาคัญคือยอดขาย ซึ่ งลักษณะ
การทางานของผูแ้ ทนยาก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน (การประชุ มวิชาการและนาเสนอผลงาน
ระดับ ชาติ The 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference: 2556) ในประเทศไทยมี ท้ งั
ผูแ้ ทนยาบริ ษ ัท ยาข้า มชาติ (Multinational Pharmaceutical Company) และผูแ้ ทนยาบริ ษ ัท ยาใน
ประเทศ (Local Pharmaceutical Company) ในจานวนที่แตกต่างกัน โดยบริ ษทั ยาข้ามชาติมีจานวน
40 บริ ษทั (สมาคมผูว้ ิจยั และผลิตเภสัชภัณฑ์, 2553: ออนไลน์) เมื่อเทียบกับบริ ษทั ยาในประเทศซึ่ ง
มีจานวน 64 บริ ษทั (MIMS Thailand, 2555: ออนไลน์) แต่บริ ษทั ยาข้ามชาติกลับถูกเลือกเป็ นอันดับ
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แรกหากต้องเข้าทางานเป็ นผูแ้ ทนยา เนื่ องจากลักษณะบริ ษทั ที่คนต้องการไปทางานด้วย จานวน
70% สนใจที่ จะเข้าท างานบริ ษ ทั ยาข้ามชาติ (ADECCO, 2555: ออนไลน์) รวมถึ งยาต้นแบบของ
บริ ษทั ยาข้ามชาติก็มีภาพลักษณ์ที่ดีกว่ายาสามัญ อีกทั้งบริ ษทั ยาข้ามชาติมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคม
ผูว้ ิจยั และผลิ ตเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Research & Manufacturers Association, PReMA) ช่ วย
เพิ่มภาพลักษณ์ ที่ดีกว่าให้กบั ผูแ้ ทนยาบริ ษทั ยาข้ามชาติ (สมาคมผูว้ ิจยั และผลิตเภสัชภัณฑ์ , 2553:
ออนไลน์) ทาให้เกิดการแข่งขันกันเข้าเป็ นผูแ้ ทนยาบริ ษทั ยาข้ามชาติ บริ ษทั ยาข้ามชาติมีโอกาสที่
จะคัดเลือกผูแ้ ทนยาที่มีความสามารถได้ก่อนบริ ษทั ยาในประเทศ นอกจากนั้นผูแ้ ทนยาบริ ษทั ยาใน
ประเทศส่ วนใหญ่ก็มกั จะหาโอกาสในการย้ายไปทางานในบริ ษทั ยาข้ามชาติอยูเ่ สมอ ทาให้มีอตั รา
การลาออกจากงานสู ง และผูแ้ ทนยาแต่ละคนก็อยูท่ างานให้กบั บริ ษทั ยาในประเทศเป็ นระยะเวลาไม่
นาน รวมไปถึ ง หาคนที่ มี ค วามสามารถมาท างานด้ว ยได้ย ากกว่า (พรชัย อัค ราสรณี ย ์, 2556:
สัมภาษณ์)
ในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายด้านยารักษาโรคเป็ นจานวนมากทุกๆ ปี ทาให้มีการประกาศใช้
นโยบายควบคุ ม ค่ า ยาในระบบสวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ จากกรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลัง โดยขอความร่ วมมื อกับ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ 34 แห่ งทัว่ ประเทศ ซึ่ งเป็ น
โรงพยาบาลของรั ฐที่ มี ค่าใช้จ่ายด้านยารั ก ษาโรคสู งเรี ยงตามลาดับ แบ่ งเป็ นในสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข 19 แห่ ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 7 แห่ ง และอื่นๆ อีก 8 แห่ ง ให้ลดการใช้ยาต้นแบบ
ลงแล้วหันมาใช้ยาสามัญแทน รวมถึ งได้คดั เลื อกโรงพยาบาลที่ มี มูลค่าการใช้ยาต้นแบบสู งเป็ น
ลาดับแรกๆ มา 3 แห่ ง เพื่อเป็ นต้นแบบนาร่ อง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตารวจ และ
โรงพยาบาลลาปาง (สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข: 2555: 3-9) จากการที่มีโรงพยาบาลติดอันดับทั้ง
โรงพยาบาลลาปาง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อีก 2 แห่ ง คื อ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชี ยงใหม่ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร แสดงว่าภาคเหนื อเป็ นภาคที่มีมูลค่าการใช้ยา
ต้นแบบสู งมาก เมื่อมีการใช้ยาจานวนมากจึงจาเป็ นที่จะต้องใช้ผแู้ ทนยาจานวนมากตามไปด้วยใน
การรั บ ผิด ชอบยอดขายในเขตภาคเหนื อ (พรชัย อัค ราสรณี ย ์, 2556: สั ม ภาษณ์ ) ซึ่ งการที่ ค นมี
ความสามารถจะเลือกเข้ามาทางานด้วย บริ ษทั ยาทุกๆ บริ ษทั จึงจาเป็ นต้องมีการสร้างคุณภาพชีวิต
การทางานให้คนเหล่านี้พึงพอใจ
ดังนั้น ผูศ้ ึ กษาจึ งสนใจศึ กษาคุ ณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของ
บริ ษ ัท ยาในประเทศ เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ท ราบระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของผู้แ ทนยาในเขต
ภาคเหนือของบริ ษทั ยาในประเทศ ที่ส่งผลให้เกิดการลาออกและย้ายงานจากบริ ษทั ยาในประเทศไป
ยัง บริ ษ ัท ยาข้ามชาติ และมี ปั จจัย ใดบ้างที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานของผูแ้ ทนยาในเขต
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ภาคเหนื อของบริ ษ ทั ยาในประเทศ รวมทั้งสามารถนาข้อมู ลไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
คุณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาของบริ ษทั ยาในประเทศ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนินธุ รกิจต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาระดับคุ ณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อของบริ ษทั ยาใน
ประเทศ
2. เพื่ อศึ ก ษาปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อคุ ณ ภาพชี วิต การท างานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อของ
บริ ษทั ยาในประเทศ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ทาให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษทั ยา
ในประเทศ
2. ทาให้ท ราบถึ งปั จจัยที่ ส่ งผลต่อคุ ณ ภาพชี วิตการท างานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ
ของบริ ษทั ยาในประเทศ
3. สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ การทางานของผูแ้ ทนยา
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินธุ รกิจต่อไป
นิยำมศัพท์
คุณภำพชี วิตกำรทำงำน หมายถึง ระดับความรู ้สึก หรื อการรับรู ้ เชิ งประมาณค่าของผูแ้ ทน
ยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ โดยอยูภ่ ายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความมัน่ คงในชีวิต
การทางาน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการทางาน สามารถแบ่งออกเป็ น 6 ปั จจัย คือ ด้าน
ร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ ด้านความมัน่ คงใน
ชีวติ
ผู้แทนยำ หมายถึง พนักงานของบริ ษทั ยา ที่ทาหน้าที่ให้ขอ้ มูลยาแก่แพทย์เพื่อให้แพทย์เกิด
การใช้ยา เพื่อเป้ าหมายในการสร้างยอดขายให้กบั บริ ษทั มากที่สุด โดยทางานตามโรงพยาบาลต่างๆ
ในเขตที่รับผิดชอบ
บริษัทยำในประเทศ หมายถึง บริ ษทั ยาที่ทาการผลิตยาภายในประเทศ เป็ นบริ ษทั ของคน
ไทย ทาการผลิตยาสามัญ
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บริ ษัทยำข้ ำมชำติ หมายถึง บริ ษทั ยาของต่างประเทศที่มีการวิจยั และผลิ ตยาแล้วนาเข้ามา
จาหน่ายในประเทศไทย
ยำสำมัญ หมายถึง ยาที่ผลิตขึ้นเลียนแบบยาต้นแบบ หลังจากที่ยาต้นแบบหมดสิ ทธิ บตั รยา
แล้ว เป็ นยาที่มีราคาถูกกว่ายาต้นแบบ
ยำต้ นแบบ หมายถึง ยาที่ผลิ ตขึ้นหลังจากมีการวิจยั และเป็ นยาที่มีการจดสิ ทธิ บตั รยา เป็ น
ยาที่มีราคาแพงกว่ายาสามัญ
เขตภำคเหนือ หมายถึง พื้นที่จงั หวัดที่อยูใ่ นภาคเหนื อตอนบนและภาคเหนื อตอนล่างของ
ประเทศไทย ได้แก่ เชี ย งใหม่ เชี ย งราย แพร่ น่ า น ล าพู น ล าปาง แม่ ฮ่ องสอน พะเยา อุ ตรดิ ต ถ์
สุ โขทัย ตาก กาแพงเพชร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุทยั ธานี
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