บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ องคุ ณ ภาพชี วิต การท างานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษ ัท ยาใน
ประเทศ ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อนามา
เป็ นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชี วติ การทางาน (Quality of Work Life)
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life) เป็ นองค์ประกอบหรื อมิติหนึ่งที่สาคัญของ
คุ ณ ภาพชี วิต ในภาพรวม (Quality of Life) ค าว่า คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานนั้น มี นัก วิช าการหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องได้ให้ความหมายหรื อคานิยามไว้น่าสนใจหลายประเด็น ดังนี้
สถาบันเสริ ม สร้างขีดความสามารถมนุ ษย์ สภาอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (สถาบัน
เสริ มสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย, 2552: ออนไลน์) ได้ให้
คาจากัดความและความหมายของคุณภาพชี วิต (Quality of Life) ไว้วา่ เป็ นการดารงชี วิตอยูด่ ว้ ยการ
มีสุขภาวะที่สมบูรณ์และ มีความมัน่ คง ซึ่ งครอบคลุมถึงสุ ขภาวะทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ สุ ขภาวะทาง
กาย สุ ขภาวะทางอารมณ์ สุ ขภาวะทางสังคม และสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ ดังนี้
- สุ ขภาวะทางกาย (Physical Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้และดารงสุ ขภาพร่ างกาย
ให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถดารงชี วิตได้อย่างปกติสุขโดยมีการปฏิบตั ิ
กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างและรักษาสุ ขภาพร่ างกายให้สมบูรณ์
- สุ ข ภาวะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being) หมายถึ ง ภาวะการรั บ รู้ ข องสภาพทาง
อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผูอ้ ื่น และสามารถบริ หารจัดการอารมณ์ ของตนเองและผูอ้ ื่นได้
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
- สุ ขภาวะทางสั ง คม (Social Well-Being) หมายถึ ง ภาวะการรั บ รู้ เ รื่ องของการมี
สัมพันธภาพของตนเองกับผูอ้ ื่นทั้งในกลุ่มผูร้ ่ วมงานและต่อสาธารณะชน
- สุ ขภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณ (Spiritual Well-Being) หมายถึ ง ภาวะการรั บ รู้ เรื่ องของ
ความรู้สึกสุ ขสม มีความพึงพอใจในการดารงชี วิตอย่างมีเป้ าหมาย เข้าใจธรรมชาติและความเป็ น
จริ งของชีวติ รวมทั้งมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มีความหมายสู งสุ ดในชีวติ
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วอลตัน (Walton. 1973 : 12-16) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวติ การทางานไว้วา่ เป็ นลักษณะ
ของการทางานที่ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะ
แนวทางความเป็ นบุคคล สภาพตัวบุคคลหรื อสังคม เรื่ องของสังคมขององค์กรที่ทาให้งานประสบ
ผลสาเร็ จ ซึ่ งสามารถวัดได้จากเกณฑ์ช้ ี วดั 8 ด้าน คือ ค่าตอบแทนที่ ยุติธรรม สภาพการทางานที่ มี
ความปลอดภัยและส่ งเสริ ม สุ ขภาพ ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการท างาน โอกาสพัฒ นา
ศักยภาพของตนเอง การทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ สิ ทธิ ส่วนบุคคล และความ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
Wayne F. Cascio (1992: 20 อ้างถึ ง ในสุ ท ธิ นี เดชะตา, 2551: 11) ได้ใ ห้ ค วามหมายของ
คุ ณ ภาพชี วิตการท างานไว้ 2 ลัก ษณะ โดยนัยแรกหมายถึ ง เรื่ องของสภาพและการปฏิ บ ัติต่างๆ
ภายในองค์การ เช่น การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) การจัดการอย่างมีประชาธิ ปไตย การมี
ส่ ว นร่ ว มของลู ก จ้า ง (Employee Involvement) สภาพแวดล้อ มในการท างานที่ ป ลอดภัย (Safe
Working Conditions) อี ก นั ย ห นึ่ งเป็ น เรื่ องเกี่ ย วกั บ ความป ลอดภั ย ความพึ งพอใจ การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างลูกจ้างและฝ่ ายจัดการ และการสามารถเติบโตก้าวหน้าและพัฒนา
ในด้านของความเป็ นอยู่ ซึ่งเป็ นความหมายของคุณภาพชีวติ การทางานในความเข้าใจของลูกจ้าง
2. มาตรฐานระบบการบริ หารจั ด การคุ ณ ภาพชี วิตการทางาน (Management System of
Quality of work Life: MS-QWL) (สถาบันเสริ มสร้างขีดความสามารถมนุษย์, 2552: ออนไลน์)
Management System of Quality of Work Life: MS-QWL เป็ นมาตรฐานระบบการจัดการ
คุณภาพชี วิตการทางานในองค์การ ซึ่ งประกอบไปด้วย ข้อกาหนด (Requirements) และแนวทาง
ปฏิบตั ิ (Guideline) เพื่อให้องค์การสามารถนาไปใช้ควบคุ ม ปรับปรุ ง และใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนา เพื่อให้เกิ ดระบบการบริ หารจัดการด้านคุ ณภาพชี วิตของคนทางานในองค์การที่ ต่อเนื่ องที่
ต่อเนื่ อง ยัง่ ยืน และครอบคลุ มสุ ขภาวะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุ ขภาวะทางกาย สุ ขภาวะทางอารมณ์ สุ ข
ภาวะทางสังคม และสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ
โดยสถาบันเสริ มสร้างขีดความสามารถมนุ ษย์ (สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ได้รับ การสนับ สนุ นด้านงบประมาณจาก ส านัก งานกองทุ นสนับ สนุ นการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ (สสส.) เพื่อร่ วมจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพชี วิตจากการทางานในสถานประกอบการ
โดยมีระยะเวลาตั้งแต่กนั ยายน พ.ศ.2546 เป็ นต้นมา ซึ่ งได้มีการพัฒนาร่ างมาตรฐานระบบบริ หาร
จัด การคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) โดย
อาศัยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็ นแนวทางการจัดทา อันได้แก่ เครื่ องมือในการวัด
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คุณภาพชี วิตขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-100) และข้อกาหนดในลักษณะของระบบการ
บริ หารจัดการของระบบการจัดการด้านอาชี วอนามัย และความปลอดภัย (OHSAS 18001:1999)
และมาตรฐานต่างๆ ที่มีอยูม่ าประยุกต์กบั ร่ างมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานในสถาน
ประกอบการ และสร้ างมาตรฐานคุ ณภาพชี วิตคนท างานส าหรับคนไทยให้เป็ นที่ ยอมรับมีความ
เหมาะสม และนาไปปฏิ บตั ิอย่างแพร่ หลาย และเพื่อพัฒนาระบบดูแลสุ ขภาพกาย อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณของคนทางานในสถานประกอบการเน้นการบูรณาการเชื่อมโยง โดยมี “คน” เป็ น
ศูนย์กลาง
ระบบจะเริ่ มต้นจากการวิเคราะห์ผลและปั จจัยที่มีผลต่อคนทางานทั้ง 4 ด้าน นัน่ คือร่ างกาย
อารมณ์ สังคม และ จิตวิญญาณ โดยพิจารณาจากความจริ งที่ว่า เราจะควบคุมและดูแลในเรื่ องใด
อย่างถู กต้องและสมเหตุ สมผลได้ก็ต่อเมื่ อเราสามารถตอบตัวเราเองได้ว่า เรื่ องที่เราต้องการดูแล
หรื อควบคุ ม นั้น อยู่ที่ ไหน กิ จกรรมใด และมี อะไรบ้าง ดังนั้นการวิเคราะห์ และปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ
คนท างาน จึ งเป็ นสิ่ งที่ ต้อง ท าขึ้ นในขั้นตอนแรกๆ และอาจเรี ย กได้ว่าเป็ นหัวใจหรื อก้าวแรก
สาหรับการเดินทางเข้าสู่ การดูแลด้านคุณภาพชี วิตคนทางาน ซึ่ งภายหลังการวิเคราะห์จึงจะเกิดเป็ น
กิจกรรมมาตรการ หรื อโครงการต่างๆ ที่มีเหตุมาจากผลที่ได้จากข้อสรุ ปของการวิเคราะห์ดงั กล่าว
เพื่อที่จะทาให้การแก้ไขปั ญหาหรื อดูแลคุณภาพชี วิตของคนทางานนั้นตรงประเด็นสอดคล้องและ
เหมาะสมกับปั จจัยต่างๆ จากการวิเคราะห์มากที่สุด
ทั้งนี้ คุ ณ ภาพชี วิตของคนทัว่ ไป และคุ ณ ภาพชี วิตของคนท างานในสถานประกอบการ
เหมือนกันในเรื่ องการทาให้คุณภาพชี วิตของตนเองดีที่สุด และจะมีความแตกต่างกันในเรื่ องความ
อิสระ ในการทางานและด้านความรู้ สึกของจิตใจ จึงสามารถอธิ บายความหมายของปั จจัยทั้ง 6
ด้านในการดาเนินการ อันเป็ นมิติที่มีความสาคัญในการวัดระดับคุณภาพชีวติ การทางานดังตาราง
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ตารางที่ 1 แสดงการผสมผสานปั จ จัย ทั้ง 6 ด้า น ที่ น าไปสู่ MS-QWL (สถาบัน เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถมนุษย์, 2552: ออนไลน์)
ปัจจัย
1.ด้านร่ างกาย

2.ด้านจิตใจ

3.ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม

4.ด้านสิ่ งแวดล้อม

5.ด้านจิตวิญญาณ

ความหมาย
การมีสภาพร่ างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สามารถจัดการต่ออาการปวด
หรื อเจ็บ ป่ วยเล็กน้อยได้ สามารถผ่อนคลายความตึงเครี ยดหรื ออาการปวดเมื่ อยได้ มี
ความกระปรี้ กระเปร่ าและความกระฉับ กระเฉงในการทางานสามารถทางานได้ตาม
สภาพร่ างกายที่ มี มีกาลังใจการทางานเพียงพอโดยไม่เป็ นภาระของผูอ้ ื่น ได้รับอาหารดี
และเพียงพอในแต่ละวัน มีเวลาออกกาลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ
การมี สุข ภาพจิ ตดี สบายใจ มี กลไกหรื อวิธีการจัดการความเครี ยดอย่างเหมาะสม ไม่
ซึ ม เศร้ า มี ทัศนคติ ที่ ดี มองโลกในแง่ ดี รู ้ จักเอาใจเขามาใส่ ใจเรา พึ งพอใจในตนเอง
ยอมรับและเพียงพอในสิ่ งที่ มี มีความมัน่ ใจในตนเอง และทางานที่ ได้รับมอบหมายให้
ประสบผลสาเร็ จได้ มี สติ ปั ญญาความจาดี ไม่ห ลงลื ม มี สมาธิ ในการท างาน สามารถ
ปลอบโยน และให้กาลังใจคนในครอบครัวและเพื่ อ นร่ วมงาน และมี กาลังใจในการ
ทางาน ไม่มีความกดดัน และมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อมีความทุกข์
การมี ความเชื่ อมัน่ ศรั ทธาต่อเพื่อนร่ วมงาน มีการพึ่งพาอาศัยและช่ วยเหลื อกันในการ
ทางาน สามารถทางานบางอย่างแทนกันได้ รู ้บทบาทหน้าที่ในงานโดยไม่ตอ้ งรอคาสัง่ ใน
การทางาน มีความสามารถในการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น ร่ วมสร้างบรรยากาศการทางานที่
ดี มี การเสนอข้อคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่น มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และเข้าร่ วมในกิ จกรรม
พิเศษที่หน่วยงานจัดให้
การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งในสถานที่ ทางานและระหว่างการเดิ นทาง
จากบ้านไปที่ ท างาน มี ที่ท างานปลอดภัย สะอาดถูกสุ ขลักษณะ อยู่ใกล้บ้าน สามารถ
เดิ น ทางสะดวก มี แ หล่ ง บริ การและอ านวยความสะดวกในที่ ท างาน เช่ น หน่ ว ย
รักษาพยาบาล มีแหล่งประโยชน์ดา้ นการเงินให้หน่วยงาน มีช่องว่างรับรู ้ขอ้ มูล ข่าวสาร
และความรู ้ ต่างๆ มี กฎระเบี ยบและวันหยุดที่ เหมาะสม และมีอุปกรณ์ ในการทางานที่
ทันสมัยเพียงพอ
การมีอิสระในการทางาน การได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผูบ้ ริ หารและเพื่อนร่ วมงาน
มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานที่ทา มีความภูมิใจในการสถานการณ์ประกอบการ
มี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะคงอยู่ในงาน มี ค วามเชื่ อ มั่น และศรั ท ธาในการบริ ห ารจัด การของ
ผูบ้ ริ หาร มีความตั้งใจทางานอย่างเต็มกาลัง มีความรู ้ความสามารถ ภูมิใจในผลงานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีส่วนร่ วมเผยแพร่ ความดีงามละปกป้ องชื่ อเสี ยงของสถานประกอบการ
ตลอดจนมีโอกาสได้ใช้ และได้พฒั นาความรู ้ความสามารถของตนในการทางาน
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ตารางที่ 1 แสดงการผสมผสานปั จ จัย ทั้ง 6 ด้า น ที่ น าไปสู่ MS-QWL (สถาบัน เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถมนุษย์, 2552: ออนไลน์) (ต่อ)
ปัจจัย
ความหมาย
6.ด้านความมัน่ คงใน การมี รายได้ที่ เหมาะสมกับ ความรู ้ ค วามสามารถ และเพี ยงพอใช้จ่ายในยุค เศรษฐกิ จ
ชีวติ
ปั จจุบนั ไม่มีภาระหนี้ สินเกินกาลัง ไม่สร้างหนี้ ที่ไม่จาเป็ นและไม่ช่วยให้มีความมัน่ คง
ของในระยะยาว มีเงินออมเมื่อเกษียณจากงานมีสวัสดิการที่ดีเหมาะสม และครอบคลุม มี
การตรวจร่ างกายประจาปี ฟรี มีการเลื่อนปรับตาแหน่ง ขึ้นขั้นเงินเดือนตามความสามารถ
เพื่ อ ประกัน ความมั่น คงในงานตลอดจนงานที่ ท าเหมาะสมกับ ความรู ้ ค วามสามารถ
สะดวกสบายไม่หนักหรื อเหนื่อยจนเกินไป

จากนิ ยามของปั จจัยที่ ส่งผลต่ อคุ ณ ภาพชี วิตการท างานทั้ง 6 ปั จจัยข้างต้น ผูศ้ ึก ษาได้ใช้
ความหมายตามแนวคิ ดของสถาบันเสริ ม สร้ างขี ดความสามารถของมนุ ษ ย์ว่า คุ ณ ภาพชี วิตการ
ทางาน หมายถึง การที่บุคคลในองค์การสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีความสุ ขทั้งทางร่ างกาย จิตใจ
สังคมและ จิตวิญญาณ ภายใต้องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมี ความมัน่ คงใน
ชีวิตการทางาน ซึ่ งเป็ นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องดาเนินการให้เกิดองค์ประกอบเหล่านั้น และการ
ที่ พ นัก งานมี คุ ณ ภาพชี วิต การท างานที่ ดีแ ล้ว ย่อมส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติง านให้ แ ก่
องค์การจนไปถึ งชี วิตส่ วนตัวของพนักงาน ซึ่ งปั จจัยที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางาน คือ ด้าน
ร่ างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความ
มัน่ คงในชีวติ
3. ลักษณะการทางานของผู้แทนยา
ลักษณะการทางานของผูแ้ ทนยา (อรรณพ สุ นทรนนท์ และวรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, 2556) มี
ลักษณะการทางานตามกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน ได้แก่ การแสวงหาลูกค้า การเตรี ยมตัวก่อนเข้า
พบ การเข้าพบลูกค้า การให้ขอ้ มูลลิ ตภัณฑ์ การรับมือกับข้อโต้แย้งและข้อสงสัย การปิ ดการขาย
และการติดตามผล โดยมีกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดเป็ นกิจกรรมสนับสนุนการทางาน
3.1 การแสวงหาลูกค้า ลูกค้าในที่น้ ี หมายถึงแพทย์และโรงพยาบาลที่มีโอกาสใช้ยาที่ผแู ้ ทน
ยารับผิดชอบ โดยการแสวงหาลูกค้าเป็ นการกระทาให้ได้มาซึ่ งรายชื่อของบุคคลหรื อสถาบันที่เป็ น
ลูกค้า รวมถึงผูท้ ี่มีโอกาสจะเป็ นลูกค้า ได้แก่ การใช้ฐานข้อมูลของบริ ษทั การใช้ขอ้ มูลจากผูแ้ ทนยา
คนเก่าหรื อผูใ้ กล้ชิดกับแพทย์ และการออกตระเวนหาลูกค้าใหม่เอง
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3.2 การเตรี ย มตัวก่ อนเข้า พบ คื อ การเตรี ย มการก่ อนพบลู ก ค้าเพื่ อให้ ก ารเข้าพบลู ก ค้า
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ผูแ้ ทนยาจะวิเคราะห์ความสาคัญของโรงพยาบาลและแพทย์ กาหนดแผน
และวัตถุประสงค์ในการพบแพทย์ โดยจะเขียนแผนการทางานเป็ นเดือนและเป็ นรายสัปดาห์ และ
เตรี ยมข้อมูลก่อนพบแพทย์ซ่ ึ งมักจะเป็ นไปตามที่บริ ษทั มีการจัดอบรมให้
3.3 การเข้าพบลูกค้า ผูแ้ ทนยาต้องมีการพิจารณาถึงเวลาและความสะดวกของแพทย์ หรื อ
ความต้อ งการของแพทย์ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพบแต่ ล ะครั้ งให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ส่ วนใหญ่แล้วผูแ้ ทนยาจะเลือกพบแพทย์ในช่วงเวลาที่แพทย์มีคนไข้นอ้ ย ช่วงเวลาพัก
ของแพทย์ ไปพบแพทย์ที่คลิ นิกของแพทย์ พบแพทย์ในระหว่างการจัดประชุ มทางวิชาการ หรื อ
ระหว่างการจัดเลี้ ยงอาหารหรื ออาหารว่างระหว่างประชุ มวิชาการ ส่ งผลให้เวลาการทางานจะไม่
แน่นอน
3.4 การให้ขอ้ มูลผลิ ตภัณฑ์ เป็ นจังหวะเวลาที่ผูแ้ ทนยานาเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ ยวกับยาที่
ตนเองรับผิดชอบให้แก่แพทย์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้แพทย์พิจารณาเลือกสั่งใช้ยา ผูแ้ ทนยาบาง
รายมีวตั ถุประสงค์อื่นด้วย เช่น ให้แพทย์ท่านนั้นไปบอกแพทย์ท่านอื่นต่อ หรื อเพื่อหา Indication ที่
จะใช้ยาได้ โดยรู ปแบบที่ให้ขอ้ มูลแพทย์มีดงั นี้
- การให้ขอ้ มูลแบบเต็ม (Full Detail) คือ การให้ขอ้ มูลยาทั้งหมดโดยละเอียด
- การให้ ข ้ อ มู ล แบบเตื อ นความจ า (Remind) คื อ การให้ ข ้ อ มู ล เฉพาะเรื่ องขึ้ นกั บ
วัตถุประสงค์และโอกาสในการพบแพทย์แต่ละครั้ง
3.5 การรับมือกับข้อโต้แย้งและข้อสงสัย ส่ วนใหญ่มกั เป็ นคาถามจากแพทย์เกี่ยวกับจุดเด่น
หรื อลักษณะเฉพาะของยา ผูแ้ ทนยาส่ วนใหญ่จะพยายามตอบหากตอบได้ในขณะนั้น แต่หากตอบ
ไม่ได้ ผูแ้ ทนยาจะขอเวลาแพทย์กลับมาหาคาตอบ เพื่อที่จะนากลับไปตอบแพทย์ในการพบครั้ ง
ต่อไป
3.6 การปิ ดการขาย เป็ นความพยายามทาให้แพทย์สามารถจาชื่อยาได้ หรื อสร้างความสนใจ
ในการสั่งใช้ยา หรื อสามารถทาให้แพทย์ตดั สิ นใจสั่งใช้ยาได้ โดยอาจเป็ นการสั่งใช้ยาครั้งแรกหรื อ
เพื่อให้แพทย์ยงั คงสั่งใช้ยานั้นไม่เปลี่ยนไปสั่งใช้ยาตัวอื่น
3.7 การติดตามผล หลังจากพบแพทย์แต่ละครั้งผูแ้ ทนยาจะมีการติดตามผลในครั้งต่อไปที่
เข้าพบ ซึ่ งการติดตามผลนี่เองที่จะกลายมาเป็ นวัตถุประสงค์ในการพบแพทย์ครั้งต่อไป
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ การให้ของขวัญในโอกาสพิเศษ การ
มอบ Gimmick การจัด Promotion แก่ ผู ้มี อ านาจในการสั่ ง ซื้ อ การดู ง านและประชุ ม วิ ช าการ
ต่างประเทศ การสนับสนุ นการประชุ มวิชาการในประเทศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่ งรวมการ
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จัดเลี้ยงอาหารว่าง หรื ออาหารกลางวันขณะมีการจัดประชุมวิชาการ การออก Booth การสนับสนุ น
งบประมาณในการท ากิจกรรมอื่นๆ ทางวิชาการ ตลอดจนถึงการแจกตัวอย่างสิ นค้า
ในส่ วนรายได้ของผูแ้ ทนยา จะประกอบด้วยสองส่ วนหลักๆ คือ Fixed Cost ประกอบด้วย
เงินเดือน และสวัสดิ การต่างๆ เช่ น เบี้ยเลี้ ยง ค่าที่พกั ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์ เน็ต ค่าประกันรถ ค่า
น้ ามันรถ และอีกส่ วนหนึ่ งคือ Incentive ซึ่ งจะได้จากการทายอดขายให้ได้ตามเป้ าหมายของบริ ษทั
ยา ซึ่ งความมากน้อยของทั้งสองส่ วนก็จะแตกต่ างกันไปแล้วแต่ บ ริ ษ ทั (Andrea Santiago, 2557:
ออนไลน์)
สายงานผู ้แ ทนยานั้ น สามารถเติ บ โตได้ท้ ัง ในสายงานเดิ ม เป็ น District manager หรื อ
Regional manager แล้วเลื่อนตาแหน่งเป็ น Senior Director จนถึง Vice President หรื ออาจเปลี่ยนไป
ในสายงานอีก ด้านที่ เกี่ ยวข้องกับ ผลิ ตภัณฑ์มากขึ้ นคือ Assistant Product Manager จนถึ ง Product
Manager (Andrea Santiago, 2557: ออนไลน์)
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ รชาติ เปาวัล ย์ (2553) ได้ท าการศึ ก ษาวิจยั เรื่ องคุ ณ ภาพชี วิตการท างานของพนัก งาน
บริ ษทั ฟาร์ มาลิ งค์ (ประเทศไทย) จากัด โดยมีวตั ถุ ประสงค์ที่จะศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานของ
พนักงานบริ ษทั ฟาร์ มาลิงค์ (ประเทศไทย) จากัด และระดับคุณภาพชี วิตการทางานของพนักงาน
บริ ษ ทั ฟาร์ มาลิ งค์ (ประเทศไทย) จากัด ทาการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากบุ คลากร
ทั้งหมดซึ่ งประกอบด้วยพนักงานฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด ทั้งหมด 120 ราย นามาวิเคราะห์ทาง
สถิ ติโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ ค วามแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วยวิธี LSD และ
การทดสอบความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปร พบว่าพนัก บริ ษ ทั ฟาร์ มาลิ งค์ (ประเทศไทย) จากัด มี
คุณภาพชีวติ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และมีความคิดเห็นในปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อพิ จารณาแยกเป็ นปั จจัยพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอายุที่
แตกต่างกันมี ผ ลต่ อระดับ คุ ณ ภาพชี วิตการท างานที่ แตกต่างกัน และเมื่ อพิ จารณาความสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานทั้ง 6 ด้า น คื อ ด้า นร่ างกาย ด้านจิ ต ใจ ด้า น
สัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชี วิต กับคุ ณภาพ
ชีวติ การทางานในภาพรวม พบว่ามีความสัมพันธ์กนั
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ไพบู ล ย์ เสริ ม สุ ข สิ ริวั ฒ น์ (2554) ได้ท าการศึ ก ษาวิจยั เรื่ องคุ ณ ภาพชี วิต การท างานของ
ผูแ้ ทนยาบริ ษ ทั ยาข้ามชาติ ในเขตการขายต่างจังหวัด มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาคุ ณ ภาพชี วิตการ
ทางานตามที่เป็ นจริ งและที่คาดหวังของผูแ้ ทนยาบริ ษทั ยาข้ามชาติในเขตการขายต่างจังหวัด โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย ที่เป็ นตัวแทนบริ ษทั ยาข้ามชาติ ที่มียอดขายสู งสุ ด 10 อันดับ
แรก มีวิธีการเลือกตัวอย่างจากผูแ้ ทนยาบริ ษทั ยาข้ามชาติซ่ ึ งทางานในเขตการขายต่างจังหวัด ด้วย
วิธีการกาหนดโควต้าในจานวนที่เท่ากันของแต่ละบริ ษทั จานวน 40 ราย ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบตาม
สะดวก และรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามตัวชี้วดั ของ Richard E. Walton ทั้ง 8
ด้าน แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ ย ผลการศึกษาพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามโดยเฉลี่ ยมีคุณภาพชี วิตการทางานที่เป็ นจริ งอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน
ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ความปลอดภัยและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล
ด้านสิ ทธิ ส่วนบุ คคล ด้านจังหวะของชี วิต และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ยกเว้นด้านการ
ทางานร่ วมกันและความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นที่ผตู้ อบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยมีคุณภาพชีวิตการทางาน
ตามความเป็ นจริ งอยู่ในระดับ มาก ส่ วนผลการศึ กษาด้านคุ ณภาพชี วิตการท างานที่ คาดหวังของ
ผูต้ อบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพชี วติ การทางาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยมี
ความคาดหวังระดับมากทุกด้าน
วสั นต์ วิตรสุ ขุมาลย์ (2554) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องคุณภาพชี วิตการทางานของบุคลากร
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพชี วิต
การทางานของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และศึกษาระดับคุณภาพชีวิต
การทางานของบุคลากรคณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยใช้แนวคิดคุณภาพชี วิต
การทางาน (Quality of Work Life) ตามมาตรฐานระบบการบริ หารจัดการคุณภาพชี วิตการทางาน
ในองค์การ (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) เก็บรวบรวมข้อมู ลโดยใช้
แบบสอบถามจากบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 193 ราย และนามา
วิเคราะห์ โ ดยใช้ค่ าความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าคะแนนเฉลี่ ย การทดสอบค่ า แจกแจงแบบที (t-test) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ ความแตกต่างเป็ นรายคู่ด้วย
วิ ธี LSD การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปร โดยวิ เคราะห์ สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พัน ธ์
(Correlation Analysis) และการวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression Analysis)
พบว่าบุคลากรคณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ มีคุณภาพชี วิตการทางานในภาพรวม
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ในระดับมาก โดยปั จจัยที่บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก คือ ด้านจิตใจ รองลงมาคือ
ด้านจิตวิญญาณ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านร่ างกาย และด้านสิ่ งแวดล้อม ตามลาดับ และพบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลทุกปั จจัยที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการมีความคิดเห็นในปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทางานแตกต่างกัน รวมถึ งมีความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางาน กับ
คุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมของบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ แปรผันตามกันในเชิงบวก
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