บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้ นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาในครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาคุ ณ ภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขต
ภาคเหนื อ ของบริ ษ ทั ยาในประเทศ โดยใช้แนวคิ ดเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพชี วิตการท างาน (Quality of
Work Life)
วิธี ก ารศึ ก ษาได้ท าการรวบรวมข้อมู ล จากการใช้แบบสอบถามกับ กลุ่ ม ตัวอย่างซึ่ งเป็ น
ผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษทั ยาในประเทศ จานวน 200 คน และได้นามาวิเคราะห์โดยใช้
ค่าความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และใช้ส ถิ ติอา้ งอิ ง ได้แก่ ค่า T-test ค่ า F-test และ One way ANOVA
พร้ อ มทั้ง วิ เคราะห์ ค่ า สหสั ม พัน ธ์ (Correlation Analysis) และวิ เคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทางานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ ปั ญหาที่พบจากการ
ปฏิบตั ิงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ
สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 45.5 และเป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 54.5 ส่ วนใหญ่มีอายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 49.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ
91.5 มี ระดับ การศึกษาสู งสุ ดคือระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 97.5 มี อายุการท างานในบริ ษ ทั
ปั จจุบนั 6 เดื อน - 1 ปี คิดเป็ นร้อยละ 46.0 และมี ระดับรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 40,000 - 50,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 48.0
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ส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชี วิตการทางานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษัทยาใน
ประเทศ และระดับคุณภาพชี วติ การทางานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการทางานทั้ง 6 ด้าน ตามแนวคิดเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวติ การทางานมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.43 และผูแ้ ทนยาในเขต
ภาคเหนื อ ของบริ ษทั ยาในประเทศ มีคุณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.20 ซึ่ งสามารถแสดงรายละเอียดในปั จจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานทั้ง 6
ด้าน ได้ดงั นี้คือ
1. ปัจจัยด้ านร่ างกาย
พบว่า ปั จจัยด้านร่ างกายมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ งค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.61 เรี ยง
ตามลาดับ ค่ าเฉลี่ ยสามอันดับ แรกได้ดังนี้ คื อ ในปี ที่ ผ่านมาไม่ มีก ารเจ็บป่ วยรุ นแรงจนต้องนอน
โรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ ทุกวันนี้มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.04 และการท างานด้วยความสดชื่ น กระฉับ กระเฉง มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.74 และปั จจัยย่อยด้าน
ร่ างกายที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ การมีเวลาสาหรับออกกาลังกายอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44
2. ปัจจัยด้ านจิตใจ
พบว่า ปั จจัยด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.60 เรี ยง
ตามลาดับค่ าเฉลี่ ยสามอันดับ แรกได้ดงั นี้ คือ การมองโลกในแง่บ วกเมื่ อพบเจอปั ญหา มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.94 รองลงมาคือ การจัดการกับความเครี ยดจากการทางาน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.82 ตามด้วย
การมี ค วามมั่น ใจในการท างานที่ ไ ด้รับ มอบหมายให้ ส าเร็ จ และการมี ก าลัง ใจในการท างาน มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน คือ 3.80 และปั จจัยย่อยด้านจิตใจที่ มี ค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด คื อ การมีความกดดันในการ
ทางานมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44
3. ปัจจัยด้ านสั มพันธภาพทางสั งคม
พบว่า ปั จจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.49 เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ยสามอันดับแรกได้ดงั นี้ คือ การช่วยเหลื อซึ่ งกันและกันของท่าน
และเพื่อนร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 รองลงมาคือ การอยูใ่ นบรรยากาศการทางานที่อบอุ่นและ
เป็ นกันเอง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.58 ตามด้วยการติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา มี
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ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.54 และปั จ จัย ย่อ ยด้า นสั ม พัน ธภาพทางสั ง คมที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด คื อ การมี
ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีความเป็ นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30
4. ปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้อม
พบว่า ปั จจัย ด้านสิ่ งแวดล้อมมี ค่ าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่ งมี ค่ าเฉลี่ ยรวม
เท่ากับ 3.39 เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยสามอันดับแรกได้ดงั นี้ คือ ความเหมาะสมของวันหยุดและวันลา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 รองลงมาคือ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินขณะทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.50 ตามด้วยความเหมาะสมของเขตการขายที่ได้รับมอบหมายในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
และปั จจัยย่อยด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินระหว่าง
การเดินทางไปทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02
5. ปัจจัยด้ านจิตวิญญาณ
พบว่า ปั จจัย ด้านจิ ตวิญ ญาณมี ค่ าเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่ งมี ค่ าเฉลี่ ยรวม
เท่ากับ 3.30 เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยสามอันดับแรกได้ดงั นี้ คือ การได้รับการยอมรับจากลูกค้า และ
ผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 รองลงมาคือ การมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการ
ท างานอย่ า งเต็ ม ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.48 ตามด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า ง หรื อ เผยแพร่
ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.45และปั จจัยย่อยด้านจิตวิญญาณที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด คื อ
การไม่มีความคิดที่จะลาออก หรื อเปลี่ยนบริ ษทั ที่ทางานในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47
6. ปัจจัยด้ านความมั่นคงในชีวติ
พบว่า ปั จจัยด้านความมัน่ คงในชี วิตมีค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ย
รวมเท่ ากับ 3.17 เรี ยงตามล าดับค่าเฉลี่ ยสามอันดับ แรกได้ดงั นี้ คือ ความเหมาะสมของการจัดให้
ได้รับบริ การตรวจสุ ขภาพ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.49 รองลงมาคือ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่
ได้รับเทียบกับภาระงาน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.44 ตามด้วยความเหมาะสมของโอกาสในการปรับขึ้น
เงิ น เดื อน หรื อเลื่ อ นต าแหน่ ง มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.27 และปั จจัย ย่อ ยด้า นความมัน่ คงในชี วิต ที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ได้รับเทียบกับบริ ษทั ยาอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.82
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ปั จจั ยที่ส่งผลต่ อคุ ณภาพชี วิตการทางานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษัทยาใน
ประเทศ จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล
ในส่ วนนี้ จะเป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขต
ภาคเหนื อ ของบริ ษ ัท ยาในประเทศ โดยพิ จ ารณาแยกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสู งสุ ด อายุการทางานในบริ ษทั ปั จจุบนั และระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยมีผลการเปรี ยบเทียบดังต่อไปนี้
1. จาแนกตามเพศ
1.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชี วติ การทางาน 6 ด้ าน จาแนก
ตามเพศ
พบว่า ผูแ้ ทนยาเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในปั จจัยด้านร่ างกาย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยได้แสดงปั จจัยย่อยดังนี้คือ
ตารางที่ 70 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปั จจัยย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วติ การทางาน 6
ด้าน จาแนกตามเพศ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย

เปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง
แตกต่าง

ปัจจัยย่ อย
1. ทุกวันนี้มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
2. การมีเวลาสาหรับออกกาลังกายอย่างเพียงพอ

2. ด้านจิตใจ
ไม่แตกต่าง
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ไม่แตกต่าง
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ไม่แตกต่าง
5. ด้านจิตวิญญาณ
ไม่แตกต่าง
6. ด้านความมัน่ คงในชีวติ
ไม่แตกต่าง
หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่ างของคุณภาพชี วติ การทางานในภาพรวม จาแนกตามเพศ
พบว่า ผูแ้ ทนยาเพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชี วิตการทางานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. จาแนกตามอายุ
2.1 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชี วติ การทางาน 6 ด้ าน จาแนก
ตามอายุ
ตารางที่ 71 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปั จจัยย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วติ การทางาน 6
ด้าน จาแนกตามอายุ
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย

เปรียบเทียบ
ปัจจัยย่ อย
ความแตกต่ าง
แตกต่าง
1. ทุกวันนี้มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
2. การทางานด้วยความสดชื่น กระฉับกระเฉง
3. การมีเวลาสาหรับออกกาลังกายอย่างเพียงพอ
4. การมีเวลาในการนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวันอย่างเพียงพอ
2. ด้านจิตใจ
แตกต่าง
1. การมองโลกในแง่บวกเมื่อพบเจอปั ญหา
2. การมีความมัน่ ใจในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จ
3. การมีสมาธิ และจดจ่อกับการทางาน
4. การมีความพึงพอใจกับงานที่ทาอยูท่ ุกวันนี้
5. การมีความกดดันในการทางาน
3. ด้านสั ม พัน ธภาพทาง แตกต่าง
1. การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของท่านและเพื่อนร่ วมงาน
สังคม
2. การอยูใ่ นบรรยากาศการทางานที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง
3. การติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
4. การมีความสามารถตัดสิ นใจในขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย
5. การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรื อข้อโต้แย้ง
6. การมีผบู ้ งั คับบัญชาที่มีความเป็ นธรรม
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ตารางที่ 71 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปั จจัยย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วติ การทางาน 6
ด้าน จาแนกตามอายุ (ต่อ)
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม

แตกต่าง

1. ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินขณะทางาน
2. ความเหมาะสมของเขตการขายที่ได้รับมอบหมายในการทางาน
3. ความเหมาะสมของวันหยุดและวันลา
4. ความเหมาะสมของสิ่ งอานวยความสะดวกที่ได้รับในการทางาน
5. ด้านจิตวิญญาณ
แตกต่าง
1. การได้รับคาชมเชยจากเพื่อนร่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
2. ความรู ้สึกว่างานที่ทาอยูต่ อบสนองต่อเป้ าหมายชีวติ
3. ความรู ้สึกภาคภูมิใจในการทางานกับบริ ษทั
4. การมีความคิดที่จะลาออก หรื อเปลี่ยนบริ ษทั ที่ทางานในอนาคต
5. การมีโอกาสใช้ความรู ้ความสามารถในการทางานกับบริ ษทั อย่าง
เต็มที่
6. การมีส่วนร่ วมในการสร้าง หรื อเผยแพร่ ภาพลักษณ์ของบริ ษทั
7. การได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ
6. ด้ า น ความมั่ น คงใน แตกต่าง
1. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ได้รับเทียบกับภาระงาน
ชีวติ
2. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ได้รับเทียบกับบริ ษทั ยาอื่นๆ
3. ความเหมาะสมของค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้รั บ เที ย บกับ เป้ าหมาย
ยอดขาย
4. ความเหมาะสมของการจัดให้ได้รับบริ การตรวจสุขภาพ
5. ความเพียงพอของค่ าตอบแทนที่ ได้รับ ต่อรายจ่ าย หรื อ หนี้ สิ น
ระยะยาว
6. ความมัน่ คงที่ได้รับจากการทางานกับบริ ษทั
หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่ างของคุณภาพชี วติ การทางานในภาพรวม จาแนกตามอายุ
พบว่า ผูแ้ ทนยาที่มีอายุ 21-25 ปี อายุ 26-30 ปี และอายุ 31-35 ปี มีคุณภาพชี วิตการทางาน
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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3. จาแนกตามสถานภาพสมรส
3.1 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชี วติ การทางาน 6 ด้ าน จาแนก
ตามสถานภาพสมรส
ตารางที่ 72 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปั จจัยย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วติ การทางาน 6
ด้าน จาแนกตามสถานภาพสมรส
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย
2. ด้านจิตใจ

เปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

แตกต่าง

4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
5. ด้านจิตวิญญาณ
6. ด้านความมัน่ คงในชีวติ

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

ปัจจัยย่ อย
1. การมองโลกในแง่บวกเมื่อพบเจอปั ญหา
2. การมี ความมัน่ ใจในการทางานที่ ได้รับ มอบหมายให้
สาเร็ จ
3. การมีความพึงพอใจกับงานที่ทาอยูท่ ุกวันนี้
4. การมีกาลังใจในการทางาน
5. การมีความกดดันในการทางาน
1. การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของท่านและเพื่อนร่ วมงาน
2. การอยูใ่ นบรรยากาศการทางานที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง
3. การติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
4. การมี ความสามารถตัดสิ น ใจในขอบเขตงานที่ ได้รับ
มอบหมาย
5. การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรื อข้อโต้แย้ง
6. การมีผบู ้ งั คับบัญชาที่มีความเป็ นธรรม

1. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ ได้รับเทียบกับภาระ
งาน
2. ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ได้รับเทียบกับบริ ษทั
ยาอื่นๆ
3. ความเหมาะสมของสวัสดิการที่ได้รับ
4. ความเหมาะสมของการจัด ให้ ไ ด้ รั บ บริ การตรวจ
สุขภาพ
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ตารางที่ 72 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปั จจัยย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วติ การทางาน 6
ด้าน จาแนกตามสถานภาพสมรส (ต่อ)
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวติ การทางาน

เปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง

ปัจจัยย่ อย
5. ความเหมาะสมของโอกาสในการปรั บ ขึ้ น เงิ น เดื อ น
หรื อเลื่อนตาแหน่ง
6. ความเพียงพอของค่าตอบแทนที่ได้รับต่อรายจ่าย หรื อ
หนี้สินระยะยาว
7. ความมัน่ คงที่ได้รับจากการทางานกับบริ ษทั

หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

3.2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของคุ ณ ภาพชี วิตการทางานในภาพรวม จ าแนกตาม
สถานภาพสมรส
พบว่า ผูแ้ ทนยาที่ มี ส ถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มี คุ ณ ภาพชี วิต การท างานใน
ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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4. จาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
4.1 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชี วติ การทางาน 6 ด้ าน จาแนก
ตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตารางที่ 73 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปั จจัยย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วติ การทางาน 6
ด้าน จาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อ
เปรียบเทียบ
คุณภาพชีวติ การทางาน
ความแตกต่ าง
1. ด้านร่ างกาย
ไม่แตกต่าง
2. ด้านจิตใจ
ไม่แตกต่าง
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ไม่แตกต่าง
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
ไม่แตกต่าง
5. ด้านจิตวิญญาณ
ไม่แตกต่าง
6. ด้านความมัน่ คงในชีวติ
ไม่แตกต่าง
หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

ปัจจัยย่ อย

4.2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของคุ ณ ภาพชี วิตการทางานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
พบว่า ผูแ้ ทนยาที่มีการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท มีคุณภาพชีวิตการ
ทางานในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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5. จาแนกตามอายุการทางานในบริษัทปัจจุบัน
5.1 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชี วติ การทางาน 6 ด้ าน จาแนก
ตามอายุการทางานในบริษัทปัจจุบัน
ตารางที่ 74 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปั จจัยย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วติ การทางาน 6
ด้าน จาแนกตามอายุการทางานในบริ ษทั ปัจจุบนั
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย

เปรียบเทียบ
ปัจจัยย่ อย
ความแตกต่ าง
แตกต่าง
1. ทุกวันนี้มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
2. การทางานด้วยความสดชื่น กระฉับกระเฉง
3. การได้รับประทานอาหารในแต่ละวันอย่างเพียงพอ
4. การมีเวลาในการนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวันอย่างเพียงพอ
2. ด้านจิตใจ
แตกต่าง
1. การมองโลกในแง่บวกเมื่อพบเจอปั ญหา
2. การมีความพึงพอใจกับงานที่ทาอยูท่ ุกวันนี้
3. การมีความกดดันในการทางาน
3. ด้ า น สั ม พั น ธภาพ ท าง แตกต่าง
1. การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของท่านและเพื่อนร่ วมงาน
สังคม
2. การติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
3. การมี ค วามสามารถตั ด สิ นใจในขอบเขตงานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม
แตกต่าง
1. ความเหมาะสมของเขตการขายที่ ได้รับ มอบหมายในการ
ทางาน
2. ความเหมาะสมของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทางาน
3. ความเหมาะสมของวันหยุดและวันลา
4. ความเหมาะสมของสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ได้รับ ในการ
ทางาน
5. ด้านจิตวิญญาณ
แตกต่าง
1. การได้รับคาชมเชยจากเพื่อนร่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
2. การมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า ง หรื อ เผยแพร่ ภ าพลัก ษณ์ ข อง
บริ ษทั
3. การได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ
6. ด้านความมัน่ คงในชีวติ
ไม่แตกต่าง
หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
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5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่ างของคุณภาพชี วติ การทางานในภาพรวม จาแนกตามอายุ
การทางานในบริษัทปัจจุบัน
พบว่า ผูแ้ ทนยาที่มีอายุการทางานในบริ ษทั ปั จจุบนั น้อยกว่า 6 เดือน อายุการทางาน 6 เดือน
ขึ้นไป - 1 ปี อายุการทางาน 1 ปี ขึ้นไป - 2 ปี อายุการทางาน 2 ปี ขึ้นไป - 3 ปี และอายุการทางาน 3 ปี
ขึ้นไป - 4 ปี มีคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
6. จาแนกตามระดับรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
6.1 การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่ อคุณภาพชี วติ การทางาน 6 ด้ าน จาแนก
ตามระดับรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ตารางที่ 75 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปั จจัยย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วติ การทางาน 6
ด้าน จาแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวติ การทางาน
1. ด้านร่ างกาย

เปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง
แตกต่าง

2. ด้านจิตใจ

แตกต่าง

3. ด้ า น สั ม พั น ธภ าพ ท าง แตกต่าง
สังคม

ปัจจัยย่ อย
1. ทุกวันนี้มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
2. ในปี ที่ผา่ นมามีการเจ็บป่ วยรุ นแรงจนต้องนอนโรงพยาบาล
3. การทางานด้วยความสดชื่น กระฉับกระเฉง
4. การได้รับประทานอาหารในแต่ละวันอย่างเพียงพอ
5. การมีเวลาสาหรับออกกาลังกายอย่างเพียงพอ
6. การมี เวลาในการนอนหลับ พัก ผ่ อ นในแต่ ล ะวัน อย่า ง
เพียงพอ
1. การมีสมาธิ และจดจ่อกับการทางาน
2. การมีกาลังใจในการทางาน
3. การมีความกดดันในการทางาน
1. การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของท่านและเพื่อนร่ วมงาน
2. การติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
3. การมี ค วามสามารถตัด สิ นใจในขอบเขตงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
4. การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรื อข้อโต้แย้ง
5. การมีผบู ้ งั คับบัญชาที่มีความเป็ นธรรม
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ตารางที่ 75 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นในปั จจัยย่อยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วติ การทางาน 6
ด้าน จาแนกตามระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวติ การทางาน
4. ด้านสิ่ งแวดล้อม

เปรียบเทียบ
ความแตกต่ าง
แตกต่าง

5. ด้านจิตวิญญาณ

แตกต่าง

ปัจจัยย่ อย
1. ความเหมาะสมของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทางาน
2. ความเหมาะสมของวันหยุดและวันลา
3. ความเหมาะสมของสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ได้รับในการ
ทางาน
1. การได้รับคาชมเชยจากเพื่อนร่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา
2. ความรู ้สึกว่างานที่ทามีคุณค่าต่อสังคม
3. ความรู ้สึกภาคภูมิใจในการทางานกับบริ ษทั
4. ความเชื่อมัน่ ในบริ ษทั และผูบ้ งั คับบัญชา
5. การมี โอ กาส ได้ รั บ การพั ฒ น า แ ละฝึ กฝ น ค วาม รู ้
ความสามารถจากบริ ษทั
6. การได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ

6. ด้านความมัน่ คงในชีวติ
ไม่แตกต่าง
หมายเหตุ : แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05

6.2 การเปรี ยบเทียบความแตกต่ างของคุ ณ ภาพชี วิตการทางานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดับรายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
พบว่า ผูแ้ ทนยาที่ มี ระดับ รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนน้ อยกว่า 40,000 บาท ระดับ รายได้เฉลี่ ย
40,000 - 50,000 บาท ระดับ รายได้เฉลี่ ย 50,001 - 60,000 บาท และระดับ รายได้เฉลี่ ย 60,001 70,000 บาท มีคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อคุณภาพชี วิตการทางานทั้ง 6 ด้ าน กับระดับคุณภาพ
ชีวติ การทางานในภาพรวมของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ
พบว่า ปั จจัยด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และ
ด้านความมัน่ คงในชี วิต มีความสัมพันธ์กบั คุ ณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมของผูแ้ ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และจากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r)
ทาให้ทราบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานมีเพียง 5 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
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ชี วิ ต การท างานในภาพรวม คื อ ปั จ จัย ด้า นจิ ต ใจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ ต่ า มาก ปั จ จัย ด้า น
สัมพันธภาพทางสังคมมีความสัมพันธ์ในระดับต่า ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
ปั จจัย ด้า นจิ ต วิญ ญาณมี ค วามสั ม พัน ธ์ ในระดับ ปานกลาง และปั จจัย ด้า นความมั่น คงในชี วิต มี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้ความสาคัญกับ
ปั จจัยด้านต่างๆ ตามลาดับแล้ว ผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ จะมีคุณภาพชีวิต
การทางานในภาพรวมเพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis)
พบว่า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุ ณ ภาพชี วิต การท างานในภาพรวมของผูแ้ ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ กับปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วติ การทางานทั้ง 5 ด้าน มีการแปร
ผันตามกันในเชิ งบวก (R = 0.702) และพบว่า ปั จจัยด้านจิตวิญญาณ และปั จจัยด้านความมัน่ คงใน
ชี วิต มี อิท ธิ พ ลต่ อคุ ณภาพชี วิตการท างานในภาพรวมอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ ง
สามารถพยากรณ์ คุณภาพชี วิตในภาพรวมได้ร้อยละ 49.20 ส่ วนอีกร้ อยละ 50.80 เป็ นผลที่เกิ ดจาก
ด้านอื่ นๆ และเมื่อพิจารณาจากค่านัยสาคัญทางสถิ ติ พบว่า ปั จจัยด้านจิตวิญญาณสามารถทานาย
ระดับคุ ณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมได้ โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.312 และ
ปั จจัยด้านความมัน่ คงในชี วิตสามารถทานายระดับคุณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมได้ โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.523
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ส่ วนที่ 3 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน และข้ อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อคุณภาพชี วติ การ
ทางานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริษัทยาในประเทศ
จากการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิต การท างานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษ ัท ยาใน
ประเทศ โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิ ด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามระบุปัญหาและข้อเสนอแนะไว้
ดังนี้คือ
ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติงาน
ด้ านจิตใจ
1. ผูแ้ ทนยาต้อ งสามารถให้ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ต ลอดเวลา ถึ ง แม้ว่า จะเป็ น
วันหยุดก็ตาม ซึ่ งบางครั้ งก็เป็ นการรบกวนเวลาของผูแ้ ทนยามากเกิ นไป ท าให้คุณภาพชี วิตการ
ทางานลดลง
2. ความเครี ยดจากการทางานที่เพิ่มมากขึ้น จากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งถูกกดดันให้
ต้องปิ ดยอดขายให้ได้จากบริ ษทั รวมถึงจากตนเองที่จะต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อปิ ดยอดขาย อัน
นาไปสู่ รายได้ที่มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อคุณภาพชี วติ การทางาน
ด้ านจิตวิญญาณ
1. บริ ษทั ควรลดงานเอกสาร และรายงานบางอย่างที่มีความซ้ าซ้อน เพื่อให้ผแู ้ ทนยามีเวลา
ไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเพิม่ คุณภาพชีวติ การทางานได้
ด้ านความมั่นคงในชีวติ
1. บริ ษทั ควรเพิ่มส่ วนของสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงต่างๆ เช่น เบี้ยเลี้ยงการทางานในต่างจังหวัด
ค่าน้ ามัน ค่าที่พกั ค่าบารุ งรักษารถยนต์
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อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาคุณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษทั ยาในประเทศ
ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ (Quality of Life) และแนวคิดคุณภาพชีวติ ในการทางาน (Quality
of Work Life) ซึ่ งอภิปรายผลได้ดงั นี้
จากการศึกษาพบว่า ผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ มีคุณภาพชี วิตการ
ทางานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุ รชาติ เปาวัลย์ (2553)
ซึ่งศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานบริ ษทั ฟาร์ มาลิงค์ (ประเทศไทย) จากัด ที่พบว่า มี
คุณภาพชี วิตภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก อีกทั้งผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตการทางานในภาพรวม
แยกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ ที่มีปัจจัยส่ วน
บุ ค คลด้านสถานภาพสมรสที่ แ ตกต่ างกัน จะมี ระดับ คุ ณ ภาพชี วิตการท างานที่ แ ตกต่ างกัน ไม่
สอดคล้องกับพนักงานบริ ษทั ฟาร์ มาลิ้ง (ประเทศไทย) จากัด ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่าง
กัน จะมีระดับคุณภาพชีวติ การทางานที่แตกต่างกัน
เมื่ อพิ จารณาปั จจัยที่ ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของ
บริ ษ ัท ยาในประเทศ พบว่า ความคิ ดเห็ น ในปั จจัย ด้านร่ า งกาย ปั จจัย ด้านจิ ต ใจ และปั จจัย ด้า น
สัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็ นในปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม ปั จจัยด้านจิต
วิญญาณ และปั จจัยด้านความมัน่ คงในชี วิต อยูใ่ นระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุ
รชาติ เปาวัลย์ (2553) ที่พบว่า ความคิดเห็นในปั จจัยด้านจิตใจ และปั จจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม
อยู่ในระดับมาก และยังไม่สอดคล้องกับการศึกษาของวสันต์ วิตรสุ ขุมาลย์ (2554) ซึ่ งศึกษาเรื่ อง
คุ ณภาพชี วิตการทางานของบุค ลากรคณะเทคนิ คการแพทย์ มหาวิท ยาลัยเชี ยงใหม่ พบว่า ความ
คิ ด เห็ น ในปั จ จัย ด้ า นร่ า งกาย ปั จ จัย ด้า นจิ ต ใจ ปั จ จัย ด้ า นสั ม พัน ธภาพทางสั ง คม ปั จ จัย ด้ า น
สิ่ งแวดล้อม และปั จจัยด้านจิตวิญญาณ อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานทั้ง 6 ด้าน กับ
ระดับคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม พบว่า ผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ
มีปัจจัยเพียง 5 ด้าน ที่ มีค วามสัมพันธ์ กบั คุ ณภาพชี วิตการทางานในภาพรวม คือ ด้านจิตใจ ด้าน
สั ม พัน ธภาพทางสั ง มคม ด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม ด้า นจิ ต วิ ญ ญาณ และด้า นความมั่น คงในชี วิ ต ไม่
สอดคล้องกับการศึ กษาของสุ รชาติ เปาวัลย์ (2553) ที่ พ บว่า พนักงานบริ ษ ทั ฟาร์ มาลิ้ ง (ประเทศ
ไทย) จากัด มีปัจจัยทั้ง 6 ด้าน ที่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพชี วิตการทางานในภาพรวม
ของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ กับปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการทางาน
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ทั้ง 6 ด้าน มีการแปรผันตามกันในเชิ งบวก (R = 0.702) ซึ่ งสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการทางาน
ในภาพรวมได้ร้อยละ 49.20 โดยปัจจัยด้านจิตวิญญาณ และปั จจัยด้านความมัน่ คงในชี วติ มีอิทธิ พล
ต่อคุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของสุ รชาติ
เปาวัลย์ (2553) และวสันต์ วิตรสุ ขุมาลย์ (2554) ที่พบว่ามีการแปรผันตามกันในเชิ งบวก (R = 0.648
และ R = 0.775 ตามลาดับ) แต่ไม่สอดคล้องกันในปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อคุ ณภาพชี วิตการทางานใน
ภาพรวมกับทั้งสองการศึกษา
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ข้ อค้ นพบ
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ มี
ข้อค้นพบดังนี้
1. เมื่อพิจารณาปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางาน 6 ด้านเป็ นหลัก พบว่า
- ปั จจัยด้านร่ างกายของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ เมื่อจาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูแ้ ทนยาที่มีเพศ อายุ อายุการทางานในบริ ษทั ปัจจุบนั และระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในปั จจัยด้านร่ างกายแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
- ปั จจัยด้านจิตใจของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษทั ยาในประเทศ เมื่อจาแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า ผูแ้ ทนยาที่ มีอายุ สถานภาพสมรส อายุการทางานในบริ ษทั ปั จจุบนั และ
ระดับ รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนแตกต่ างกัน จะมี ค วามคิ ดเห็ น ในปั จจัย ด้านจิ ตใจแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
- ปั จจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ
เมื่อจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูแ้ ทนยาที่มีอายุ สถานภาพสมรส อายุการทางานในบริ ษทั
ปั จจุบนั และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในปั จจัยด้านสัมพันธภาพทาง
สังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
- ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ เมื่อจาแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า ผูแ้ ทนยาที่ มีอายุ อายุการทางานในบริ ษทั ปั จจุบนั และระดับรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อนแตกต่างกัน จะมี ความคิดเห็ นในปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
- ปั จจัยด้านจิตวิญญาณของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ เมื่อจาแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า ผูแ้ ทนยาที่ มีอายุ อายุการทางานในบริ ษทั ปั จจุบนั และระดับรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในปั จจัยด้านจิตวิญญาณแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
- ปั จจัยด้านความมัน่ คงในชี วติ ของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ เมื่อ
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูแ้ ทนยาที่มีอายุ และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีความคิด
เห็นในปั จจัยด้านความมัน่ คงในชีวติ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. เมื่อพิจารณาปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ นหลัก พบว่า
- ผูแ้ ทนยาเพศชายมีการเจ็บป่ วยรุ นแรงจนต้องนอนโรงพยาบาลน้อยกว่าเพศหญิง และมี
เวลาในการออกกาลังกายอย่างเพียงพอมากกว่าเพศหญิง
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- ผู้แ ทนยาที่ มี อ ายุ 31 - 35 ปี มี ปั จ จัย ด้า นร่ า งกายในส่ ว นของการมี สุ ข ภาพร่ า งกายที่
แข็งแรง การทางานด้วยความสดชื่ น กระฉับกระเฉง การมีเวลาสาหรับออกกาลังกายอย่างเพียงพอ
และการมีเวลาในการนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวันอย่างเพียงพอน้อยที่สุด
- ผูแ้ ทนยาที่มีอายุ 31 - 35 ปี มีปัจจัยด้านจิตใจในเรื่ องของการมองโลกในแง่บวกเมื่อพบ
เจอปั ญหา มีความมัน่ ใจในการทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็ จ มีสมาธิ และจดจ่อกับการทางาน
และมีความพึงพอใจกับงานที่ทาอยูท่ ุกวันนี้มากที่สุด รวมถึงมีความกดดันในการทางานน้อยที่สุด
- ผูแ้ ทนยาที่มีอายุ 21 - 25 ปี มีปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมในเรื่ องของการช่ วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันของท่านและเพื่อนร่ วมงาน การอยู่ในบรรยากาศการทางานที่อบอุ่นและเป็ นกันเอง
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ เพื่ อ นร่ ว มงานและผู ้บ ัง คับ บัญ ชา การตัด สิ น ใจในขอบเขตงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย การมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็ น หรื อข้อโต้แย้ง และการมีผบู้ งั คับบัญชาที่มีความ
เป็ นธรรมน้อยที่สุด
- ผูแ้ ทนยาที่มีอายุ 26 - 30 ปี มี ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมในเรื่ องของความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพย์สินขณะทางาน ความเหมาะสมของเขตการขายที่ได้รับมอบหมายในการทางาน ความ
เหมาะสมของวันหยุดและวันลา และความเหมาะสมของสิ่ งอานวยความสะดวกที่ ได้รับ ในการ
ทางานมากที่สุด
- ผูแ้ ทนยาที่มี อายุ 21 -25 ปี มีปัจจัยด้านจิตวิญญาณในเรื่ องของการได้รับคาชมเชยจาก
เพื่อนร่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ความรู ้ สึกว่างานที่ทาอยู่ตอบสนองต่อเป้ าหมายชี วิต ความรู ้ สึก
ภาคภูมิใจในการทางานกับบริ ษทั การมีโอกาสใช้ความรู ้ความสามารถในการทางานกับบริ ษทั อย่าง
เต็มที่ และการมีส่วนร่ วมในการสร้าง หรื อเผยแพร่ ภาพลักษณ์ของบริ ษทั การได้รับการยอมรับจาก
ลูกค้า และผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ น้อยที่ สุด รวมทั้งการมี ความคิ ดที่ จะลาออก หรื อเปลี่ ยนบริ ษทั ที่
ทางานในอนาคตมากที่สุด
- ผูแ้ ทนยาที่มีอายุ 21 - 25 ปี มีปัจจัยด้านความมัน่ คงในชี วิตในเรื่ องของความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนที่ได้รับเทียบกับภาระงาน ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ได้รับเทียบกับบริ ษทั
ยาอื่นๆ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ได้รับเทียบกับเป้ าหมายยอดขาย ความเหมาะสมของการ
จัดให้ได้รับบริ การตรวจสุ ขภาพ ความเพียงพอของค่าตอบแทนที่ได้รับต่อรายจ่าย หรื อหนี้ สินระยะ
ยาว และความมัน่ คงที่ได้รับจากการทางานกับบริ ษทั น้อยที่สุด
- ผูแ้ ทนยาที่สมรสแล้ว มีปัจจัยด้านจิตใจ สัมพันธภาพทางสังคม และความมัน่ คงในชี วติ ที่
มากกว่า ผูแ้ ทนยาที่มีสถานภาพโสด แสดงว่าผูแ้ ทนยาที่มีสถานภาพสมรสมีความพึงพอใจกับสิ่ งที่
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ได้รับในปั จจุบนั และมีความคิดเห็นว่าสิ่ งที่ได้รับอยูน่ ้ นั ดีอยูแ่ ล้วทั้งด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม และด้านความมัน่ คงในชีวติ ในปัจจุบนั
- ผูแ้ ทนยาที่ มี อ ายุ ก ารท างานในบริ ษ ัท ปั จจุ บ ัน น้ อ ยกว่า 6 เดื อ น - 2 ปี จะมี ปั จจัย ด้าน
ร่ างกายในเรื่ องของสุ ขภาพร่ างกายที่แข็งแรง การทางานด้วยความสดชื่ น กระฉับกระเฉง การได้
รับประทานอาหารในแต่ละวันอย่างเพียงพอ และการมีเวลาในการนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวัน
อย่างเพียงพอที่ดีกว่าอายุการทางานที่มากขึ้น
- ผูแ้ ทนยาที่มีอายุการทางานในบริ ษทั ปั จจุบนั ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป - 1 ปี มีปัจจัยด้านจิตใจ
ในเรื่ องของการมองโลกในแง่บวกเมื่ อพบเจอปั ญหา และการมี ความพึงพอใจกับ งานที่ ทาอยู่ทุ ก
วันนี้มากที่สุด รวมถึงมีความกดดันในการทางานน้อยที่สุด
- ผู ้แ ทนยาที่ มี อ ายุ ก ารท างานในบริ ษ ัท ปั จ จุ บ ัน น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น - 1 ปี มี ปั จ จัย ด้า น
สัม พันธภาพทางสังคมในเรื่ องของการช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันของท่ านและเพื่ อนร่ วมงาน การ
ติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และการมีความสามารถตัดสิ นใจในขอบเขตงาน
ที่ได้รับมอบหมายน้อยกว่าอายุการทางานที่มากขึ้น
- ผู ้แ ทนยาที่ มี อ ายุ ก ารท างานในบริ ษ ัท ปั จ จุ บ ัน น้ อ ยกว่ า 6 เดื อ น - 1 ปี มี ปั จ จัย ด้ า น
สิ่ งแวดล้อมในเรื่ องของความเหมาะสมของเขตการขายที่ ได้รับมอบหมายในการท างาน ความ
เหมาะสมของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทางาน ความเหมาะสมของวันหยุดและวันลา และความ
เหมาะสมของสิ่ งอานวยความสะดวกที่ได้รับในการทางานน้อยที่สุด
- ผูแ้ ทนยาที่มีอายุการทางานในบริ ษทั ปั จจุบ ันตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี มีปัจจัยด้านจิตวิญญาณ
เรื่ องของการได้รับคาชมเชยจากเพื่อนร่ วมงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชา การมีส่วนร่ วมในการสร้าง หรื อ
เผยแพร่ ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั และการได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ น้อย
กว่าอายุการทางานที่มากขึ้น
- ผูแ้ ทนยาที่มีระดับรายได้เฉลี่ย 60,001 - 70,000 บาท มีปัจจัยด้านร่ างกายมากที่สุด
- ผูแ้ ทนยาที่ มี ระดับ รายได้เฉลี่ ย น้อยกว่า 50,001 บาท มี ปั จจัยด้านจิ ตใจน้อยกว่าระดับ
รายได้เฉลี่ย 50,001 บาท ขึ้นไป ในเรื่ องของการมีสมาธิ และจดจ่อกับการทางาน การมีกาลังใจใน
การทางาน และการมีความกดดันในการทางาน
- ผูแ้ ทนยาที่ มีระดับ รายได้เฉลี่ ย 50,001 บาทขึ้ นไป มี ปั จจัยด้านสั มพันธภาพทางสั งคม
มากกว่าระดับรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 50,001 บาท ในเรื่ องของการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันของท่านและ
เพื่อนร่ วมงาน การติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา การมีความสามารถตัดสิ นใจ
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ในขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย การมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็น หรื อข้อโต้แย้ง และการมี
ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีความเป็ นธรรม
- ผูแ้ ทนยาที่มีระดับรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 40,000 บาท มีปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ใน
เรื่ องของความเหมาะสมของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทางาน ความเหมาะสมของวันหยุดและวัน
ลา และความเหมาะสมของสิ่ งอานวยความสะดวกที่ได้รับในการทางาน
- ผูแ้ ทนยาที่มีระดับรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไปมีปัจจัยด้านจิตวิญญาณที่มากกว่า
ระดับ รายได้เฉลี่ ย ต่ า กว่า 50,001 บาท ในเรื่ อ งของการได้รั บ ค าชมเชยจากเพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชา ความรู ้ สึกว่างานที่ทามีคุณค่าต่อสังคม ความรู ้ สึกภาคภูมิใจในการทางานกับบริ ษทั
ความเชื่ อ มั่น ในบริ ษ ัท และผู ้บ ัง คับ บัญ ชา การมี โ อกาสได้รั บ การพัฒ นา และฝึ กฝนความรู้
ความสามารถจากบริ ษทั และการได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ
3. คุ ณ ภาพชี วิต การท างานในภาพรวมของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษ ัท ยาใน
ประเทศ เมื่อจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูแ้ ทนยาที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวติ การทางานในภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยผูแ้ ทนยาที่มีสถานภาพสมรส
มีคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมมากกว่าผูแ้ ทนยาที่มีสถานภาพโสด
4. คุ ณภาพชี วิตการทางานในภาพรวมในการศึ กษานี้ มีความสัมพันธ์ กบั ปั จจัยด้านจิ ตใจ
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชี วิต อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านร่ างกาย แสดงว่า จากการศึกษา ผูแ้ ทนยาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นใน
ปั จจัย 5 ด้านที่ สอดคล้องไปทางเดี ยวกันกับ คุ ณภาพชี วิตการทางานภาพรวม แต่เมื่ อนาปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์ท้ งั 5 ด้านนั้นมาพิจารณาถึงอิทธิ พลที่มีต่อคุณภาพชี วติ การทางานในภาพรวม พบว่ามี
ปั จจัยเพียง 2 ด้าน คือ ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชี วิต ที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตการ
ทางานในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ และแปรผันตามกันในเชิ งบวก นัน่ คือ หากปั จจัยทั้ง
สองด้านมี ค่ าเฉลี่ ย มากขึ้ น คุ ณ ภาพชี วิตการท างานในภาพรวมก็ จะมากขึ้ น ตามไปด้วย ซึ่ งจาก
การศึกษาทาให้สรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านจิตวิญญาณ และปั จจัยด้านความมัน่ คงในชีวติ ซึ่ งเป็ นสองลาดับ
สุ ดท้ายเมื่อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ย โดยมีปัจจัยด้านความมัน่ คงในชี วติ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดนั้น เป็ นสอง
ปั จจัยที่ ผแู ้ ทนยาคิดว่ายังไม่เพียงพอ และส่ งผลทาให้คุณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาในเขต
ภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศมีระดับคุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
5. ในปี ที่ผา่ นมาผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ มีการเจ็บป่ วยรุ นแรงจน
ต้องนอนโรงพยาบาลน้อยมาก และมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง แต่มีเวลาสาหรับออกกาลังกายอย่าง
เพียงพอน้อย อาจส่ งผลต่อสุ ขภาพร่ างกายของผูแ้ ทนยาในอนาคตได้
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6. ผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษทั ยาในประเทศมีความคิดเห็ นในปั จจัยด้านจิตใจอยู่
ในระดับมาก แต่พบว่ามีความกดดันในการทางานมาก ซึ่ งความกดดันในการทางานนี้ อาจส่ งผลต่อ
ปั จจัยย่อยด้านจิตใจอื่นๆ ในอนาคตได้
7. ผูแ้ ทนยาที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตการทางานในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าการมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มากกว่าไม่ได้ทาให้มีคุณภาพชี วิต
การทางานที่ดีกว่า แต่ผแู ้ ทนยาส่ วนใหญ่ก็มีความคิดเห็ นว่าผลตอบแทนที่ได้รับนั้นยังน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับบริ ษทั อื่นๆ
8. ผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนือ ของบริ ษทั ยาในประเทศ มี คุณภาพชีวติ การทางานในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพบปัญหาหลักๆ คือ
- มีเวลาสาหรับออกกาลังกายอย่างเพียงพอน้อย เป็ นปั จจัยในด้านร่ างกาย
- มีความกดดันในการทางานมาก เป็ นปัจจัยด้านจิตใจ
- มี ค วามคิ ดที่ จะลาออก หรื อ เปลี่ ย นบริ ษ ัท ที่ ท างานในอนาคตมาก เป็ นปั จ จัย ด้านจิ ต
วิญญาณ
- ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ได้รับเทียบกับบริ ษทั ยาอื่นๆ น้อย เป็ นปั จจัยด้านความ
มัน่ คงในชีวติ
- ความเหมาะสมของสวัสดิการที่ได้รับน้อย เป็ นปั จจัยด้านความมัน่ คงในชีวติ
- ความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินระหว่างการเดิ นทางไปทางานน้อย เป็ นปั จจัยด้าน
สิ่ งแวดล้อม
- ความเพียงพอของค่าตอบแทนที่ ได้รับต่อรายจ่าย หรื อหนี้ สินระยะยาวน้อย เป็ นปั จจัย
ด้านความมัน่ คงในชีวติ
- ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่ได้รับเที ยบกับเป้ าหมายยอดขายน้อย เป็ นปั จจัยด้าน
ความมัน่ คงในชีวติ
- ความมัน่ คงที่ได้รับจากการทางานกับบริ ษทั น้อย เป็ นปั จจัยด้านความมัน่ คงในชีวติ
- ความเชื่อมัน่ ในบริ ษทั และผูบ้ งั คับบัญชาน้อย เป็ นปัจจัยด้านจิตวิญญาณ
- ความเหมาะสมของโอกาสในการปรับขึ้นเงิ นเดื อน หรื อเลื่ อนตาแหน่ งน้อย เป็ นปั จจัย
ด้านความมัน่ คงในชีวติ
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ข้ อเสนอแนะ
จากข้อค้นพบของการศึกษานี้ทาให้ได้ขอ้ เสนอแนะดังนี้คือ
1. การจะเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษ ัท ยาใน
ประเทศควรเน้นไปที่ปัจจัยสองด้าน คือ ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่ คงในชี วิตเป็ นหลัก โดย
จัดการกับปั จจัยย่อยที่มีปัญหา ดังนี้
1.1 ด้านความมัน่ คงในชีวติ
บริ ษ ทั ยาในประเทศควรปรั บ ระดับ ค่ าตอบแทนที่ ได้รับ ให้ใกล้เคี ยงกันในแต่ล ะบริ ษ ัท
เพื่อให้เพียงพอต่อรายจ่ายของผูแ้ ทนยา โดย
- การเพิ่มทั้งส่ วน Fixed Cost ได้แก่ เงินเดือน และส่ วนของเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเทอร์ เน็ต ค่าประกันรถ ค่าน้ ามันรถ และส่ วนของค่า Incentive คื อ เพิ่มผลตอบแทนที่ ได้รับ
เป็ นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายที่มากขึ้นกว่าเดิม
- การเพิ่มเฉพาะค่า Incentive คื อ เพิ่มผลตอบแทนจากการขายได้ตามเป้ าหมายยอดขาย
ในจานวนเงินที่มากขึ้นกว่าเดิมโดยที่เป้ าหมายยอดขายเท่าเดิม หรื อเพิ่มเป้ าหมายยอดหมายมากขึ้น
แต่ให้เปอร์ เซ็นต์ผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้นกว่าเดิ มมากๆ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ผแู้ ทนยาต้องการ
ท ายอดขายให้ ม ากที่ สุ ดเพื่ อให้ ไ ด้ค่ า Incentive มากที่ สุ ด แต่ เป้ าหมายยอดขายต้องเพิ่ ม ขึ้ น อย่าง
สมเหตุสมผล และเป็ นไปได้สาหรับเขตการขายนั้นๆ
- การเพิ่มเฉพาะส่ วน Fixed Cost คือ การเพิ่มส่ วนของเงินเดือนโดยการปรับส่ วนเพิ่มของ
เงิ นเดื อนขึ้ นเมื่ อมี การปรั บเงิ นเดื อน หากผูแ้ ทนยามี ผลงานการทางานที่ ได้ตามเกณฑ์ของบริ ษ ทั
หรื อเหนื อความคาดหมายของบริ ษ ทั และเพิ่ ม ส่ วนของเบี้ ย เลี้ ย งในการท างานแต่ ล ะวัน เพิ่ ม ค่ า
โทรศัพท์ เพิ่มค่าน้ ามันรถให้เพียงพอกับการใช้งานจริ งของผูแ้ ทนยา เพิ่มค่าที่พกั เพิ่มค่าบารุ งรักษา
รถยนต์ให้มากขึ้น เนื่ องจากค่าครองชี พที่สูงขึ้น และการทางานโดยต้องใช้รถยนต์ในการเดิ นทาง
ตลอดเวลา
บริ ษทั ยาในประเทศควรมีการนาเสนอแผนการขาย แผนการตลาด และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ใน
อนาคตให้กบั ผูแ้ ทนยาได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแผนการแก้ไขและรับมือกับปั ญหาที่เกิดจาก
สถานการณ์ ปัจจุ บนั เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจต่อความมัน่ คงของบริ ษทั และความเชื่ อมัน่ ในตัว
ผูบ้ งั คับบัญชา
นอกจากนั้น ผูบ้ งั คับบัญชาควรมีการแจ้งให้ผแู ้ ทนยาทราบตลอดเวลาถึงการประเมินผลใน
การเพิ่มเงิ นเดื อน ให้โบนัส หรื อการถูกเสนอชื่ อเพื่อเลื่ อนตาแหน่ ง รวมถึ งอธิ บายให้ทราบว่าการ
เลื่ อนตาแหน่ งเป็ น District manager หรื อ Regional manager ของบริ ษ ทั หรื อสู งขึ้ นกว่านั้นต้องมี
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คุณสมบัติไรบ้าง รวมถึงการทาความเข้าใจกับผูแ้ ทนยาถึ งวิธีการปรับขึ้นเป้ าหมายยอดขาย เพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมกับผูแ้ ทนยาทุกคน และมีความรู ้สึกว่าตนเองสามารถทาผลงานให้ดีเพื่อโอกาส
ในการเลื่อนตาแหน่งในบริ ษทั ได้
1.2 ด้านจิตวิญญาณ
บริ ษ ัท ยาในประเทศต้อ งจัด การกับ ปั ญ หาในด้า นความมั่น คงในชี วิต ตามวิธี ก ารที่ ไ ด้
เสนอแนะให้ได้เป็ นอันดับแรก เนื่ องจากส่ งผลโดยตรงในการช่ วยลดความคิ ดที่ จะลาออก หรื อ
เปลี่ ยนบริ ษ ทั ที่ ท างานในอนาคต และท าให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในตัวผูบ้ งั คับ บัญ ชาเพิ่ ม มากขึ้ นได้
รวมทั้งเป็ นการจูงใจให้ผแู ้ ทนยายังคงอยากทางานกับบริ ษทั เดิมต่อไปเรื่ อยๆ
2. ผูแ้ ทนยาทั้งเพศชายและเพศหญิง ควรมีการออกกาลังอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะเพศหญิง
เนื่ องจากมี การออกกาลังกายน้อยกว่าเพศชายมาก และยังมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงน้อยกว่าเพศ
ชายมาก บริ ษทั อาจส่ งเสริ มการออกกาลังกายให้กบั ผูแ้ ทนยา เช่น การเพิ่มงบพิเศษสาหรับเป็ นค่าเช่า
สนามสาหรับเล่นกี ฬาต่างๆ ให้กบั ผูแ้ ทนยา หรื อให้มีการแข่งขันกีฬาหลังการประชุ มประจาเดือน
เป็ นต้น
3. ผูแ้ ทนยาในเขตภาคเหนื อ ของบริ ษ ัทยาในประเทศ มี ความกดดัน ในการท างานมาก
ก่อให้เกิ ดความเครี ยดจากการทางานได้ บริ ษทั ยาอาจมีส่วนร่ วมในการช่ วยจัดการกับความกดดัน
และความเครี ยดเหล่านี้ โดยการจัดเวลาให้เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ น พูดคุ ยปรึ กษาปั ญหา นอกเหนื อจากการประชุ มประจาเดือน อาจเป็ นการจัดกิ จกรรม
นอกสถานที่ หรื อประชุมนอกสถานที่ เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและเป็ นกันเอง และสร้างความสัมพันธ์
อัน ดี ร ะหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงาน นอกจากนั้ น การลดงานเอกสารหรื อ การรายงานการท างานต่ อ
ผูบ้ งั คับ บัญชาแต่ ละชั้นที่ มี ความซ้ าซ้อนกัน เพื่ อช่ วยลดภาระงาน ลดความเครี ยด และเพิ่ ม เวลา
ให้กบั ผูแ้ ทนยาได้มีเวลาทากิจกรรมอย่างอื่นที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวติ การทางานในด้านอื่นๆ ได้
4. บริ ษทั ยาในประเทศต้องมีส่วนช่วยในการแบ่งเบาความกังวลในเรื่ องของความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินระหว่างการเดินทางไปทางาน
- ผูบ้ งั คับบัญชาควรมีการพูดคุยกับผูแ้ ทนยาอยูเ่ สมอเกี่ยวกับการเดินทางไปทางานเพื่อพบ
ลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ เนื่ องจากภาคเหนื อมีภูมิประเทศที่การเดิ นทางจะยากลาบากและอันตราย หาก
พื้นที่ใดไม่มีความจาเป็ นต้องไปทุกเดือนหรื อไม่คุม้ ค่ากับการได้รับยอดขายกลับมา แต่เสี่ ยงกับการ
เดินทางไป ก็ไม่ควรบังคับหรื อกดดันให้ผแู ้ ทนยาต้องไปพื้นที่น้ นั ทุกเดือน
- บริ ษทั ควรให้ความสาคัญกับสภาพรถยนต์ที่ผแู ้ ทนยาใช้ว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่
ไหน หากเห็ นว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เดิ นทาง ก็ควรปรับในส่ วนของค่าบารุ งรักษารถยนต์ หรื อค่า
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เบี้ ยเลี้ ยงในการเดิ นทางให้เพิ่มมากขึ้ นกับผูแ้ ทนยาเป็ นรายๆ ไป เพื่ อช่ วยให้ผแู ้ ทนยาสามารถนา
รถยนต์ไปตรวจและแก้ไขให้มีสภาพปลอดภัย หรื อช่วยให้มีความสามรถการผ่อนชาระมากขึ้นหาก
มีการผ่อนรถยนต์ใหม่มาใช้ในการทางาน
- ผูบ้ งั คับบัญชาควรให้ความสาคัญกับแผนการทางานของผูแ้ ทนยาแต่ละคน และให้ผแู ้ ทน
ยาส่ งแผนการทางานที่ชดั เจนว่าในแต่ละวันจะเดินทางไปที่ใดบ้าง เพื่อในการติดต่อสื่ อสารโดยการ
โทรศัพท์จะไม่ไปรบกวนเวลาผูแ้ ทนยาที่ขณะนั้นอาจขับรถข้ามภูมิประเทศที่อนั ตราย
5. บริ ษ ัท ยาในประเทศสามารถน าเอาข้อมู ล ที่ ค้นพบไปประกอบในการบริ หารจัดการ
คุ ณภาพชี วิตการทางานของผูแ้ ทนยาที่มีความหลากหลายในปั จจัยส่ วนบุคคลในแต่ละปั จจัยตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบริ ษทั ได้ดงั นี้
- หากบริ ษทั มีผแู ้ ทนยาอายุนอ้ ยกว่า 31 ปี มาก ควรให้ความสาคัญกับการจัดการปั จจัยด้าน
จิตใจกับผูแ้ ทนยาเหล่ านี้ เป็ นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่ องการช่ วยลดความกดดันในการทางานและการ
ร่ วมกันหาวิธีรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานอย่างเหมาะสม
- หากบริ ษทั มีผแู้ ทนยาอายุ 21 - 25 ปี อยูม่ าก ควรพิจารณาด้านต่อไปนี้เป็ นพิเศษ ได้แก่
ด้า นสั ม พัน ธภาพทางสั งคม โดยเฉพาะเรื่ อ งการให้ ผู้แ ทนยาสามารถติ ด ต่ อ พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบ้ งั คับบัญชาได้ทุกเรื่ อง และผูบ้ งั คับบัญชาต้องทาความเข้าใจและตอบ
ข้อสงสัยในปั ญหาเกี่ยวกับการทางานของผูแ้ ทนยาได้
ด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะเรื่ องการส่ งเสริ มให้มีการชมเชยกันระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
หรื อผูบ้ งั คับบัญชา การทาให้รู้สึกว่างานที่ทาอยูต่ อบสนองต่อเป้ าหมายชีวิต ภาคภูมิใจในการทางาน
กับบริ ษทั มีโอกาสใช้ความรู ้ความสามารถในการทางานกับบริ ษทั อย่างเต็มที่ และมีส่วนร่ วมในการ
สร้ าง หรื อเผยแพร่ ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั สร้างภาพลักษณ์ บริ ษทั ให้เป็ นที่ ยอมรับจากลูกค้า และ
ผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ รวมทั้งหาสาเหตุและจัดการกับปั ญหาความคิดที่จะลาออก หรื อเปลี่ยนบริ ษทั ที่
ทางานในอนาคต
- หากบริ ษ ัท มี ผูแ้ ทนยาที่ มี อ ายุก ารท างานในบริ ษ ัท ปั จ จุ บ ัน ไม่ เกิ น 1 ปี อยู่ม าก ควร
พิจารณาด้านต่อไปนี้เป็ นพิเศษ ได้แก่
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม โดยเฉพาะเรื่ องของการช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันระหว่าง
เพื่อนร่ วมงาน การติดต่อสื่ อสารระหว่างเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา และการสามารถตัดสิ นใจ
ในขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายของผูแ้ ทนยาแต่ละคนมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
ด้านสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่ องของความเหมาะสมของเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
ในการทางาน ความเหมาะสมของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทางาน ความเหมาะสมของวันหยุด
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และวันลา และความเหมาะสมของสิ่ งอานวยความสะดวกที่ได้รับในการทางานว่าเพียงพอต่อการ
เอื้อประโยชน์ให้การทางานหรื อไม่
ด้านจิตวิญญาณ โดยเฉพาะเรื่ องของการส่ งเสริ มให้มีการชมเชยระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
หรื อผูบ้ งั คับบัญชา การทาให้ผูแ้ ทนยามี ส่วนร่ วมในการสร้ างหรื อเผยแพร่ ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั
และสร้างภาพลักษณ์ของบริ ษทั เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้า และผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ มากขึ้น
- หากบริ ษทั มี ผแู้ ทนยาที่มีระดับรายได้น้อยกว่า 50,001 บาท อยู่มาก บริ ษทั ควรพิจารณา
ด้านต่อไปนี้เป็ นพิเศษ ได้แก่
ปั จจัยด้านจิตใจ โดยเฉพาะเรื่ องการมี ส มาธิ และจดจ่อกับ การทางาน กาลังใจในการ
ทางาน และความกดดันในการทางานของผูแ้ ทนยา ว่ามีมากหรื อน้อย และสอดคล้องกับการได้รับ
รายได้ในระดับนั้นๆ แล้วหรื อยัง
ปั จจัยสัมพันธภาพทางสังคม โดยเฉพาะเรื่ องของการช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันระหว่าง
เพื่อนร่ วมงาน มีการติดต่อสื่ อสารระหว่างเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากน้อยเพียงใด การให้
อานาจตัดสิ นใจในขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายกับผูแ้ ทนยาเหมาะสมหรื อไม่ มีการให้โอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นหรื อข้อโต้แย้งหรื อไม่ และผูบ้ งั คับบัญชามีความเป็ นธรรมหรื อไม่
- หากบริ ษ ัท มี ผูแ้ ทนยาที่ มี ระดับ รายได้เฉลี่ ย น้อยกว่า 40,000 บาท อยู่ม าก บริ ษ ัท ควร
พิ จารณาปั จจัย ด้า นสิ่ งแวดล้อ มเป็ นพิ เศษ โดยเฉพาะเรื่ อ งของความเหมาะสมของกฎระเบี ย บ
ข้อบังคับในการทางาน ความเหมาะสมของวันหยุดและวันลา และความเหมาะสมของสิ่ งอานวย
ความสะดวกที่ได้รับในการทางานว่าเอื้อประโยชน์หรื อสนับสนุ นให้การทางานของผูแ้ ทนยาบรรลุ
ตามเป้ าหมายนาไปสู่ รายได้เฉลี่ยในระดับที่ควรได้รับแล้วหรื อไม่
- หากบริ ษ ัท มี ผูแ้ ทนยาที่ มี ระดับ รายได้เฉลี่ ย น้อยกว่า 50,001 บาท อยู่ม าก บริ ษ ัท ควร
พิจารณาปั จจัยด้านจิตวิญญาณเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะเรื่ องของการชมเชยกันระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
หรื อผูบ้ งั คับบัญชา การทาให้ผแู้ ทนยามีความรู ้สึกว่างานที่ทามีคุณค่าต่อสังคม การทาให้ผแู้ ทนยามี
ความรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใจในการท างานกับ บริ ษ ทั มี ค วามเชื่ อมัน่ ในบริ ษ ทั และผูบ้ งั คับ บัญ ชา การจัด
อบรมหรื อเปิ ดโอกาสให้ผแู้ ทนยาได้พฒั นาและฝึ กฝนความรู้ความสามารถจากบริ ษทั และการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้เป็ นที่ยอมรับจากลูกค้าและผูแ้ ทนยาบริ ษทั อื่นๆ อย่างเหมาะสม
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