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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยในครัง้น้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงัด้านผลตอบแทน            

กบัประสทิธภิาพการทํางานของผู้แทนยาบรษิัทยาขา้มชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ความคาดหวงัดา้นผลตอบแทน 

ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ทีเ่ป็นตวัเงนิในทางออ้ม และไม่เป็นตวัเงนิ 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ พนักงานตําแหน่งผู้แทนยาของบริษัทยาข้ามชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ค่าสถติ ิทีใ่ชใ้นการ

วเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติทิดสอบ

ค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ใช้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของ

เพยีรส์นั 

 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้แทนยาโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุอยู่ในช่วง 22 – 31 ปี              

มสีถานภาพโสด จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืนอยู่ในช่วง 25,000 – 44,999 บาท และมรีะยะเวลา 

ที่ปฏิบตัิงานอยู่ในช่วง 1 – 10 ปี ความคาดหวังด้านผลตอบแทนของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมากในทุกด้าน ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของผู้แทนยาบริษัทยาขา้มชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัดใีนทุกดา้น 

 ผูแ้ทนยาที่มเีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการทํางานด้านต้นทุนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิต ิ          

ทีร่ะดบั 0.05 ผูแ้ทนยาทีม่อีายุและระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นปรมิาณงาน และดา้น

เวลาแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 และ 0.01 ตามลําดบั ผูแ้ทนยาทีม่รีะยะเวลาปฏบิตัิงานแตกต่างกนั           

มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นคุณภาพของงานแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 ความคาดหวงัดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ และไม่เป็นตวัเงนิมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางาน

ดา้นคุณภาพและปรมิาณของงานในระดบัค่อนขา้งสงูทศิทางเดยีวกนั ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถติิ 0.01 ความคาดหวงั

ดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิในทางออ้ม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานดา้นเวลาในระดบัตํ่ามากทศิทาง

เดยีวกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

คาํสาํคญั: ความคาดหวงั ประสทิธภิาพการทาํงาน บรษิทัยา  

 

 
__________________________________ 
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



 2 

Abstract 

 

 This research aimed to study Expectancy in relation to Compensation which effects on Work 

performance efficiency of Pharmaceutical representatives of Multinational companies in the Bangkok 

metropolitan area. Expectancy of Compensation includes active, passive and non-monetary aspects.  

 The sample size of this research consisted of four hundred pharmaceutical representatives of 

multinational companies in the Bangkok metropolitan area. The data was collected through questionnaires. 

Percentage, means, standard deviation were used for statistical analysis tools, t-test, one way ANOVA and 

Pearson product moment correlation coefficient contributed to analyze the hypothesis testing. 

 The results revealed that the majority of pharmaceutical representatives were female, aged 

between 22 to 31 years of age, single, with a Bachelor’s degree level of education, an average income of 

25,000-44,999 Baht per month and their Duration of employment between one to ten years. Their overall 

expectations regarding compensation and work performance efficiency were at a high level. 

 Pharmaceutical representatives of a different gender have different budgets, management and their 

working performance is at a statistically significant level of 0.05. Pharmaceutical representatives of different 

ages and levels of education have different qualitative and quantitative rates of working performance at 0.05 

and 0.01 statistical significance level respectively, Pharmaceutical representatives with different working 

experiences differ on a qualitative level in terms of working performance at a statistically significant level of 

0.05. 

 There was a relatively high positive correlation between expectancy on active monetary, non-

monetary compensation and qualitative, quantitative working performance at a statistically significant level of 

0.01. There was a positive and very low correlation between expectancy on passive monetary and time 

management working performance at a statistically significant level of 0.05. 
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บทนํา 

 ยารกัษาโรคเป็นหน่ึงในปจัจยัสีท่ีม่นุษยบ์รโิภคเพื่อบรรเทาอาการเมื่อเจบ็ป่วย หรอืเพื่อใหห้ายขาดจากโรค 

ทีต่นเจบ็ปว่ยอยู่ หรอืเพื่อเสรมิสรา้งและซ่อมแซมสิง่ทีเ่สยีหาย ผุพงัไปและนํากลบัมาใชไ้ดเ้หมอืนปกต ิปจัจุบนัคนไทย

มสีถติใินการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย และการใชย้าในการรกัษาโรคสงูมาก นบัว่าจะทวจีาํนวนมากขึน้อย่างไม่หยุดยัง้ ทัง้น้ีเพราะ

วถิชีวีติของคนไทยนัน้เปลีย่นแปลงไป ต่างจากยุคก่อน การดํารงชวีติประจําวนัและการบรโิภคเปลีย่นไป เรารบัความ

เจรญิของโลกตะวนัตกเขา้มาโดยไม่ไดค้าํนึงถงึพืน้ฐาน สิง่แวดลอ้ม และธรรมชาตขิองตนเอง ประกอบกบัยุคปจัจุบนัน้ี

โรคภัยไข้เจ็บก็มีวิวฒันาการตนเองไปอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาในระดบัภาพรวมของประเทศพบว่าคนไทยมี

ค่าใชจ้่ายดา้นยาในอตัราสว่นสงูถงึรอ้ยละ 30 ของค่าใชจ้่ายดา้นสขุภาพทัง้หมด ในขณะทีป่ระเทศอื่นๆใชเ้ป็นอตัราสว่น

ไม่ถงึรอ้ยละ 10 จากขอ้มูลของสาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมไดส้รุปภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรมยาปี 2556 ดงัน้ี 

การผลติยาในประเทศมปีรมิาณลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากผูผ้ลติยาบางรายเริม่ให้ความสําคญักบัยาทีม่มีูลค่าเพิม่สูง

เพยีงไม่กีร่ายการ ไดแ้ก่ ยารกัษาโรคความดนั เบาหวาน และหวัใจ สาํหรบัการจําหน่ายยาในประเทศมปีรมิาณลดลง

จากปีก่อน เน่ืองจากยาทีเ่ริม่ทาํการตลาดใหม่ยงัตอ้งอาศยัเวลาในการยอมรบัจากแพทยผ์ูส้ ัง่ใช ้นอกจากน้ี การควบคุม

การเบกิจ่ายในระบบสวสัดกิารขา้ราชการเพื่อประหยดังบประมาณ ส่งผลใหโ้รงพยาบาลภาครฐัซึง่เป็นตลาดหลกัของ
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ผูผ้ลติมคีวามจาํเป็นตอ้งปรบัลดงบประมาณในการจดัซือ้ ในภาคการส่งออกมมีูลค่าเพิม่ขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากตลาด

สง่ออกยาทีส่าํคญัของไทยในอาเซยีนเกอืบทุกประเทศมยีอดการสัง่ซือ้เพิม่ขึน้ ในสว่นของการนําเขา้มมีลูค่าลดลงจากปี

ก่อน เน่ืองจากความเข้มงวดในการเบิกจ่ายของภาครฐั โดยส่งเสริมการใช้ยาชื่อสามญัในระบบบญัชียาหลกัและ

โครงการประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเพื่อลดค่าใชจ้่ายในการนําเขา้ยา (สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม. 2558) 

 สาํหรบัช่องทางจําหน่ายธุรกจิยาในประเทศไทยเป็นการบรโิภคผ่านตลาดโรงพยาบาลประมาณรอ้ยละ 80 

และผ่านตลาดรา้นขายยาประมาณรอ้ยละ 20 ตามลาํดบั โดยในกลุ่มตลาดยาของโรงพยาบาล โรงพยาบาลของรฐัมสีว่น

แบ่งประมาณรอ้ยละ 80 และโรงพยาบาลเอกชนมสีว่นแบ่งประมาณรอ้ยละ 20 แสดงใหเ้หน็ว่าตลาดยานัน้ยงัคงกระจุก

ตวัอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลของรฐัเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ี หากแบ่งตลาดยาในประเทศตามกลุ่มพื้นที่ จะพบว่าเป็น

ตลาดในกรุงเทพฯ มสี่วนแบ่งประมาณร้อยละ 41 และตลาดต่างจงัหวดัมสี่วนแบ่งอยู่ทีร่้อยละ 59 (โครงการศกึษา

อุปสรรคทางการคา้ สาํหรบัผลติภณัฑย์าในตลาดสง่ออกทีส่าํคญัของไทย. 2558) ปจัจุบนัอุตสาหกรรมยามกีารแข่งขนั

กนัสงู เจา้ของธุรกจิยาสว่นใหญ่จงึเลอืกกลยุทธก์ารใชช้่องทางการจาํหน่ายโดยผ่านผูแ้ทนยาซึง่ผลติภณัฑข์องบรษิทัยา

จะเป็นที่ยอมรบัของตลาดหรอืไม่ ขึน้อยู่กบัความสามารถของผู้แทนยาซึ่งความแตกต่างของคุณสมบตัิและหน้าที่

รบัผดิชอบของผูแ้ทนยา ระหว่างบรษิทัยาขา้มชาตกิบับรษิทัยาในประเทศคอื บรษิทัยาขา้มชาตผิูแ้ทนยาส่วนใหญ่จบ

การศกึษาคณะเภสชัศาสตร์ เทคนิคการแพทย์พยาบาลศาสตร์ หรอืวทิยาศาสตร์ เพราะผู้แทนยาต้องเป็นผู้ให้

คาํปรกึษาแก่แพทย ์เภสชักร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในฐานะลูกคา้ ในขณะทีบ่รษิทัยาในประเทศ ผูแ้ทนยาไม่จําเป็นต้องจบ

ทางดา้นวทิยาศาสตรเ์พราะยามกัเป็นยาทีผ่ลติขึน้เลยีนแบบยาจากบรษิทัยาขา้มชาต ิ ทีแ่พทยม์คีวามคุน้เคยมาเป็น

ระยะเวลานานแลว้ ดงันัน้บรษิทัยาในประเทศจงึใหค้วามสาํคญัในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้เป็นหลกั 

 บรษิัทยาขา้มชาติในประเทศไทยที่เป็นผู้ผลติและจําหน่ายยาส่วนใหญ่จะเขา้ร่วมเป็นสมาชกิของสมาคม

ผูว้จิยัและผลติเภสชัภณัฑ ์ (Pharmaceutical Research and Manufacturers Association :PREMA) เป็นองคก์ร

เอกชนในรูปแบบสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกําไร ประกอบด้วยสมาชกิที่เป็นบรษิทัยา 40 บรษิัท เช่น บรษิัทไฟเซอร ์

(ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัซาโนฟ่ี-อเวนตสี(ประเทศไทย) จํากดั บรษิทัโนวารต์สี (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น และ

จากการสาํรวจอตัราการเขา้ออกของงานในบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิทัง้หมด พบว่ามอีตัราการเขา้ออกของงาน ในเขตการ

ขายกรุงเทพมหานครสงูถงึรอ้ยละ 12.6 ต่อปี(แนวโน้มตลาดยาในประเทศไทย. 2558) และเน่ืองจากงานผูแ้ทนยาใน

บรษิทัยาขา้มชาต ิต้องใชท้กัษะความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละความเป็นมอือาชพีสงูส่งผลใหธุ้รกจิต้องมกีารสรรหา

และคดัเลอืกตวับุคลากรทีม่คีวามสามารถและคุณภาพ ทําใหร้ะยะเวลาในการสรรหาบุคลากรในตําแหน่งน้ีต้องใชเ้วลา

ค่อนขา้งนาน และการแขง่ขนัดา้นธุรกจิทีรุ่นแรงสง่ใหเ้กดิผลกระทบคอืการทาํงานในฝา่ยขายทีข่าดผูแ้ทนยา อาจทําให้

ยอดขายลดลงคู่แขง่ยดึครองสว่นแบ่งทางการตลาดเพิม่ขึน้ทาํใหบ้รษิทัยาต่างๆตอ้งหาวธิกีารทีจ่ะสามารถดงึดดูคนดใีห้

มาทาํงานและรกัษาผูแ้ทนยาทีด่เีอาไว ้รวมทัง้พยายามกระตุน้ใหผู้แ้ทนยาทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 จากขอ้มูลขา้งต้นทําให้ผู้ศกึษามคีวามสนใจ ทีจ่ะทําการศกึษาความคาดหวงัด้านผลตอบแทนทีม่ผีลต่อ

ประสทิธภิาพการทาํงานของผูแ้ทนยา บรษิทัยาขา้มชาตใินเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นแนวทางสาํหรบับรษิทัยาและ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถจะนําผลวจิยัไปเป็นประโยชน์ในการรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพทําใหเ้กดิความพอใจใน

การปฏบิตังิานลดการเขา้ออกงานของพนกังาน สรา้งแรงจงูใจและดงึดดูบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเขา้มาสมคัรงาน

กบัองค์กร นําไปสู่การวางแผนด้านบุคลากรอย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลต่อไป เพื่อให้องค์กรประสบ

ความสาํเรจ็และอยู่รอดไดใ้นยุคของธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงู 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการทํางานของผู้แทนยา บรษิทัยาขา้มชาติในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์
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 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัดา้นผลตอบแทนกบัประสทิธภิาพการทํางานของผูแ้ทนยา

บรษิทัยาขา้มชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงัน้ี 

  1.1 ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1 เพศ 

   1.1.2 อายุ 

   1.1.3 สถานภาพ 

   1.1.4 ระดบัการศกึษา 

   1.1.5 ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 

   1.1.6 รายไดต่้อเดอืน 

  1.2 ความคาดหวงัดา้นผลตอบแทน 

   1.2.1 ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

   1.2.2 ผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิในทางออ้ม 

   1.2.3 ผลตอบแทนทีไ่ม่มค่ีาเป็นตวัเงนิ 

 2. ตวัแปรตาม ดงัน้ี 

  2.1 ประสทิธภิาพการทาํงานของผูแ้ทนยา บรษิทัยาขา้มชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร 

   2.1.1 คุณภาพของงาน 

   2.1.2 ปรมิาณงาน 

   2.1.3 เวลา 

   2.1.4 ค่าใชจ้่าย 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูแ้ทนยาทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลา

ทีป่ฏบิตังิาน และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทาํงานแตกต่างกนั 

 2.  ความคาดหวงัดา้นผลตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของผูแ้ทนยา บรษิทัยาขา้ม

ชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศกึษาเรื่อง "ความคาดหวงัดา้นผลตอบแทนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของผูแ้ทน

ยา บรษิทัยาขา้มชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร" ครัง้น้ี เป็นการศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร ์โดยใชแ้นวคดิและทฤษฎี

ดา้นประชากรศาสตรข์อง พรทพิย ์วรกจิโภคาทร (2549: 312-316)[1] และศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2549: 41)[2] 

ซึง่ได้พจิารณาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตรด์้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายไดต่้อเดอืน 

ผลการวจิยัของ Katz; & Kahn (1978: 232-240)[3] วรุิจเทพ ถิน่น้ําโขง (2539) และณัฏฐ ์มงคลศร ี(2540)[4] ในดา้น

ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 
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วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นพนกังานตําแหน่งผูแ้ทนยาของบรษิทัยาขา้มชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ น้ีเป็นพนักงานตําแหน่งผู้แทนยา ของบริษัทยาข้ามชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน จงึนําหลกัการกําหนดขนาดตวัอย่างกรณีไม่ทราบจํานวน

ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545). โดยกําหนดความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัจํานวน 

385 คน ผู้วิจยัได้เพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างขึ้นอีก 15 คน ดงันัน้การวิจยัครัง้น้ีจึงใช้กลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น จํานวน          

400 คน เมื่อไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างแลว้ผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิี

จบัฉลากเพื่อคดัเลอืกผู้แทนยาที่ดูแลพื้นที่ขาย (sales area) จํานวน10 เขต จากจํานวนเขตทัง้หมด 50 เขตใน

กรุงเทพมหานคร หลงัจากนัน้ทําการสุ่มตวัอย่างแบบกําหนดโควต้า (Quota Sampling) เขตละ 40 กลุ่มตวัอย่าง การ

สุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และในแต่ละเขตใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience 

sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 สรปุผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบั “ความคาดหวงัด้านผลตอบแทนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ

ทาํงานของผูแ้ทนยา บรษิทัยาขา้มชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผล ไดด้งัน้ี  

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบไปด้วยค่าความถี่, ค่าร้อยละ,           

ค่าเฉลีย่เลขคณิต และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จํานวน 294 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.50 รองลงมาเป็น

เพศชาย มจีาํนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 ตามลาํดบั 

 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มอีายุอยู่ในช่วง 22 – 31 ปี จํานวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 

รองลงมา คอื อายุระหว่าง 32 – 41 ปี จํานวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 อายุในช่วง 42 – 51 ปี จํานวน 36 คน            

คดิเป็นรอ้ยละ 9 และอายุตัง้แต่ 52 ปีขึน้ไป จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3  

 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มสีถานภาพโสด โดยมอียู่ถงึ 292 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.00 

รองลงมา คอื สมรส / อยู่ดว้ยกนั จํานวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.50 และสาํหรบัผูท้ีห่ย่ารา้ง / หมา้ย /แยกกนัอยู่  

จะมอียู่เพยีง 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซึ่งมีอยู่จํานวน           

284 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.00 รองลงมา คอื ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00  

 รายได้ต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มรีายไดต่้อเดอืนอยู่ในช่วง 25,000 – 44,999 บาท 

จํานวน 127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.75 รองลงมา คอื รายไดต่้อเดอืนมากกว่า 85,000 บาทขึน้ไป จํานวน 102 คน          

คดิเป็นรอ้ยละ 25.50 รายไดต่้อเดอืนในช่วง 45,000 – 64,999 บาท จาํนวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 และมรีายได้

ต่อเดอืนในช่วง 65,000 – 84,999 บาท จาํนวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 ตามลาํดบั 

 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มรีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน อยู่ในช่วง 1 – 10 ปี 

จํานวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.25 รองลงมา มรีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิานในช่วง 11 - 20 ปี จํานวน 113 คน คดิเป็น
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รอ้ยละ 28.25 มรีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิานในช่วง 21 – 30 ปี จํานวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 และมรีะยะเวลาที่

ปฏบิตังิานตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.75 ตามลาํดบั 

เน่ืองจากมีบางอนัตรภาคชัน้ของอายุ สถานภาพ และระยะเวลาที่ปฏบิตัิงาน มีความถี่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว ้

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดท้าํการจดักลุ่มใหม่ ดงัน้ี 

 อายุ ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มอีายุอยู่ในช่วง 22 – 31 ปี จํานวน 208 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52 

รองลงมา คอื อายุระหว่าง 32 – 41 ปี จํานวน 144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 และอายุตัง้แต่ 42 ปีขึน้ไป จํานวน 48 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 12 ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

 สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มสีถานภาพโสด / หย่ารา้ง / หมา้ย /แยกกนัอยู่ โดยมอียู่ถงึ 

298 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.50 รองลงมา คอื สมรส / อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.50  

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มรีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน อยู่ในช่วง 1 – 10 ปี จํานวน 257 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.25 รองลงมา มรีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิานในช่วง 11 - 20 ปี จํานวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.25 

และมรีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิานตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป จาํนวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.50 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัความคาดหวงัด้านผลตอบแทนของผู้แทนยา บริษทัยาข้าม

ชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิโดยรวม พบว่า มคีวามคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.96 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สิง่จูงใจ เช่น โบนัส คอมมชิชัน่ที่ไดร้บั มคีวามคาดหวงั อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.26 รองลงมาไดแ้ก่ รายไดท้ีไ่ดร้บัในปจัจุบนั และไดร้บัหุน้หรอืไดส้ทิธิซ์ือ้หุน้ในราคาพเิศษ มคีวาม

คาดหวงัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 และ 3.43 ตามลาํดบั 

 ด้านผลตอบแทนที่เป็นตวัเงนิในทางอ้อมโดยรวม พบว่า มคีวามคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 

เท่ากบั 3.78 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามคาดหวงัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทัง้ในขอ้ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น          

ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าน้ํามนั ค่าทางด่วน ค่าโทรศพัท์ เป็นต้น ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รบัตามทีก่ฎหมายกําหนด เช่น การ

ประกนัสงัคม การประกนัการว่างงาน เป็นต้น และในขอ้ผลประโยชน์ทีอ่งค์การจดัใหแ้ก่พนักงาน เช่น วนัหยุดตาม

ประเพณี วนัหยุดพกัผ่อน วนัลาปว่ย ลาคลอดบุตร เป็นตน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82, 3.81 และ 3.74 ตามลาํดบั 

ด้านผลตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิโดยรวม พบว่า มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.94 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามคาดหวงัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ทัง้ในขอ้ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน ความกา้วหน้า

ในอาชพี และในขอ้การไดร้บัโอกาสพฒันาและเรยีนรูง้าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98, 3.93 และ 3.89 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูแ้ทนยา บริษทัยาข้ามชาติ

ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 ดา้นคุณภาพของงานโดยรวม พบว่า มปีระสทิธภิาพการทํางานอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.83 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผลงานที่ทําสําเรจ็ มคีวามถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และในข้อความพงึพอใจของ

ลูกค้าต่อการทํางานของผู้แทนยา มีประสทิธิภาพการทํางานอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 และ 4.08 

ตามลําดบั ส่วนในขอ้การร้องเรยีนของลูกค้า เมื่อเทยีบกบัการทํางานของผู้แทนยา มปีระสทิธภิาพการทํางานอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.31 

 ดา้นปรมิาณงานโดยรวม พบว่า มปีระสทิธภิาพการทํางานอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.66 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถปฏิบตัิงานได้สําเร็จตามปริมาณงานที่ได้รบัมอบหมาย จํานวนลูกค้าที่ใช้

บรกิารของท่าน และในขอ้อตัราสว่นปรมิาณงานต่อเวลาทาํงาน มปีระสทิธภิาพ การทํางานอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 

เท่ากบั 4.04, 3.96 และ 3.72 ตามลาํดบั สว่นในขอ้ปรมิาณงานทีผ่ดิพลาดจากการทาํงาน มปีระสทิธภิาพการทาํงานอยู่

ในระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 2.92 
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 ดา้นเวลาโดยรวม พบว่า มปีระสทิธภิาพการทํางานอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า มีประสิทธิภาพการทํางานอยู่ในระดับดีทุกข้อ ทัง้ในข้อท่านสามารถทํางานเสร็จภายในเวลา          

ที่กําหนด ท่านสามารถส่งมอบสนิค้าตามที่ลูกค้าต้องการ และในข้อท่านสามารถวางแผนให้งานสําเรจ็ตามที่ได้รบั

มอบหมาย โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.12, 4.09 และ 3.97 ตามลาํดบั 

 ดา้นตน้ทุนโดยรวม พบว่า มปีระสทิธภิาพการทาํงานอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.63 เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า มีประสิทธิภาพการทํางานอยู่ในระดับดีทุกข้อ ทัง้ในข้อความสามารถ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์

สํานักงานอย่างคุ้มค่า ความสามารถในการลดต้นทุนของการดําเนินการกับลูกค้า และในข้อบริษัทมีแบบฟอร์ม             

ครบทุกอย่างและเพยีงพอต่อการทาํงาน โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.66, 3.65 และ 3.58 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน ดงัน้ี 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้แทนยาท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

  1.1  ผูแ้ทนยาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

   1. ดา้นคุณภาพของงาน มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นคุณภาพของงานไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   2. ดา้นปรมิาณงาน มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นปรมิาณงานไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   3. ดา้นเวลา มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นเวลาไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   4. ดา้นตน้ทุน มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นต้นทุนแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศหญงิ มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นตน้ทุนมากกว่าเพศชาย 

  1.2  ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

   1. ดา้นคุณภาพของงาน มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นคุณภาพของงานไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   2. ดา้นปรมิาณงาน มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นปรมิาณงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และเพื่อให้ทราบว่าอายุคู่ใดที่มีความแตกต่างกนั จึงทําการ

วเิคราะหด์ว้ยเทคนิค Dunnett’s T3 พบว่า ผูแ้ทนยาทีม่อีายุในช่วง 22–31 ปี มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นปรมิาณ

งาน มากกว่าผูแ้ทนยาทีม่อีายุตัง้แต่ 42 ปีขึน้ไป และผูแ้ทนยาทีม่อีายุในช่วง 32–41 ปี มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้น

ปรมิาณงาน มากกว่าผูแ้ทนยาทีม่อีายุตัง้แต่ 42 ปีขึน้ไป 

   3. ดา้นเวลา มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นเวลาแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และเพื่อให้ทราบว่าอายุคู่ใดที่มคีวามแตกต่างกนั จงึทําการวเิคราะห์ด้วยเทคนิค 

Least Significant Difference (LSD) พบว่า ผูแ้ทนยาทีม่อีายุในช่วง 22–31 ปี มปีระสทิธภิาพการทํางาน ดา้นเวลา 

มากกว่าผูแ้ทนยาทีม่อีายุตัง้แต่ 42 ปีขึน้ไป และผูแ้ทนยาทีม่อีายุในช่วง 32–41 ปี มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นเวลา 

มากกว่าผูแ้ทนยาทีม่อีายุตัง้แต่ 42 ปีขึน้ไป 

   4. ด้านต้นทุน มีประสทิธิภาพการทํางานด้านต้นทุนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ        

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  1.3  ผูแ้ทนยาท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

   1. ดา้นคุณภาพของงาน มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นคุณภาพของงานไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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   2. ดา้นปรมิาณงาน มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นปรมิาณงานไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   3. ดา้นเวลา มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นเวลาไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   4. ด้านต้นทุน มีประสทิธิภาพการทํางานด้านต้นทุนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ            

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  1.4  ผูแ้ทนยาท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

   1. ดา้นคุณภาพของงาน มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นคุณภาพของงานไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   2. ดา้นปรมิาณงาน มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นปรมิาณงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีปีระสทิธภิาพการ

ทาํงานดา้นปรมิาณงาน ตํ่ากว่าผูแ้ทนยาทีจ่บการศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี

   3. ด้านเวลา มปีระสทิธภิาพการทํางานด้านเวลาแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั         

0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้น

ปรมิาณงาน ตํ่ากว่าผูแ้ทนยาทีจ่บการศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี

   4. ด้านต้นทุน มีประสทิธิภาพการทํางานด้านต้นทุนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ          

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  1.5  ผูแ้ทนยาท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

   1. ดา้นคุณภาพของงาน มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นคุณภาพของงานไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   2. ดา้นปรมิาณงาน มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นปรมิาณงานไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   3. ดา้นเวลา มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นเวลาไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   4. ด้านต้นทุน มีประสทิธิภาพการทํางานด้านต้นทุนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ             

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

  1.6 ผูแ้ทนยาท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

   1. ด้านคุณภาพของงาน มีประสทิธภิาพการทํางานด้านคุณภาพของงานแตกต่างกนั อย่างมี

นัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และเพื่อให้ทราบว่าระยะเวลาที่ปฏบิตัิงานคู่ใดที่มี

ความแตกต่างกนั จงึทําการวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค Least Significant Difference (LSD) พบว่าผูแ้ทนยาทีม่รีะยะเวลาที่

ปฏบิตังิาน 1-10 ปี มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นคุณภาพของงานตํ่ากว่าผูแ้ทนยาทีม่รีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 11-20 ปี 

และผูแ้ทนยาทีม่รีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 11- 20 ปี มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นคุณภาพของงาน สงูกว่าผูแ้ทนยาทีม่ี

ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 21 ปีขึน้ไป 

   2. ดา้นปรมิาณงาน มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นปรมิาณงานไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   3. ดา้นเวลา มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นเวลาไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   4. ด้านต้นทุน มีประสทิธิภาพการทํางานด้านต้นทุนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ         

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ความคาดหวงัด้านผลตอบแทน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานของ

ผูแ้ทนยา บริษทัยาข้ามชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

  2.1  ความคาดหวงัด้านผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทํางาน

ของผูแ้ทนยา บริษทัยาข้ามชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

   1. ดา้นคุณภาพของงาน พบว่า ถ้าผูแ้ทนยามคีวามคาดหวงัด้านผลตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ เพิม่

สงูขึน้ จะสง่ผลทาํใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นคุณภาพของงานเพิม่ขึน้ ในระดบัค่อนขา้งสงู 

   2. ดา้นปรมิาณงาน พบว่า ถา้ผูแ้ทนยามคีวามคาดหวงัดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิเพิม่สงูขึน้ จะ

สง่ผลทาํใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นปรมิาณงาน เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู 

   3. ด้านเวลา พบว่า ความคาดหวังด้านผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นเวลา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   4. ด้านต้นทุน พบว่า ความคาดหวังด้านผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นตน้ทุน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  2.2  ความคาดหวงัด้านผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในทางอ้อม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ

การทาํงานของผูแ้ทนยา บริษทัยาข้ามชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

   1. ด้านคุณภาพของงาน พบว่า ความคาดหวงัด้านผลตอบแทนที่เป็นตวัเงนิในทางอ้อม ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผู้แทนยาด้านคุณภาพของงาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 

0.05 

   2. ด้านปริมาณงาน พบว่า ความคาดหวังด้านผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินในทางอ้อม ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นปรมิาณงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   3. ดา้นเวลา พบว่า ถา้ผูแ้ทนยามคีวามคาดหวงัดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิในทางออ้มเพิม่สงูขึน้ 

จะสง่ผลทาํใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นเวลา เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่ามาก 

   4. ดา้นตน้ทุน พบว่า ความคาดหวงัดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิในทางออ้ม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นตน้ทุน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 

  2.3  ความคาดหวงัด้านผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการทาํงาน

ของผูแ้ทนยา บริษทัยาข้ามชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

   1. ดา้นคุณภาพของงาน พบว่า ถ้าผูแ้ทนยามคีวามคาดหวงัดา้นผลตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิเพิม่

สงูขึน้ จะสง่ผลทาํใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นคุณภาพของงานเพิม่ขึน้ ในระดบัค่อนขา้งสงู 

   2. ดา้นปรมิาณงาน พบว่า ถ้าผูแ้ทนยามคีวามคาดหวงัดา้นผลตอบแทนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิเพิม่สงูขึน้ 

จะสง่ผลทาํใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นปรมิาณงาน เพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสงู 

   3. ด้านเวลา พบว่า ความคาดหวังด้านผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นเวลา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   4. ด้านต้นทุน พบว่า ความคาดหวังด้านผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่มีความสมัพันธ์กับ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้นตน้ทุน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

  จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ความคาดหวงัดา้นผลตอบแทนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการทํางาน

ของผูแ้ทนยา บรษิทัยาขา้มชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร” มปีระเดน็สาํคญัทีส่ามารถนํามาอภปิราย ตามผลการทดสอบ

สมมตฐิานไดด้งัน้ี 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูแ้ทนยาท่ีมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการทํางาน            

แตกต่างกนั 

 1.  ผูแ้ทนยาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

  ดา้นต้นทุน พบว่า มปีระสทิธภิาพการทํางานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดย

เพศหญงิ มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นตน้ทุนมากกว่าเพศชาย เน่ืองจากลกัษณะนิสยัของเพศหญงิทีม่คีวามละเอยีด

รอบคอบ และใสใ่จในรายละเอยีดของสิง่ต่างๆ ทีม่ากกว่าเพศชาย จงึทาํใหเ้พศหญงิใชง้านวสัดุอุปกรณ์สาํนักงานต่างๆ 

ได้อย่างคุ้มค่า จนสามารถลดต้นทุนในการดําเนินการกับลูกค้าได้ดีกว่าเพศชาย และนอกจากน้ีผลการทดสอบ

สมมตฐิานทีไ่ด ้ยงัสอดคลอ้ง กบัแนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากรศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2549: 41)   

ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า “เพศหญงิและเพศชาย มคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้น้ีเพราะ

วฒันธรรมและสงัคม กาํหนดบทบาท และกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั” 

 2.  ผูแ้ทนยาท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

  ดา้นปรมิาณงาน พบว่า มปีระสทิธภิาพการทํางานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 

โดยผูแ้ทนยาทีม่อีายุในช่วง 32–41 ปี มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นปรมิาณงาน มากทีสุ่ด เน่ืองจากผูแ้ทนยาทีม่อีายุ

ในช่วง 32-41 ปี มปีระสบการณ์ที่เกดิจากการทํางานมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยอายุที่ยงัไม่สงูมากนัก เมื่อเทยีบกบั

ผูแ้ทนยาที่มอีายุตัง้แต่ 42 ปีขึน้ไป ประสทิธภิาพการทํางานดา้นปรมิาณงานของผูแ้ทนยาทีม่อีายุในช่วง 32–41 ปี          

จงึสงูกว่า สว่นผูแ้ทนยาทีม่อีายุในช่วง 22-31 ปี ถงึแมว้่าคนกลุ่มน้ีจะมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน แต่ยงัขาด

ประสบการณ์ ในการเขา้หากลุ่มลกูคา้ทัง้ในสว่นของแพทยแ์ละเภสชักรตามโรงพยาบาลต่างๆ ประสทิธภิาพการทํางาน

ดา้นปรมิาณงานของผูแ้ทนยาทีม่อีายุในช่วง 32–41 ปี จงึสงูกว่า  

  ด้านเวลา พบว่า มปีระสทิธิภาพการทํางานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดย

ผูแ้ทนยาทีม่อีายุในช่วง 22–31 ปี มปีระสทิธภิาพการทํางานด้านเวลามากที่สุด เน่ืองจาก ผู้แทนยาที่มอีายุในช่วง           

22–31 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ทีเ่พิง่สาํเรจ็การศกึษา คนกลุ่มน้ีจงึมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน และพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้

สิง่ต่างๆอยู่เสมอ จงึส่งผลทําใหป้ระสทิธภิาพการทํางานดา้นเวลา สงูกว่าผูแ้ทนยาทีม่อีายุในช่วงอื่นๆ และนอกจากน้ี 

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีไ่ด ้ยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประชากร ศาสตรข์อง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 

(2549: 41) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า “อายุเป็นปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม” 

 3.  ผูแ้ทนยาท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

  ดา้นปรมิาณงาน พบว่า มปีระสทิธภิาพการทํางานด้านปรมิาณงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูแ้ทนยาทีจ่บการศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีมปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นปรมิาณงาน

มากทีส่ดุ ดา้นเวลา พบว่า มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นเวลาแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย

ผูแ้ทนยาทีจ่บการศกึษาในระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีมปีระสทิธภิาพการทํางานด้านเวลามากที่สุด เกดิจากการที่ผู้จบ

การศกึษาในระดบัทีส่งูกว่า ผ่านกระบวนการเรยีนรูใ้นดา้นต่างๆ มาเป็นระยะเวลาทีน่านกว่า จงึส่งผลทําใหว้ธิกีารคดิ 

กระบวนการในการทํางาน รวมไปถึงการตัดสนิใจแก้ไขปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะปฏิบตัิงาน ทําได้อย่างมีระบบ

ระเบียบมากกว่าผู้ที่จบการศึกษาในระดบัที่ตํ่ากว่า ประสทิธิภาพการทํางานทัง้ในด้านปริมาณงาน และด้านเวลา             

จงึสูงกว่าผู้แทนยาที่จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีซึ่งผลการศกึษาที่ได้สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ บุศยรนิทร ์    

ธนทรวินันต์ (2555) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ปจัจยัค่าจ้างและสวสัดิการที่มีผลต่อประสทิธิภาพในการทํางานของ

พนักงานรายวนั กรณีศกึษา บรษิัท วลิสนัอาร์ท (ประเทศไทย)” ซึ่งผลการวจิยั พบว่า ระดบัการศกึษาและรายได้ที่

แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการทาํงานแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการวจิยัของ กติตพิงษ์ 

เลศิเลยีงชยั (2553) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการทาํงานของพนักงาน บรษิทั นวโลหะไทย 

จํากดั” ซึ่งผลการวจิยั พบว่า มเีพยีงระดบัการศกึษาเท่านัน้ที่แตกต่างกนั มีประสทิธภิาพในการทํางานแตกต่างกนั 
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อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.5 และนอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐานทีไ่ด้ ยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคดิและ

ทฤษฎดีา้นประชากรศาสตรก์บัประสทิธภิาพการทํางานของ มาโนช สุขฤกษ์ และคณะ (2523: 138) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า 

“ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ จํานวนสมาชกิในครอบครวั อายุ ระยะเวลาในการทํางาน ระดบัการศกึษา สติปญัญา        

และบุคลกิภาพ เป็นปจัจยัทีจ่ะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน” 

 4.  ผูแ้ทนยาท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการทาํงานแตกต่างกนั 

  ดา้นคุณภาพของงาน มปีระสทิธภิาพการทาํงานดา้นคุณภาพของงานแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ0.05 โดยผูแ้ทนยาทีม่รีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 11-20 ปี มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้นคุณภาพของงานมากทีสุ่ด 

เน่ืองจาก ผูแ้ทนยาทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน 11-20 ปี เป็นพนักงานทีผ่่านการปฏบิตังิาน และมปีระสบการณ์ทีเ่กดิจาก

การทาํงานมาอย่างยาวนาน จงึสง่ผลทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานดา้นคุณภาพของงาน สงูกว่าผูแ้ทนยาทีม่รีะยะเวลา

ปฏิบตัิงาน 1–10 ปี ซึ่งมกัจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งสําเรจ็การศกึษา ถึงแม้ว่าคนกลุ่มน้ีจะมีความกระตือรือร้นในการ

ปฏบิตังิาน แต่คนกลุ่มน้ียงัขาดประสบการณ์และความชํานาญในการปฏบิตังิาน คุณภาพของงานทีไ่ดจ้งึตํ่ากว่า และ

สาํหรบัผูแ้ทนยาทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน 21 ปีขึน้ไป ถงึแมจ้ะมทีัง้ประสบการณ์และความชํานาญทีเ่กดิจากการทํางาน

มาอย่างยาวนาน แต่ดว้ยอายุที่เพิม่สงูขึน้ ความรวดเรว็และความคล่องตวัในการปฏบิตังิานกจ็ะลดลง จงึส่งผลทําให้

ประสทิธภิาพการทาํงานดา้นคุณภาพของงาน ตํ่ากว่าผูแ้ทนยาทีม่รีะยะเวลาปฏบิตังิาน 11-20 ปี และนอกจากน้ีผลการ

ทดสอบสมมตฐิานทีไ่ด ้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ณฏัฐ ์มงคลศร ี(2540) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อ

การปฏบิตังิาน ของพนักงานสนิเชื่อของธนาคารไทยพานิชย ์จํากดั ศกึษาเฉพาะกรณีพนักงานสนิเชื่อสายงานพฒันา

ธุรกจิสํานักงานใหญ่” ซึ่งผลการวจิยั พบว่า พนักงานของธนาคารทีม่อีายุงานหรอืระยะเวลาในการปฏบิตังิานต่างกนั  

จะมีผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน โดยพนักงานสินเชื่อสายงานพฒันาธุรกิจที่มีอายุงานหรือระยะเวลาในการ

ปฏบิตังิานนาน จะปฏบิตังิานไดด้กีว่าพนกังานสนิเชื่อสายงานพฒันาธุรกจิทีม่อีายุงานหรอืระยะเวลาในการปฏบิตังิาน

น้อยกว่า 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ความคาดหวงัด้านผลตอบแทน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานของ

ผูแ้ทนยา บริษทัยาข้ามชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

 5.  ความคาดหวงัด้านผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทํางานของ

ผูแ้ทนยา บริษทัยาข้ามชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

  ดา้นคุณภาพของงานและด้านปรมิาณงาน มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง กบั

ความคาดหวงัดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ โดยสาเหตุทีท่าํใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ของผูแ้ทนยาทัง้ในส่วน

ของคุณภาพของงานและปรมิาณงานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสูง เกดิจากความกระตอืรอืรน้ และความมุ่งมัน่ตัง้ใจใน

การปฏบิตังิานทีเ่พิม่สงูขึน้ เพราะผูแ้ทนยาทราบว่าตนเองจะไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ เช่น โบนสั หรอืคอมมชิชัน่

เพิม่สงูขึน้ ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จติราวรรณ ถาวรวงศส์กุล (2554) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง 

“ความสมัพนัธข์องปจัจยักระบวนทศัน์ทางการบรหิารกบัประสทิธภิาพการทํางาน ของพนักงานระดบั 2-7 ของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานใหญ่” ซึ่งผลการวิจยัพบว่า ค่าตอบแทนในการทํางาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั

ประสทิธภิาพการทาํงานดา้นผลการปฏบิตังิานของพนกังาน  

 6.  ความคาดหวงัด้านผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในทางอ้อม มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ

ทาํงานของผูแ้ทนยา บริษทัยาข้ามชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

  ความคาดหวงัดา้นผลตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิในทางออ้ม มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า

มาก กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลา โดยสาเหตุที่ทําใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาดา้น

เวลาเพิ่มขึ้น มาจากความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบตัิงานของผู้แทนยา เน่ืองจากได้รบัการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายในการปฏบิตังิาน เช่น ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าน้ํามนั ค่าทางด่วน ค่าโทรศพัท ์อย่างเตม็ทีจ่ากทางบรษิทั จงึส่งผลทํา

ให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลา เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ                
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มุทติา คงกระพนัธุ์ (2554) ที่ได้ทําการศกึษาเรื่อง “การศกึษาความสมัพนัธ์ของการรบัรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 

การรบัรูก้ารสนับสนุนจากองค์กร และความพงึพอใจในงานกบัผลการปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที่” ซึ่งผลการวจิยั 

พบว่า การสนับสนุนจากองค์กรด้านการสนับสนุนสิง่ตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ มีความสมัพนัธ์เชิงบวก กบัผลการ

ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที ่ 

 7.  ความคาดหวงัด้านผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทํางาน       

ของผูแ้ทนยา บริษทัยาข้ามชาติในเขตกรงุเทพมหานคร 

  ความคาดหวงัด้านผลตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสูง 

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้แทนยาด้านคุณภาพของงานและด้านปริมาณงานโดยสาเหตุที่ทําให้

ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานทัง้ในส่วนคุณภาพของงานและปรมิาณงานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสูง เกดิจากการที่

ผูแ้ทนยาสามารถทีจ่ะพุ่งสมาธไิปทีก่ารปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่โดยทีไ่ม่ต้องมาค่อยพะวงกบัเรื่องอื่นๆ เน่ืองจากทาง

บรษิัทได้ให้การสนับสนุนด้านผลตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้แทนยาอย่างเต็มที่ เช่น เรื่องความ

มัน่คงในตําแหน่งหน้าทีก่ารงานรวมไปถงึความกา้วหน้าในอาชพี ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีจะสง่ผลทาํใหป้ระสทิธภิาพในการ

ปฏบิตัิงาน ทัง้ในส่วนของคุณภาพของงานและปรมิาณงานเพิม่ขึน้ในระดบัค่อนขา้งสูงในที่สุด ซึ่งผลการศกึษาที่ได้

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการทาํงาน

ของพนักงานปฏบิตัิการ บรษิัท เอเชยีน มารนี เซอร์วสิส ์จํากดั (มหาชน)” ซึ่งผลการวจิยัพบว่า บรรยากาศในการ

ทํางานความสมัพนัธ์ระหว่างผูป้ฏบิตังิานกบัเพื่อนร่วมงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการทํางานของพนักงาน

ปฏบิตักิารในทศิทางเดยีวกนัทีร่ะดบัตํ่ามาก อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 ควรทีจ่ะมกีารศกึษาถงึความคาดหวงัด้านผลตอบแทนที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ การทํางานของ

ผูแ้ทนยา บรษิทัยาขา้มชาต ิแต่ขยายขอบเขตของการศกึษาไปยงักลุ่มอื่นๆ ทีน่่าสนใจนอกเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ

เช่น จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดัชลบุร ีหรอืจงัหวดันครราชสมีา เป็นตน้ เพื่อเปรยีบเทยีบถงึความแตกต่างของระดบัความ

คาดหวงัดา้นผลตอบแทน รวมไปถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูแ้ทนยาว่ามคีวามแตกต่างหรอืคลา้ยคลงึกนั

อย่างไรบ้าง เพื่อที่ทางบริษัทยาข้ามชาติแต่ละแห่ง จะสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสทิธิภาพการ

ปฏบิตังิานดา้นต่างๆ ของผูแ้ทนยาไดต่้อไปในอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับ น้ีสํา เร็จ ลุ ล่ว งด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วย เหลือ เ ป็นอย่ างยิ่ ง จ าก                              

รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่กรุณาสละเวลาให้ความอนุเคราะห์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คําแนะนํา     

ขอ้เสนอแนะทีด่ ีแนะแนวความคดิ ตรวจสอบ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื่อนํามาปรบัปรุงจนไดส้ารนิพนธฉ์บบัสมบูรณ์น้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอย่างสงู ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา และอาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณาให้

ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม รวมถึงเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์และให้

คาํแนะนําในการทาํวจิยัครัง้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยใ์นโครงการบรกิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอื อบรม 

สัง่สอน ตลอดจนมอบประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั ขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรกิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดใ้ห้

คาํแนะนําและช่วยเหลอื อาํนวยความสะดวกเป็นอย่างดมีาโดยตลอดระยะเวลาในการศกึษาของผูว้จิยั 
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 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เขียนและผู้แต่งหนังสอื เอกสารงานวิจัยที่ได้อ้างอิงในงานวิจัยฉบับน้ีทุกท่าน  

รวมถึงขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติบรหิารธุรกจิสําหรบัผู้บรหิาร สาขาการจดัการรุ่น 14 ที่คอยให้คําแนะนํา คําปรกึษา 

ความช่วยเหลอืและน้ําใจทีด่ตีลอดมา 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าสารนิพนธฉ์บบัน้ีจะเป็นประโยชน์ เป็นความรู ้เป็นแนวทางในการศกึษา 

และเป็นกาํลงัใจสาํหรบัผูท้าํวจิยัในอนาคตต่อไป 
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