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การวิจัยครัง้น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและ

เวชภัณฑ์ประจําโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัมุ่งศึกษาคือ ผู้แทนยาและ

เวชภณัฑ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 249 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวจิยัพบวา่ 

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 29 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูสุดตํ่า

กว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ส่วนใหญ่จบการศกึษาดา้นเภสชัศาสตร ์รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 61,00 – 

73,999 บาท และอายุงานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 8 ปี กลุ่มตวัอย่างทีม่เีพศ อายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอายุงาน

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลุ่มตวัอย่างทีม่สีถานภาพ 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ สาขาทีจ่บการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 และแรงจงูใจในการทาํงาน ดา้นความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคล ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบั

ถือ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบรหิารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ทาํงาน และดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงานของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจํา

โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัตํ่า และในส่วนของแรงจูงใจในการทํางาน ดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการทาํงานของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 

 

คาํสาํคญั: แรงจงูใจ พฤตกิรรมการทาํงาน ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์
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Abstract 

 

 This purpose of this research was investigate the Motivation Effecting To Working 

Behavior Of Medical Sale Representation In Hospital At Bangkok Metropolita. The Sample 

size in this research was 249 consumers of the Medical Sale Representation In Hospital At 

Bangkok Metropolita.  Questionnaire was the tool for data collection. Statistics for data 

analysis were percentage, mean, and standard deviation.  Difference analysis was 

processed by using t-test and one way analysis of variance. Relation analysis was done by 

using Pearson product moment correlation coefficient.  

 Results were as follows:  

 Most of consumers were female, aged between 29 and 35 years old, single, 

holding bachelor’s degree as the highest degree, graduated for Pharmaceutical Science, 

and earning average monthly income between Baht 61,000 to 73,999. Working experience 

less than or equal to 8 years old. Consumers with difference gender, age, average income 

and working experience influenced working behaviors with statistical significance of .05 

levels. Consumers with different status, level of graduated, educational programme not 

influenced working behavior with statistical significance of .05 levels. Motivation factor, 

successful in work, respected in workplace, get promotion, policy and administration, 

environment in work place and salary and welfare have related with working behavior with 

statistical significance of .05 levels.The relation are low positively related to working 

behavior.And motivation effect, relation with manager related to working behavior with 

statistical significance of .05 levels.The relation are medium positively with working 

experience. 
 

Keywords: Motivation, Working Behavior, Medical Sale Reprsentation  

 

บทนํา 

 บรษิัทยาและเวชภัณฑ์ซึ่งเป็นบรษิัทที่จําหน่ายสนิค้าผ่านทางการให้ขอ้มูลโดย ผู้แทนยาและเวชภณัฑ ์            

ซึง่จะทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัในการใหข้อ้มลูของยาและเวชภณัฑท์ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทัใหแ้ก่แพทย์

และบุคลากรทางการแพทย ์เพื่อใหแ้พทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยเ์ลอืกใชย้าและเวชภณัฑด์งักล่าวในการรกัษา

ผูป้ว่ย โดยมเีป้าหมายคอืยอดขายของยาและเวชภณัฑท์ีร่บัผดิชอบ ดงันัน้ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑเ์ป็นพนกังานของ

องค์กรที่เป็นตัวชี้ว ัดที่สําคัญที่สุดว่าองค์กรจะประสบความสําเร็จหรือไม่ ดังนัน้การทํางานของผู้แทนยาและ

เวชภณัฑจ์งึเป็นปจัจยัหลกัทีจ่ะทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเรจ็ 

บริษัทยาและเวชภัณฑ์ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าของบริษัทย่อมมี

สภาพแวดลอ้มทางจติวทิยา เชน่ อารมณ์ จติใจและความรูส้กึนึกคดิแตกต่างกนั หากทรพัยากรมนุษยส์ว่นใหญ่ของ
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บรษิัทมสีภาพแวดล้อมทางจติวทิยาที่เป็นลบ กจ็ะส่งผลกระทบต่อการบรรลุความสําเรจ็ทางธุรกจิของบรษิัท ได้

เช่นกนั เน่ืองจากความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน จะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการทาํงาน ดงันัน้การสรา้งแรงจงูใจใหก้บั

พนกังานจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพของงานในบรษิทัดว้ย หลกัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ

พนกังานจงึเป็นจดุสาํคญัอยา่งยิง่ในการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์และอกีอย่างทีข่าดไม่ไดใ้นสว่นของพฤตกิรรมการ

ทาํงานในการปฏบิตังิานของพนกังานในองคก์รมผีลต่อความสาํเรจ็ของงานและองคก์รนัน้หากพนกังานในองคก์รใด

กต็ามไม่ม ีความพงึพอใจในองคก์ร และพฤตกิรรมการทาํงานทีด่แีลว้ จะเป็นมลูเหตุหน่ึงทีท่าํใหป้ระสทิธภิาพของ

การทาํงาน คุณภาพของงาน และผลผลติไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ระบบการบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ จะสามารถ

ดาํเนินการใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ตอ้งประกอบไปดว้ยกุญแจหลกัทีส่าํคญัอย่างพนกังานทีด่ ีซึง่พนกังาน

หรอืทรพัยากรบุคคลถือไดว้่าเป็นปจัจยัหลกัที่สําคญัทีสุ่ดในทรพัยากรหลกัทัง้ 5 ประการ อนัได้แก่ “คน” (Man) 

“เงนิ” (Money) “วตัถุดบิ” (Material) “เครื่องจกัร” (Machine) และ”การบรหิารจดัการ”(Management) ดงันัน้ องคก์ร

จงึควรให้ความสําคญัและสนใจกบัทรพัยากรบุคคลตลอดเวลามใิช่เพยีงใส่ใจเพื่อให้งานหน่ึงงานใดสําเรจ็เท่านัน้ 

เพราะนัน่เป็นเพยีงวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในระยะสัน้เท่านัน้ หากแต่องคก์รพจิารณาถงึความสาํเรจ็ใน

ระยะยาว โดยการพยายามสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน เพื่อให้พนักงานมคีวามรู้สกึมัน่คงต่ออาชีพการงาน ให้

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัพนกังาน สรา้งสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีเ่อือ้อาํนวยใหพ้นักงานสามารถใชค้วามรู้

ความสามารถไดอ้ย่างเตม็ที ่และสามารถตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของพนกังาน เช่น ความกา้วหน้าในงาน 

การมสีว่นร่วมในการบรหิาร ความรูส้กึวา่ตนเองมคีวามสาํคญัต่อองคก์ร การไดร้บัการพฒันาความรู ้

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษา “แรงจูงใจที่มผีลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและ

เวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึง่สามารถนํามาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานแนวทางการปรบัปรุงเพื่อ

เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารบริษัทผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบการ

บรหิารงานใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพตรงตามความตอ้งการของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์เพื่อใหอ้งคก์ร

ประสบความสาํเรจ็และสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหแ้ก่องคก์รต่อไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อวิเคราะห์แรงจูงใจในการทํางานของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ประจําโรงพยาบาลในเขต

กรุงเทพมหานครโดยจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา สาขา

ทีจ่บการศกึษา รายไดต่้อเดอืน และอายงุาน 

2. เพือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจกบัพฤตกิรรมการทาํงานของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจาํ

โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

• ขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา สาขาทีจ่บการศกึษา รายได้

ต่อเดอืน และอายงุาน 

• แรงจงูใจในการทาํงาน ไดแ้ก่ ปจัจยัจงูใจ ปจัจยัคํ้าจุน 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

• พฤตกิรรมการทาํงานของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์
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สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา รายได้ต่อเดือนและอายุงาน แตกต่างกนัมี

แรงจงูใจในการทาํงานแตกต่างกนั 

2. แรงจงูใจ ประกอบดว้ย ปจัจยัจูงใจ และปจัจยัคํ้าจุนมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมในการทํางานของ

ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ ผู้วิจยัได้ใชแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2538: 41) จาก

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจ ัยได้นํามาใช้ในการวิเคราะห์หาความแตกต่างของลักษณะ

ประชากรศาสตร ์ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เพื่อนํามาใชเ้ป็น

แนวทางในการหาความความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละความพงึพอใจในการทํางานของผูแ้ทน

ยาและเวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

 2. แรงจูงใจ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของทฤษฎขีองเฮอรเ์บอรก์ และคณะ (Herzberg and others. 1959: 

45-49) มาใช้ในการศึกษาในครัง้น้ี ซึ่งได้แบ่งทฤษฎีไว้เป็น 2 ปจัจัย ดังน้ี ปจัจัยจูงใจ ซึ่งประกอบไปด้วย 

ความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคล การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ส่วนปจัจัยคํ้าจุน ประกอบไปด้วย นโยบายและการบริหารงาน 

ความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน ความมัน่คงในการทาํงาน สภาพแวดลอ้มในการทํางาน เงนิเดอืนและสวสัดกิาร เพื่อ

นําไปใชใ้นพฒันาระบบการบรหิารงานใหม้คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพตรงตามความตอ้งการของผูแ้ทนยา

และเวชภณัฑซ์ึง่สง่ผลใหผู้แ้ทนยาและเวชภณัฑท์ุ่มเทความรูท้กัษะและมพีฤตกิรรมทีด่ใีนการทํางานใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายและส่งเสรมิสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเรจ็ซึ่งสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้แก่องค์กร

ต่อไป 

3. พฤตกิรรมการทาํงาน ผูว้จิยัใชแ้นวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัพฤตกิรรมของรอบบนิส ์(Robbins. 1998: 

23-26, 31)  มาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม เพื่อประยุกต์ใชค้วามรูใ้นการปรบัปรุงประสทิธผิลของ

องคก์ร อกีทัง้เป็นการทาํความเขา้ใจพฤตกิรรมของบุคคลทีม่ลีกัษณะนิสยัของการทํางานทีแ่ตกต่างกนัซึง่มคีวาม

ชดัเจนและสอดคลอ้งกบังานวจิยั โดยสามารถนํามาใช้ในการศกึษาแรงจูงใจที่มผีลต่อพฤตกิรรมการทํางานของ

ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้น้ีเพือ่เป็นประโยชน์ในการพฒันาองคก์รและ

จะส่งผลให้ผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ทุ่มเทความรู้ทกัษะและมพีฤติกรรมที่ดีในการทํางานให้บรรลุตามเป้าหมาย         

มากขึน้ 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้วิจยัครัง้น้ี คอืผูแ้ทนยาและเวชภณัฑข์องบรษิทัในอุตสาหกรรมยา และเวชภณัฑท์ีใ่ชใ้น

การรกัษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเป็นบรษิัทที่เป็นสมาชกิของสมาคมผู้วจิยั และผลติเภสชัภณัฑ์ หรอื พรมี่า 

(Pharmaceutical Research and Manufacturers Association หรอื PReMA) ทัง้สิน้ 35 บรษิทั และมจีาํนวน

ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานครรวมกนัทัง้สิน้ 580 คน (ทีม่า: www.PReMA.or.th สบืคน้เมื่อวนัที ่

30 มกราคม 2557) 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ของบริษัทในอุตสาหกรรมยาและ

เวชภณัฑท์ีใ่ชใ้นการรกัษาผูป้ว่ยในโรงพยาบาล โดยเป็นบรษิทัทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมผูว้จิยัและผลติเภสชัภณัฑ ์

หรอื พรมี่า(Pharmaceutical Research and Manufacturers Association หรอื PReMA) ผูว้จิยัทราบจํานวน

ประชากร และไดค้ํานวนหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรของ Taro Yamane (Yamane. 1967: 580-581) โดย

กาํหนดคา่ระดบัความเชือ่มัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้เท่ากบั 5 % หรอื 0.05 ดงัน้ี 

การวางแผนการเลอืกตวัอยา่ง 

1. วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลากเพือ่เลอืกบรษิทัทีเ่ป็น

ตวัแทนในการแจกแบบสอบถาม ได ้10 บรษิทั จากทัง้หมด 35 บรษิทั  

2. วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการกําหนดขนาดของตวัอย่าง

ของแต่ละบรษิทั ทีก่ําหนดในขัน้ที ่1 ตามสดัส่วนจํานวนตวัอย่างทัง้หมด จะไดจ้ํานวนตวัอย่างแต่ละบรษิทัเท่าๆ 

กนั คอื บรษิทัละ 25 คน 

3.  วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลอืกตวัอย่างตามความสะดวก

โดยแจกแบบสอบถามกบัผูแ้ทนยาและเวชภณัฑต์ามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามโควตาที่

กาํหนดไวต้ามสดัสว่นในแต่ละบรษิทั จนครบจาํนวน 249 คน 

การสรา้งเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยั ผูว้จิยัจะใชแ้บบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมอืสาํหรบัการวเิคราะห ์

แรงจงูใจ และพฤตกิรรมในการทาํงาน โดยแบง่เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูแ้ทนเวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา จบการศกึษาในดา้น รายไดต่้อเดอืน และอายุ

งาน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจูงใจในการทํางานของผูแ้ทนเวชภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานคร 

ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบปลายปิด จาํนวน 33 ขอ้  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมในการทํางานของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑข์องคําถามเป็น

แบบปลายปิด จาํนวน 9 ขอ้  

 

การวิเคราะหข้์อมลู 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ( Descriptive analysis ) เพือ่อธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้

เกีย่วกบักลุ่มตวัอย่างดงัน้ี 

1.1 วเิคราะหล์กัษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามในดา้น เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนดา้น รายไดต่้อเดอืน และอายงุาน โดยการใชก้ารแจกแจงความถี ่

(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการทํางาน โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 วิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมในการทํางาน โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานดงัน้ี 

2.1 การวเิคราะห์โดยใช้ (Indepent Samples t-test) ใชท้ดสอบสมมุตฐิานเพื่อทดสอบความ

แตกต่าง 2 กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
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- ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์

คอื เพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการทาํงาน แตกต่างกนั 

- ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์

คอื เพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการทาํงาน ไมแ่ตกต่างกนั 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of variance) โดยดูค่าความ

แปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ถ้าพบความแปรปรวนเท่ากนัจะทดสอบความแตกต่างดว้ย F-

test และถ้าค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนัจะทดสอบความแตกต่างดว้ย Brown Forsythe และถ้าผลการทดสอบมี

ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติติ้องทําการทดสอบรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามคีู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนัโดยใช ้

Least – Significant Difference (LSD) หรอื Dunnett T3 โดยจะทําการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรยีบเทยีบ

คา่เฉลีย่รายคู่ 

2.3 การวเิคราะหส์ถติสิมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) 

- แรงจูงใจทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ประจําโรงพยาบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1  การวเิคราะหข์อ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ประจําโรงพยาบาล           

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

 เพศ  ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น เพศหญงิ อายุ  

ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่มอีายุ ระหว่าง 29 - 35 ปี สถานภาพ  

ผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มสีถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู ่ระดบัการศึกษาสงูสดุ  ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่ มี

การศกึษาระดบัตํ่ากวา่ปรญิญาตร/ีปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ สาขาท่ีจบการศึกษา  ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจํา

โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จบการศกึษาดา้นเภสชัศาสตร ์รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ผูแ้ทนยา

และเวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 61,000 – 73,999 บาท 

อายุงาน  ผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ มอีายุงานน้อยกว่าหรือ

เทา่กบั 8 ปี  

 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการทํางานของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกได ้2 ปจัจยั  

 1. ปัจจยัจูงใจ โดยภาพรวมผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบั

แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ความสาํเรจ็ในการทาํงานของบุคคล ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 การได้รบัการยอมรบันับถือ  

ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัแรงจงูใจในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  

ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบั
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มากทีสุ่ด ซึง่มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.30 ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน  ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งมคี่าเฉลี่ย         

เทา่กบั 4.21  

 2. ปัจจยัคํา้จุน โดยภาพรวมผู้แทนยาและเวชภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

แรงจงูใจในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นโยบาย

และการบริหารงาน ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการ

ทาํงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 ความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ์

ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจงูใจในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ซึง่มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.25 ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน ผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็

เกีย่วกบัแรงจงูใจในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.11สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 เงินเดือนและสวสัดิการ ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มคีวาม

คดิเหน็เกีย่วกบัแรงจงูใจในการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 

 ตอนท่ี 3  การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการในการทํางาน เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า การเพ่ิม

ผลผลิต ผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มพีฤติกรรมการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 การขาดงาน ผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการทํางาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 การออกจากงาน ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ในเขต

กรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.86 ความพึงพอใจ

ในการทาํงาน ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑใ์นเขตกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78  

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 

  สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศกึษา สาขาทีจ่บการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอายงุาน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทาํงาน แตกต่างกนั 

สามารถสรุปไดด้งัน้ีไดด้งัน้ี 

 1. เพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการทํางาน ในการเพิม่ผลผลติ แตกต่างกนัที่ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ

.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศชายมพีฤติกรรมการทํางาน ในการ

เพิม่ผลผลติ มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศหญงิ 

  ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานในการขาดงาน แตกต่างกนัทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศหญงิมพีฤตกิรรม

การทาํงาน ในการขาดงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศชาย 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ี่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการทํางานในการออกจากงาน แตกต่างกนัที่

ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นเพศหญิงมี

พฤตกิรรมการทาํงาน ในการออกจากงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศชาย 

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการทํางานในความพึงพอใจในการทํางาน 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศ

ชายมพีฤตกิรรมการทาํงาน ในความพงึพอใจในการทาํงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศหญงิ 
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 2. อายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการทํางาน ในการเพิม่ผลผลติ แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ

.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุอยู่ในช่วง 22 – 28 ปี มพีฤตกิรรมในการ

เพิม่ผลผลติ มากกว่าผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุอยู่ในช่วง 36 – 42 ปี 

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการทํางานในการขาดงาน ไม่แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ี่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการทํางานในการออกจากงาน แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุอยู่ในช่วง 22 – 

28 ปี มพีฤตกิรรมในการออกจากงาน น้อยกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายอุยูใ่นชว่ง 29 – 35 ปี 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ี่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการทํางานในการออกจากงาน แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุอยู่ในช่วง 22 – 

28 ปี มพีฤตกิรรมในการออกจากงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายอุยูใ่นชว่ง 43 ปีขึน้ไป 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ี่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการทํางานในการออกจากงาน แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุอยู่ในช่วง 29 – 

35 ปี มพีฤตกิรรมในการออกจากงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายอุยูใ่นชว่ง 43 ปีขึน้ไป 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ี่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการทํางานในการออกจากงาน แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุอยู่ในช่วง 36 – 

42 ปี มพีฤตกิรรมในการออกจากงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายอุยูใ่นชว่ง 43 ปีขึน้ไป 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทํางานในความพงึพอใจในการทํางาน ไม่

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่มอีายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการทํางานในภาพรวมแตกต่างกนัที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุอยู่ในช่วง 22 – 28 ปี 

มพีฤตกิรรมการทาํงานในภาพรวม มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายอุยูใ่นชว่ง 43 ปีขึน้ไป 

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่มอีายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการทํางานในภาพรวมแตกต่างกนัที่ระดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุอยู่ในช่วง 29 – 35 ปี 

มพีฤตกิรรมการทาํงานในภาพรวม มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายอุยูใ่นชว่ง 43 ปีขึน้ไป 

 3. สถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางาน ในการเพิม่ผลผลติ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญั

ทางสถติ ิ.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานในการขาดงาน ไมแ่ตกต่างกนั

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานในการขาดงาน แตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่สีถานภาพสมรส/อยู่

ดว้ยกนั/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มพีฤติกรรมการทํางาน ในการขาดงาน มากกว่าผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่ ี

สถานภาพโสด 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทํางานในการออกจากงาน แตกต่าง

กนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ที่มสีถานภาพ

สมรส/อยู่ดว้ยกนั/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มพีฤติกรรมการทํางาน ในการออกจากงาน มากกว่าผูแ้ทนยาและ

เวชภณัฑท์ีม่สีถานภาพโสด 
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 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการทํางานในความพึงพอใจในการ

ทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4. ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการเพิม่ผลผลติ แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญั

ทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ี่มกีารศกึษาระดบัตํ่าว่าปรญิญาตร/ี

ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการเพิม่ผลผลติ มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่กีารศกึษา

สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานในการขาดงาน แตกต่าง

กนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่กีารศกึษาระดบั

ตํ่าว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการขาดงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ์

ทีม่กีารศกึษาสงูกวา่ระดบัปรญิญาตร ี

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทํางานในการออกจากงาน ไม่

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทํางานในความพงึพอใจในการ

ทาํงาน แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ี่

มกีารศึกษาระดบัตํ่าว่าปรญิญาตรี/ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า มีพฤติกรรมการทํางาน ในความพึงพอใจในการ

ทาํงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่กีารศกึษาสงูกวา่ระดบัปรญิญาตร ี

 5. สาขาที่จบการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการทํางาน ในการเพิม่ผลผลติ แตกต่างกนัทีร่ะดบั

นัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่จบการศกึษาด้านเภสชั

ศาสตร์ มีพฤติกรรมการทํางาน ในการเพิม่ผลผลิต มากกว่าผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่จบการศึกษาด้าน

วทิยาศาสตร ์

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษาสาขาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทํางาน ในการเพิม่ผลผลติ 

แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ที่จบ

การศึกษาด้านเภสชัศาสตร์ มีพฤติกรรมการทํางาน ในการเพิ่มผลผลิต มากกว่าผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่จบ

การศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่จบการศึกษาสาขาที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการทํางาน ในการขาดงาน 

แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ที่จบ

การศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการขาดงาน น้อยกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษา

ดา้นสงัคมศาสตร ์  

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่จบการศึกษาสาขาที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการทํางาน ในการขาดงาน 

แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ที่จบ

การศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการขาดงาน น้อยกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษา

ดา้นวศิวกรรมศาสตร/์อื่น ๆ เช่น ศลิปศาสตร ์

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษาสาขาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทํางาน ในการออกจากงาน 

แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ที่จบ

การศึกษาด้านวทิยาศาสตร์ มพีฤติกรรมการทํางาน ในการออกจากงาน น้อยกว่าผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ที่จบ

การศกึษาดา้นวศิวกรรมศาสตร/์อื่น ๆ เช่น ศลิปศาสตร ์

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ี่จบการศกึษาสาขาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทํางานในความพงึพอใจใน

การทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษาสาขาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในภาพรวม แตกต่าง

กนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษาดา้น

เภสชัศาสตร ์มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในภาพรวม มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษาสาขาทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในภาพรวม แตกต่าง

กนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษาดา้น

วทิยาศาสตร ์มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในภาพรวม น้อยกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษาดา้นสงัคมศาสตร ์

 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการทํางาน ในการเพิ่มผลผลิต แตกต่างกนัทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดร้ะหว่าง 35,000 - 

47,999 บาท มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการเพิม่ผลผลติ มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดร้ะหวา่ง 48,000 

- 60,999 บาท 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการทํางาน ในการเพิม่ผลผลติ 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหว่าง 35,000 - 47,999 บาท มพีฤติกรรมการทํางาน ในการเพิม่ผลผลติ มากกว่าผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่ ี

รายไดร้ะหวา่ง 74,000 - 86,999 บาท 

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการทํางาน ในการขาดงาน 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหวา่ง 35,000 - 47,999 บาท มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการขาดงาน น้อยกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหวา่ง 48,000 - 60,999 บาท 

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการทํางาน ในการขาดงาน 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหวา่ง 35,000 - 47,999 บาท มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการขาดงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

มากกวา่ 87,000 บาทขึน้ไป 

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการทํางาน ในการขาดงาน 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหวา่ง 48,000 - 60,999 บาท มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการขาดงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหวา่ง 61,000 - 73,999 บาท 

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการทํางาน ในการขาดงาน 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหวา่ง 48,000 - 60,999 บาท มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการขาดงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหวา่ง 74,000 - 86,999 บาท 

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการทํางาน ในการขาดงาน 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหวา่ง 48,000 - 60,999 บาท มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการขาดงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

มากกวา่ 87,000 บาทขึน้ไป 

 ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการทํางาน ในการขาดงาน 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหวา่ง 61,000 - 73,999 บาท มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการขาดงาน มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

มากกวา่ 87,000 บาทขึน้ไป 
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 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางาน ในการออกจากงาน 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหว่าง 35,000 - 47,999 บาท มพีฤตกิรรมการทํางาน ในการออกจากงาน มากกว่าผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่ ี

รายไดม้ากกวา่ 87,000 บาทขึน้ไป 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางาน ในการออกจากงาน 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหว่าง 48,000 - 60,999 บาท มพีฤตกิรรมการทํางาน ในการออกจากงาน มากกว่าผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่ ี

รายไดม้ากกวา่ 87,000 บาทขึน้ไป 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางาน ในการออกจากงาน 

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายได้

ระหว่าง 74,000 - 86,999 บาท มพีฤตกิรรมการทํางาน ในการออกจากงาน มากกว่าผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่ ี

รายไดม้ากกวา่ 87,000 บาทขึน้ไป 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางาน ในความพงึพอใจใน

การทํางาน แตกต่างกนัที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและ

เวชภัณฑ์ที่มีรายได้ระหว่าง 35,000 - 47,999 บาท มีพฤติกรรมการทํางาน ในความพึงพอใจในการทํางาน 

มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดร้ะหว่าง 61,000 - 73,999 บาท 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางาน ในความพงึพอใจใน

การทํางาน แตกต่างกนัที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและ

เวชภัณฑ์ที่มีรายได้ระหว่าง 35,000 - 47,999 บาท มีพฤติกรรมการทํางาน ในความพึงพอใจในการทํางาน 

มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดร้ะหวา่ง 74,000 - 86,999 บาท 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางาน ในความพงึพอใจใน

การทํางาน แตกต่างกนัที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและ

เวชภัณฑ์ที่มีรายได้ระหว่าง 48,000 - 60,999 บาท มีพฤติกรรมการทํางาน ในความพึงพอใจในการทํางาน 

มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดร้ะหว่าง 61,000 - 73,999 บาท 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางาน ในความพงึพอใจใน

การทํางาน แตกต่างกนัที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและ

เวชภัณฑ์ที่มีรายได้ระหว่าง 48,000 - 60,999 บาท มีพฤติกรรมการทํางาน ในความพึงพอใจในการทํางาน 

มากกวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดร้ะหว่าง 74,000 - 86,999 บาท 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางาน ในความพงึพอใจใน

การทํางาน แตกต่างกนัที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้แทนยาและ

เวชภณัฑท์ีม่รีายไดร้ะหว่าง 61,000 - 73,999 บาท มพีฤตกิรรมการทํางาน ในความพงึพอใจในการทํางาน น้อย

กวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดม้ากกวา่ 87,000 บาทขึน้ไป 

 7. อายงุานแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการเพิม่ผลผลติ ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุงานแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการขาดงาน  ไมแ่ตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุงานแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการออกจากงาน แตกต่างกนั

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุงานน้อยกว่า
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หรอืเทา่กบั 8 ปี มพีฤตกิรรมการทํางาน ในการออกจากงาน มากกว่าผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุงานระหว่าง  

9 - 16 ปี 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุงานแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทาํงาน ในการออกจากงาน แตกต่างกนั

ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุงานน้อยกว่า

หรอืเท่ากบั 8 ปี มพีฤตกิรรมการทํางาน ในการออกจากงาน มากกว่าผู้แทนยาและเวชภณัฑท์ี่มอีายุงาน 17 ปี         

ขึน้ไป 

 ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุงานแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการทํางาน ในความพงึพอใจในการทํางาน 

ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 การวิเคราะหส์มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์  

 สมมติฐานข้อท่ี 2 แรงจูงใจในการทาํงาน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทาํงานของผู้แทน

ยาและเวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรงุเทพมหานคร สามารถสรปุได้ดงัน้ี 

 1. แรงจงูใจในการทาํงาน ในดา้นความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ทํางานของผู้แทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 2. แรงจงูใจในการทาํงาน ในดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางาน

ของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 3. แรงจงูใจในการทาํงาน ในดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางาน

ของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 4. แรงจงูใจในการทํางาน ในด้านหน้าที่ความรบัผดิชอบ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการทํางาน

ของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 5. แรงจูงใจในการทํางาน ในด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการทาํงานของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์ประจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 6. แรงจงูใจในการทาํงาน ในดา้นนโยบายและการบรหิารงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางาน

ของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 7. แรงจงูใจในการทาํงาน ในดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงาน

ของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 8. แรงจูงใจในการทํางาน ในดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ทํางานของผู้แทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 9. แรงจงูใจในการทาํงาน ในดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงาน

ของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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 10. แรงจงูใจในการทาํงาน ในดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงานของ

ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .05 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

 

สรปุและอภิปรายผล 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ ประจําโรงพยาบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอายุงาน แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการ

ทาํงานแตกต่างกนั พบวา่ 

 เพศ พบว่า ผู้แทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีม่เีพศแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการทํางานโดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยเพศหญิงมีระดับ

พฤติกรรมในการทํางานดกีว่าเพศชาย ทัง้น้ีเน่ืองมาจากว่าเพศหญิงเป็นเพศที่มคีวามอ่อนโยน นุ่มนวล พูดจา

ไพเราะ จงึทาํใหง้า่ยต่อการเขา้ถงึลกูคา้  โดยเฉพาะลกูคา้รายใหมไ่ดเ้รว็กวา่เพศชาย และเพศหญงิมคีวามอดทนที่

จะทํางานที่ต้องใช้ฝีมือและมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย จึงทําให้ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ ประจํา

โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นเพศหญิง มพีฤติกรรมการทํางานที่ดีกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ ขนิษฐา ทรงงาม (2549) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรื่องวฒันธรรมองคก์รดา้นการบรหิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

ในการทํางานของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย สาํนักงานใหญ่ พบว่า พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย 

สาํนกังานใหญ่ ทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการทาํงานโดยรวมแตกต่างกนั 

 อายุ พบว่า ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุแตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการทาํงานโดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ์

ทีอ่ยู่ในช่วงอายุ 29 - 35 ปี มพีฤตกิรรมการทํางานโดยภาพรวมมากกว่าผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์ทีอ่ยู่ในช่วงอาย ุ 

22- 28 ปี, 36 - 42 ปี และ 43 ปีขึน้ไป ทัง้น้ีเน่ืองมาจากวา่ ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีอ่ยูใ่นชว่งอาย ุ29 - 35 ปี เป็น

ช่วงทีบุ่คคลเริม่มภีาระหน้าทีต่อ้งรบัผดิชอบ จงึตอ้งการรายไดท้ีม่ ัน่คง และยงัมสีขุภาพทีแ่ขง็แรง เอือ้การขบัรถใน

ระยะทางไกล และทาํงานต่อเน่ืองกนัไดเ้ป็นเวลานาน  เพือ่ทีจ่ะใหต้นเองสามารถรบัผดิชอบเลีย้งดคูรอบครวัได ้ทาํ

ใหผู้แ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีอ่ยูใ่นชว่งอาย ุ29 - 35 ปี มพีฤตกิรรมการทาํงานโดยภาพรวมมากกว่ากลุ่มอายุอื่น ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณาตยา บุญเกดิ (2548) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการทํางาน

ของพนกังานการประปานครหลวง พบวา่ พนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการทาํงานแตกต่างกนั  

 สถานภาพ พบว่า ผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพ

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการทํางานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ทัง้น้ี

เน่ืองมาจากว่าพฤติกรรมการทํางาน ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานภาพของผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ ไม่ว่าผู้แทนยาและ

เวชภณัฑจ์ะอยูใ่นสถานะไหนกส็ามารถทีจ่ะแสวงหาโอกาส และความเจรญิกา้วหน้าในการทาํงานได ้ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ เบญ็จวรรณ ตระกูลสุขอนันต์ (2552) ทีไ่ดท้ําการศกึษาเรื่อง วฒันธรรมองคก์ารและแรงจูงใจทีม่ี

ผลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัประกนัชวีติ พบว่า พนักงานบรษิทัประกนัชวีติทีม่สีถานภาพ

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั 

 ระดบัการศึกษาสงูสุด พบว่า ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ี

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05  ทัง้น้ีเน่ืองมาจากว่า พฤตกิรรมการทํางาน ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัระดบัการศกึษา ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ุกคนไม่

วา่จะมกีารศกึษาอยู่ในระดบัใดพฤตกิรรมการทํางานกไ็ม่มคีวามแตกต่างกนั เพราะผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ุกคน

ตอ้งไดร้บัการอบรม และพฒันางานของตวัเองใหด้ขีึน้อยูต่ลอดเวลา มกีารถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจจากหวัหน้า
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งานและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบ็ญจวรรณ ตระกูลสุขอนันต์ (2552) ที่ได้

ทําการศกึษาเรื่อง วฒันธรรมองคก์ารและแรงจูงใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัประกนั

ชวีติ พบวา่ พนกังานบรษิทัประกนัชวีติทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั 

สาขาท่ีจบการศึกษา พบว่า ผู้แทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ี

สาขาทีจ่บการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานโดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05  โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ์ทีจ่บการศกึษาดา้นวศิวกรรมศาสตร/์อื่นๆ เช่น ศลิปกรรมศาสตร ์มพีฤติกรรม

การทํางานโดยรวม ดีกว่าผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่จบการศกึษาด้านเภสชัศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน

สงัคมศาสตร ์ทัง้น้ีเน่ืองมาจากว่าผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ทีจ่บการศกึษาด้านเภสชัศาสตร ์ดา้นวทิยาศาสตร ์และ

ดา้นสงัคมศาสตร ์เป็นสาขาทีจ่บมาแลว้จะเขา้มาเป็นระดบัผูบ้รหิารเป็นส่วนใหญ่ และสามารถเปลีย่นบรษิัทการ

ทํางานได้ง่ายกว่า ผูท้ี่จบการศกึษาด้านวศิวกรรมศาสตร/์อื่นๆ เช่น ศลิปกรรมศาสตร ์จงึทําให้ผูท้ี่จบการศกึษา

ดา้นน้ีตอ้งกระตอืรอืรน้ตนเองอยูต่ลอดเวลา และเพือ่ความอยูร่อด ทาํใหผู้แ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีจ่บการศกึษาดา้น

วศิวกรรมศาสตร/์อื่นๆ เช่น ศลิปกรรมศาสตร ์มพีฤตกิรรมการทาํงานโดยรวมดกีวา่กลุ่มทีจ่บการศกึษาดา้นอื่น ซึง่

สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ กรรณิการ ์เหมอืนประเสรฐิ (2548: 10) ทีก่ล่าวว่า ในหน่วยงานองคก์ารต่างๆ จะ

ประกอบไปด้วยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจํานวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกไป 

ลกัษณะพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกแตกต่างกนัน้ี มสีาเหตุมาจากปจัจยัต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานในองค์การ อนัเป็นปจัจยัทางดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลส่งผลต่อลกัษณะ

ทางจติวทิยาทีแ่ตกต่างกนั  

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้แทนยาและเวชภณัฑ ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ี

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการทํางานโดยภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05  โดยผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 – 47,999 บาท มพีฤตกิรรมการทํางาน

โดยภาพรวมดกีวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 48,000 – 60,999 บาท, 61,000 – 73,999 บาท

, 74,000 – 86,999 บาท และมากกวา่ 87,000 บาทขึน้ไป ทัง้น้ีเน่ืองมาจากว่าในปจัจุบนัค่าครองชพีมอีตัราทีเ่พิม่

สงูขึน้ และรายไดเ้ป็นปจัจยัทีส่าํคญัในการดาํรงชวีติ ดงันัน้ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 

– 47,999 บาท มพีฤตกิรรมการทํางานโดยภาพรวมดกีว่าผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดส้งู เพื่อทีว่่าผูแ้ทนยา

และเวชภณัฑท์ีม่รีายไดต้ํ่าจะไดร้บัเงนิพเิศษเพิม่ขึน้อกี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จฬุาลกัษณ์ ลภาพรรณวสิทุธิ ์

(2550) ที่ได้ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่สลีม พบวา่ พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนกังานใหญ่สลีมทีม่ี

ระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั สง่ผลใหม้พีฤตกิรรมในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 

 อายุงาน พบว่า ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุงาน

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการทาํงานโดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  โดยผูแ้ทนยา

และเวชภัณฑ์ที่มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ปี มีพฤติกรรมการทํางานโดยภาพรวมดีกว่าผู้แทนยาและ

เวชภณัฑท์ีม่อีายงุานระหวา่ง 9 - 16 ปี และ อายุงานตัง้แต่ 17 ปีขึน้ไป ทัง้น้ีเน่ืองมาจากวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ์

ทีม่อีายุงานน้อยซึง่จะต้องตัง้ใจปฏบิตังิาน ยงัมอีกีหลายสิง่หลายอย่างทีจ่ําเป็นจะต้องเรยีนรู ้และจําเป็นทีจ่ะต้อง

ศกึษาระบบงานเพิม่ขึน้เรื่อยๆเพื่อพฒันาตนเองและหน่วยงาน ประกอบกบัสุขภาพร่างกายยงัแขง็แรง สามารถ

ทํางานต่อเน่ืองได้นานกว่ากลุ่มที่มีอายุมากกว่า ทัง้น้ีในส่วนของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่ทํางานมานานจะมี

ความสามารถ ความชํานาญ และเชีย่วชาญในงานทีร่บัผดิชอบเป็นอย่างด ีจงึส่งผลใหผู้แ้ทนยาและเวชภณัฑท์ี่มี

อายุงานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 8 ปี มพีฤตกิรรมการทํางานโดยภาพรวมดกีว่าผู้แทนยาและเวชภณัฑท์ี่มอีายุงาน

มาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฬาลกัษณ์ ลภาพรรณวสิทุธิ ์(2550) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
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ต่อพฤตกิรรมการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนักงานใหญ่สลีม พบว่า พนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสาํนักงานใหญ่สลีมที่มอีายุงานแตกต่างกนั ส่งผลให้มพีฤตกิรรมในการ

ปฏบิตังิานแตกต่างกนั 

  สมมติฐานข้อท่ี 2 แรงจูงใจในการทํางาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางานของผูแ้ทนยาและ

เวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัจงูใจ 

ความสําเรจ็ในการทํางานของบุคคล มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและ

เวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัตํ่า และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้น้ีเป็นเพราะงานที่ผู้แทนยาและเวชภณัฑท์ีแ่ต่ละคนไดร้บัผดิชอบมี

คอ่นขา้งมาก และบรษิทัมคีวามคาดหวงัต่อความสาํเรจ็ของพนกังานสงู ทาํใหง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายไม่เป็นไปตาม

เป้าที่วางไว้  บรษิัทตัง้ใจที่จะสร้างแรงจูงใจในการทํางานน้ีโดยอาจกําหนดให้อยู่ในรูปของผลตอบแทนต่างๆ 

รวมทัง้มกีารใหค้าํแนะนําจากหวัหน้าทมีเพื่อใหง้านทีท่ําประสบความสาํเรจ็ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งรตัน์ 

ศรวีรรณวทิย ์(2547) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัแรงจูงใจทีม่ผีลต่อความพงึพอใจโดยรวม และประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัท เฮรเิทซ อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั พบว่า แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้าน

ความสาํเรจ็ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

การได้รบัการยอมรบันับถือ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและเวชภณัฑ์

ประจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า 

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในการทาํงานเป็นทมีบรษิทัควรสรา้งความไวว้างใจ ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ และขอ้

เสนอะแนะต่างๆซึง่กนัและกนัภายในหน่วยงาน ถ้าหากสร้างความเขา้ใจทีด่ต่ีอกนัในหน่วยงานแล้ว จะส่งผลให้

ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑม์คีวามมัน่ใจและจะส่งผลใหม้พีฤตกิรรมการทีด่ขี ึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งรตัน์ 

ศรวีรรณวทิย ์(2547) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัแรงจูงใจทีม่ผีลต่อความพงึพอใจโดยรวม และประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เฮรเิทซ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั พบวา่ แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการ

ยอมรบันบัถอื มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

ความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงานของผูแ้ทนยาและ

เวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัตํ่า และเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั หากผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ได้รบัการส่งเสรมิให้เข้ารบัการอบรม เพื่อ

เพิม่พนูความรู ้ความสามารถทีม่อียู่ในการทํางานใหม้ากขึน้ โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกคนมสีทิธเิท่าเทยีมกนั

ในการไปอบรม หรอืสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมถงึการไดร้บัมอบหมายงานทีม่หีลากหลาย และใช้

ทกัษะมากขึน้ เพือ่เป็นการพฒันาระดบัความสามารถของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์และเปิดโอกาสใหม้กีารเลื่อนขัน้ 

เลื่อนตําแหน่ง จะสง่ผลใหผู้แ้ทนยาและเวชภณัฑม์พีฤตกิรรมการทาํงานทีด่ขี ึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร 

อารรีกัษ์ (2549) ได้ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัจูงใจและปจัจยัคํ้าจุนทีม่อีธิพิลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ

บคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา พบวา่ บคุลากรทีม่โีอกาสไดร้บัความกา้วหน้าใหเ้กดิทกัษะใหม่ๆ และมี

โอกาสไดร้บัการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ ทาํใหไ้ดร้บัการพฒันาใชค้วามรูค้วามสามารถและเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิาน

โดยไมค่ดิลาออก 

ปัจจยัคํา้จนุ 

นโยบายและการบริหารงาน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและเวชภณัฑ์

ประจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า 

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ีเป็นเพราะว่าการทํางานร่วมกนัเป็นหมู่มากบรษิทัจําเป็นจะต้องมนีโยบาย มี
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กฎระเบยีบทีว่างไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อทีจ่ะทําใหก้ารบรหิารงานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และบรษิทัควรมกีารเปิด

โอกาสใหพ้นักงานมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ในการทํางาน จะส่งผลใหผู้แ้ทนยาและเวชภณัฑม์พีฤตกิรรม

การทํางานที่ดขี ึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รุง่รตัน์ ศรวีรรณวิทย์ (2547) ได้ทําการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยั

แรงจงูใจทีม่ผีลต่อความพงึพอใจโดยรวม และประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั เฮรเิทซ อนิเตอร์

เนชัน่แนล จํากดั พบว่า แรงจูงใจในการปฏบิตังิานด้านนโยบายและการบรหิารงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

ความสมัพนัธ์กบัหวัหน้างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและเวชภณัฑ์

ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบั

ปานกลาง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั บรษิทัควรสง่เสรมิใหม้กีจิกรรมร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและพนักงาน จดั

ใหม้กีารทาํงานร่วมกนัเป็นทมีเน่ืองจากผูแ้ทนยาและเวชภณัฑจ์าํเป็นตอ้งประสานงานอย่างใกลช้ดิกบัหวัหน้างาน

โดยตรง ดงันัน้ผูบ้รหิารควรหาโอกาสพบปะพูดคุยในเรื่องอื่นนอกเน่ืองจากเรื่องงานกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาเป็นครัง้

คราว เพือ่สรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งกนั จะเป็นการชว่ยลดปญัหาการขดัแยง้ซึง่กนัและกนั จะสง่ผลใหผู้แ้ทนยา

และเวชภัณฑ์มีพฤติกรรมการทํางานที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย ศกุนตนาค (2555) ได้

ทาํการศกึษาวจิยัเรื่อง แรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัของพนักงาน กลุ่มงาน Service 

Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง พบว่า เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสมัพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัของพนกังาน กลุ่มงาน Service Desk ของธนาคารแห่งหน่ึง 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการทํางานของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ์

ประจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า 

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ีเป็นเพราะสิง่แวดลอ้มทีถุ่กสขุลกัษณะและปลอดภยันัน้ เป็นสิง่ทจีําเป็นอย่างยิง่

ต่อการทํางานของพนักงาน ถ้าหากว่าพนักงานมีความรู้สึกที่ดีกบัสภาพแวดล้อม และพนักงานมีความรู้สึก

ปลอดภยัในการทาํงาน กจ็ะเป็นการสรา้งความรูส้กึทีด่ต่ีอองคก์ร และจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการทํางานทีด่ขี ึน้ ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนวรรณ พริง้เกษมชยั (2549) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง แรงจูงใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

ในการปฏิบตัิงานของพนักงานรถโดยสารประจําทาง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ

พนกังานรถโดยสารประจาํทาง จงัหวดัขอนแก่น มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงานในดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 

เงินเดือนและสวสัดิการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางานของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจํา

โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตํ่า และ

เป็นไปในทศิทางเดียวกนั ทัง้น้ีเป็นเพราะค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจในการทํางานของผู้แทนยาและเวชภณัฑ ์

ประกอบกบัค่าครองชพีทีส่งูขึน้จะทาํใหพ้นกังานตอ้งการคา่ตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ หากพนกังานรูส้กึว่าค่าตอบแทนที่

ไดร้บัไม่เพยีงพอกจ็ะมองหางานใหม่ทีไ่ดค่้าตอบแทนทีเ่พยีงพอต่อการครองชพี ดงันัน้เพื่อเป็นการตอบแทนและ

สรา้งขวญัและกําลงัใจใหก้บัพนักงานอาจจะเป็นในรูปแบบของตวัเงนิและทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ เช่น เงนิโบนัสพเิศษ หุน้

ของบรษิทั วนัหยดุพเิศษ เพือ่เป็นการสรา้งขวญัและกาํลงัใจใหก้บัพนกังานทีม่คีวามตัง้ในในการทาํงานอยา่งเตม็ที ่

และจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานที่ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ธนวรรณ พริ้งเกษมชยั (2549) ได้

ทาํการศกึษาวจิยัเรื่อง แรงจูงใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของพนักงานรถโดยสารประจําทาง จงัหวดั

ขอนแก่น พบวา่ แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานรถโดยสารประจาํทาง จงัหวดัขอนแก่น มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการทาํงานในดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 จากการศึกษาวิจยัเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ประจํา

โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 1. ผู้บริหารควรนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของของผู้แทนยาและ

เวชภัณฑ์มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และกําหนดนโยบายการบริหารงานที่จะทําให้พนักงานมี

พฤตกิรรมการทาํงานทีด่ขี ึน้ ดงัน้ี 

 1.1 เพศ ผูบ้รหิารควรใหค้วามสาํคญักบัของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศหญงิมากทีสุ่ด เน่ืองจาก

ของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศหญงิ เพราะเป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการทํางานทีด่ ีโดยผูบ้รหิารควรคํานึงถงึ

ความปลอดภยัในการทาํงานของเพศหญงิ 

 1.2  อายุ ผูบ้รหิารควรใหค้วามสาํคญักบัของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุ 29 - 35 ปีมากทีส่ดุ และ

ควรใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาเลอืกผู้แทนใหม่ เน่ืองจากของผู้แทนยาและเวชภณัฑ์ทีม่อีายุ 29 - 35 ปี 

เพราะเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการทํางานที่ดี โดยผู้บริหารควรคํานึงถึงเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนที่มคีวาม

เหมาะสมและยุติธรรม และสนับสนุนให้ของผู้แทนยาและเวชภณัฑ์มโีอกาสพฒันาความรู้ความสามารถ และมี

โอกาสกา้วหน้าในงานของตนเอง 

 1.3 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รหิารควรใหค้วามสาํคญักบัของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 35,000 – 47,999 บาท เพราะเป็นกลุ่มที่มพีฤติกรรมการทํางานที่ด ีและมคี่าใช้จ่ายไม่สูง ผู้บรหิารควร

กาํหนดนโยบายและผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและมคีวามเพยีงพอต่อการครองชพี รวมทัง้มกีารชีแ้จง

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาทีม่คีวามยตุธิรรมและชดัเจนใหข้องผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ราบ 

 1.4 อายุงาน ผูบ้รหิารควรใหค้วามสาํคญักบัของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุงานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

8 ปี เพราะเป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการทาํงานทีด่ ีโดยสง่เสรมิใหข้องผูแ้ทนยาและเวชภณัฑก์ลุ่มน้ีมโีอกาสกา้วหน้า

ในหน้าทีก่ารงานในสายงานของตวัเอง และทาํใหรู้ส้กึวา่มคีวามมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน มรีายไดท้ีเ่พยีงพอ และทาํ

ใหข้องผูแ้ทนยาและเวชภณัฑม์คีวามเชื่อมัน่และไวว้างใจ 

 ซึง่ผลการวจิยั พบว่า ของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศหญงิ มพีฤตกิรรมการทํางานทีด่กีว่าผูแ้ทน

ยาและเวชภณัฑท์ีเ่ป็นเพศชาย ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีาย ุ29 - 35 ปี มพีฤตกิรรมการทาํงานทีด่กีว่าผูแ้ทนยา

และเวชภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงอายุอื่น ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,000 – 47,999 บาท              

มพีฤตกิรรมการทํางานทีด่กีว่าผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่รีายไดม้ากกว่า และผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายุงาน

น้อยกวา่หรอืเทา่กบั 8 ปี มพีฤตกิรรมการทาํงานทีด่กีวา่ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑท์ีม่อีายงุานมากกวา่ 

 2. แรงจงูใจในการทาํงาน 

 ปจัจยัจงูใจ 

 2.1 ความสําเรจ็ในการทํางานของบุคคล ผู้บริหารควรพิจารณาที่จะสร้างแรงจูงใจในด้านน้ีโดยการ

ค่าตอบแทนให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ เมื่อผู้แทนยาและเวชภัณฑ์สามารถทํางานได้สําเรจ็ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

รวมทัง้มีการให้คําแนะนําจากผู้บงัคบับัญชาเพื่อให้งานที่ทําประสบความสําเร็จ เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า 

แรงจูงใจในการทํางาน ด้านความสําเรจ็ในการทํางานของบุคคล มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทํางานของ

ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจในการทํางาน ดา้นความสาํเรจ็

ในการทาํงานของบคุคลโดยรวม ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑม์คีวามคดิเหน็อยูท่ีร่ะดบัมากทีส่ดุ  

 2.2 การไดร้บัการยอมรบันับถอื ผูบ้รหิารควรพจิารณาทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจในดา้นน้ีโดย บรษิทัควรทีจ่ะ

ส่งเสรมิให้มกีารประชุม ปรกึษาหารอีกนัก่อนที่จะลงมอืปฏบิตัิงาน สรา้งความไวว้างใจ และยอมรบันับถอืซึ่งกนั

และกนัภายในหน่วยงาน เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจในการทํางาน ด้านการไดร้บัการยอมรบันับถือ มี
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ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าแรงจงูใจในการทาํงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืโดยรวม ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑม์คีวามคดิเหน็อยู่ที่

ระดบัมาก 

 2.3 ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าทีก่ารงาน ผูบ้รหิารควรพจิารณาทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจในดา้นน้ีโดย ควร

ที่จะส่งเสริมพนักงานที่มีผลการทํางานที่ดีให้โอกาสในการเลื่อนตําแหน่ง หรือมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานใน

ต่างประเทศ ผลกัดนัใหพ้นกังานทกุคนมโีอกาสในการเลือ่นขัน้เลือ่นตาํแหน่งอยา่งเทา่เทยีมกนัตามความเหมาะสม 

โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามคดิเหน็ต่อคณุภาพชวีติการทาํงานดา้นความมัน่คงและ

ความกา้วหน้าในงานดขีึน้ เพือ่เป็นการสรา้งแรงจงูในในการปฏบิตังิาน เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ แรงจงูใจในการ

ทํางาน ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทํางานของผู้แทนยาและ

เวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่แรงจงูใจในการทาํงาน ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่ง

หน้าทีก่ารงาน โดยรวม ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑม์คีวามคดิเหน็อยูท่ีร่ะดบัมากทีส่ดุ 

 ปจัจยัคํ้าจุน 

 2.4 นโยบายและการบรหิารงาน ผูบ้รหิารควรพจิารณาทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจในดา้นน้ีโดยทีบ่รษิทัควรจะมี

การกําหนดนโยบายและการบรหิารงานให้เป็นรูปธรรมทีช่ดัเจน มโีครงสรา้งการทํางานทีเ่หมาะสม เน่ืองจากจะ

สง่ผลดกีบัผูแ้ทนยาและเวชภณัฑ ์และผูแ้ทนยาและเวชภณัฑจ์ะไดนํ้าไปปฏบิตัอิย่างถูกต้อง เน่ืองจากผลการวจิยั

พบวา่ แรงจงูใจในการทาํงาน ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการทาํงานของผูแ้ทน

ยาและเวชภณัฑป์ระจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจในการทํางาน ดา้นนโยบายและการ

บรหิารงานโดยรวม ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑม์คีวามคดิเหน็อยูท่ีร่ะดบัมาก 

 2.5 ความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน ผูบ้รหิารควรพจิารณาที่จะสรา้งแรงจงูใจในดา้นน้ีโดย บรทัควรทีจ่ะ

ส่งเสรมิให้ผู้แทนยาและเวชภณัฑ์มกีารทํางานร่วมกนัเป็นทมีมากขึน้ มกีารทํากจิกรรมร่วมกนัรวมทัง้มกีารจดั

กจิกรรมสนัทนาการร่วมกนั เพื่อทีจ่ะไดม้คีวามรูส้กึว่าเป็นกนัเองและจะไดก่้อเกดิความร่วมมอื ความสามคัค ีและ

ความสมัพนัธท์ีด่กีนัในหมูค่ณะมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ แรงจงูใจในการทาํงาน ดา้นความสมัพนัธก์บั

หวัหน้างาน มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ประจําโรงพยาบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่แรงจงูใจในการทาํงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหน้างานโดยรวม ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑม์ี

ความคดิเหน็อยูท่ ีร่ะดบัมากทีส่ดุ 

 2.6 สภาพแวดล้อมในการทํางาน ผู้บริหารควรที่จะรกัษาสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบริษัทไว้ และ

ส่งเสรมิให้บรษิัทมสีภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะ ปลอดภยั และมบีรรยากาศที่น่าทํางานอยู่เสมอ รวมทัง้ดูแล

อุปกรณ์เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทาํงานใหม้ปีรมิาณเพยีงพอ และตรวจสอบใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดด้ ีเพื่อใหเ้อือ้ต่อ

การทํางานของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ ให้สามารถทํางานได้อย่างสะดวกสบาย และรู้สกึมัน่ใจว่าได้รบัความ

ปลอดภยัจากการทํางาน เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า แรงจูงใจในการทํางาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทํางาน มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการทํางานของผู้แทนยาและเวชภัณฑ์ประจําโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่แรงจงูใจในการทาํงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยรวม ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑม์คีวามคดิเหน็อยู่ที่

ระดบัมาก 

 2.7 เงนิเดอืนและสวสัดกิาร ผูบ้รหิารควรพจิารณาการจา่ยคา่ตอบแทน และการจดัสวสัดกิารของผูแ้ทน

ยาและเวชภณัฑ์ให้มีความเพยีงพอและตรงกบัลกัษณะการทํางาน ปรบัปรุงเกณฑ์การประเมนิผลให้มคีวาม

เหมาะสม ยุติธรรม และชี้แจงให้ผู้แทนยาและเวชภัณฑ์เข้าใจถึงหลกัเกณฑ์การประเมินที่มีการกําหนดเป็น

มาตรฐานชดัเจน อกีทัง้การพจิารณาการจา่ยคา่ตอบแทนควรจะดจูากผลการปฏบิตังิานเป็นหลกั และมคีวามเสมอ

ภาคกนั เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการทํางาน ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์กับ
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พฤตกิรรมการทาํงานของผูแ้ทนยาและเวชภณัฑป์ระจาํโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่แรงจงูใจในการ

ทาํงาน ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารโดยรวม ผูแ้ทนยาและเวชภณัฑม์คีวามคดิเหน็อยูท่ีร่ะดบัมาก  
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