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บทคดัย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
ผูว้ิจยั ลีลินทรธ์ร วนิชพนัธุ ์
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งานวิจัยนี ้มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างด้านลักษณะส่วนบุคคล  

ความเครียดจากการท างาน ภาวะหมดไฟในการท างานและบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อผลการ
ปฏิบตัิงานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยัครัง้นีค้ือ ผูท่ี้ประกอบอาชีพผูแ้ทนยา
ท่ีท างานใน 10 อันดับแรกจากจ านวนผูแ้ทนยาของบริษัทท่ีไดล้งทะเบียนภายใตก้ารดูแลของสมาคม
ผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์(พรีม่า) จ านวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน  (Proportional 
Sampling)เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent t-test การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู ผลการวิจยัพบวา่ ความเครียดโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางและภาวะ
หมดไฟในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ผูแ้ทนมีบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นความเปิด
กวา้งมากท่ีสดุ ผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่มีความสามารถ
ในการสรา้งยอดขายเม่ือเทียบกบั Target ท่ีไดร้บั อยู่ท่ีรอ้ยละ 100-104 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหุคูณพบว่า ความเครียดดา้นลักษณะงานและบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบแบบมีสติ  มีผลต่อผลการ
ปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ์ บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นการยอมรบั มีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ์
พฤติกรรม ในสว่นของลกัษณะสว่นบคุคลและภาวะหมดไฟในการท างานไมม่ีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน ผล
จากงานวิจัยท่ีไดจ้ะเห็นไดว้่า แมจ้ะมีปัจจัยท่ีน่าจะมีผลต่อผลการปฏิบัติงานแต่ดว้ยสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนไปมีการแข่งขนักนัสงู จ านวนคนว่างงานท่ีมากขึน้ ท าใหค้วามเครียด ภาวะหมดไฟในการท างาน
กลายเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตท่ีทกุคนจะตอ้งเผชิญและฝึกฝนเอาชนะไปใหไ้ด ้
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The objective of this research is to compare the differences between personal 

characteristics, work stress, burnout syndrome and big five personality traits affecting the 
salesperson performance of medical representative in Thailand. The samples used in this study 
were medical representatives working as employees in the top ten companies registered under 
the Pharmaceutical Research and Manufacturers Association (PREMA) by Proportional 
Sampling of the number of employees. The data were collected using a questionnaire. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
independent t-test, one-way ANOVA and multiple regression analysis. The results showed the 
following overall stress and burnout scores were also at a moderate level. Medical 
representatives had the big five personality traits of Openness to Experience. Behavioral 
performance overall was at medium level. In term of results-based performance, most of them 
were able to generate sales when compared to the target at rate of 100%-104%. The results of 
multiple regression analysis found that the factor intrinsic to the job and big five personality trait 
of conscientiousness affected the results-based performance, and big five personality trait of 
agreeableness affected behavioral performance. Personal characteristics and burnout 
syndrome did not affect performance. The results of the research can be seen that although 
there are factors that are likely to affect the performance, but with the changing social 
conditions, there is high competition. The number of people unemployed for mores. Stress, 
burnout becomes a part of life that everyone must face and overcome. 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ ส าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะหข์อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กาญณร์ะวี อนันตอัครกุล อาจารยป์รึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีไดอุ้ตส่าหส์ละเวลาอันมีค่ามาเป็นท่ี
ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ และขอกราบ
ขอบพระคณุกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยด์ร.ล ่าสัน เลิศกูลประหยัด และอาจารย ์ดร.สนัติ เติม
ประเสริฐสกุล ท่ีกรุณาตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั และไดก้รุณาปรบัปรุง แกไ้ข
ข้อบกพร่อง และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสรีรักษ์ คณะกรรมการสอบ
ปรญิญานิพนธ ์ตลอดจนใหค้  าแนะน าท่ีดีและเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งส  าหรบังานวิจยัในครัง้นี  ้จนท าให้
ปรญิญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไดอ้ยา่งสมบรูณแ์ละทรงคณุคา่ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบคณุคณะอาจารย์ เจา้หนา้ท่ีภาควิชาคณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม และ
เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัทกุทา่น ตลอดจนผูมี้สว่นตอ่ความส าเรจ็ของปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้

เหนือสิ่งอ่ืนใดขอกราบขอบพระคณุมารดา ของผูว้ิจยัท่ีใหก้ าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนใน
ทกุๆ ดา้นอยา่งดีท่ีสดุเสมอมา 

คณุค่าและคุณประโยชนอ์ันพึงจะมีจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญัญู
กตเวทีแดบ่ดิา มารดา และบรูพาจารยท่ี์เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผูมี้พระคณุทกุทา่น ผูว้ิจยัหวงัเป็น
อย่างยิ่งว่า งานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ตลอดจนบคุคลอ่ืนๆ ท่ีสนใจบา้งไมม่าก
ก็นอ้ย 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

อตุสาหกรรมยาเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีการเติบโตและการแขง่ขนักนัอย่างรุนแรงในปัจจุบนั 
แต่การโฆษณายาในประเทศไทยก็ยังมีข้อจ ากัดทางด้านกฎหมาย ดัง ท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติยา ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2522 คือหา้มโฆษณายาอนัตรายหรือยาควบคมุพิเศษผ่านทาง
ส่ือตา่งๆ อนัจะท าให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรงจากเหตผุลดงักล่าวท าใหบ้ริษัทยาตอ้งใชช้่องทาง
อ่ืนในการแข่งขนัเช่น การโฆษณายาในวารสารการแพทย์ การจดังานประชมุวิชาการ แตก่ลยุทธ์
หลกัท่ีส าคญัของบริษัทยาคือ การใชช้่องทางการขายผ่านผูแ้ทนยา ดงันัน้ยาของบริษัทจะออกสู่
ตลาดไดม้ากหรือนอ้ยก็ขึน้อยูก่บัผูแ้ทนยา  

ในปีหนึ่งๆ ผูแ้ทนยาขององคก์รต่างๆ มีการโยกยา้ยงานเป็นจ านวนมากถึงรอ้ยละ 24 
(วิโรจน ์ทิพยว์ิบลูยช์ยั, 2555) หลายๆองคก์รเกิดปัญหาการขาดแคลนผูแ้ทนยาท่ีมีประสิทธิภาพ 
อนัเน่ืองมากจาก ตอ้งอบรมผูแ้ทนใหม่อยูเ่สมอ รวมถึงตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยท่ีเพิ่มขึน้ในการรบัพนกังาน
ใหม่เขา้มาท างาน บริษัทขาดความตอ่เน่ืองในการท างาน ยอดขายตกลง ยอดขายไม่เติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และเภสัชกับองคก์รลดลง หรือผู้แทนยาเดิม มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีแย่ลง โดยปัญหาส่วนใหญ่ในการลาออกและผู้แทนยาท่ีมีขาดประสิทธิภาพคือ 
ความเครียด ภาวะหมดไฟในการท างานจากลกัษณะงานท่ีตอ้งท า หรือลกัษณะบคุลิกภาพท่ีอาจ
ไมเ่หมาะสมกบังาน  

ดงันัน้บุคลิกภาพของผูแ้ทนยาเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีมีความส าคญั และมีความสมัพนัธ์ต่อ
ผลการปฏิบตัิงานเป็นอย่างมาก มีการศึกษาพบว่าคณุสมบตัิด้านบุคลิกภาพเป็นองคป์ระกอบท่ี
ส าคัญท่ีสุดของผู้แทนยาท่ีประสบความส าเร็จ  (Jackson. & Hisrich, 1996) การท่ีสามารถ
เลือกสรรผูแ้ทนยาท่ีมีความสามารถและมีคณุสมบตัิดา้นบคุลิกภาพท่ีดีในการประสบความส าเรจ็
ได ้ย่อมส่งผลดา้นความส าเร็จและประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีให้กบัองคก์ร บริษัทยาส่วนใหญ่
จึงมกัจะมีแบบสอบถามเพ่ือใชท้ดสอบบุคลิกภาพของผูส้มคัร ซึ่งแบบทดสอบหนึ่งท่ีได้รบัความ
นิยมก็คือ แบบทดสอบบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ (The Big Five)  

ภาวะหมดไฟจากการท างานเป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีพบไดบ้อ่ยในผูแ้ทนยา จากลกัษณะงาน
ท่ีมีการแขง่ขนัสงู ตอ้งใชค้วามอดทนท างานภายใตแ้รงกดดนัเป็นอยา่งมากเพ่ือใหไ้ดย้อดขายตาม
เปา้หมายท่ีบริษัทคาดหวงัไว ้หลายครัง้ท่ีตอ้งพบทศันคติท่ีไม่ดีจากแพทย ์พยาบาลและเภสชั อีก
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ทัง้อาชีพผูแ้ทนยาเป็นอาชีพท่ีขาดความมั่นคงและมีโอกาสในการกา้วหนา้ในหนา้ท่ีไดย้าก ท างาน
ในแบบเดิมๆทกุวนัตอ่เน่ืองกนัหลายปีท าใหเ้กิดรูส้ึกเบื่อและไม่เห็นค่าในงานท่ีท าอยู่ มีการศกึษา
ภาวะหมดไฟในการท างานในผูแ้ทนยาพบว่า ผูแ้ทนยามีภาวะหมดไฟในการท างานอยู่ในระดบัสงู
โดยเฉพาะดา้นความสามารถในการท างาน (วลัลภ วิชาญเจรญิสขุ, 2557) 

ขัน้ตอนการเสนอขายยานัน้ ผูแ้ทนยาตอ้งพบกบัปัญหาต่างๆและไดร้บัการความเครียด
จากหลายๆปัจจยั อาชีพผูแ้ทนยามีแตท่ างานหนกัขึน้ๆ ไม่มีค  าว่าย ่าอยู่กบัท่ี เพราะถา้อยู่กบัท่ีคือ
ก าลงัถอยหลงั เน่ืองจากตอ้งรบัความคาดหวงัคือยอดขายจากองคก์รเพิ่มขึน้ทุกๆปี ลกัษณะงาน
ตอ้งแข่งกับเวลา ไม่มีเวลาท างานท่ีแน่นอน (Tander, Canbaz, Canturk, & Peksen, 2007) การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ การแข่งขันกันท ายอดขายกับบริษัทอ่ืนๆ ความยากล าบากในการพบ
ลกูคา้แตล่ะรายซึ่งมีลกัษณะแตกตา่งกนัไป รวมถึงปัญหาทางดา้นจริยธรรมท่ีมีระหวา่งผูร้บับริการ
และผูแ้ทนยา(จฑุาวรรณ สว่างแจง้, 2551)  การท ายอดขายและการสอบวดัผลในดา้นความรูแ้ละ
ปฏิบตัิงานใหไ้ดต้ามเป้าหมายของบริษัทเป็นเหตผุลส าคญัท่ีท าใหผู้แ้ทนยาตอ้งเจอความเครียด
อย่างมาก โดยงานวิจยัท่ีชีช้ัดว่า ผูแ้ทนยามีความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยเน่ืองจากลกัษณะงานของ
พวกเขา(Scott, 2003) รวมถึงบางงานวิจัยท่ีบอกว่าผู้แทนยาอยู่ภายใต้ความกดดันและ
ความเครียด ซึ่งมีเหตผุลหลกัๆมากจาก ลกัษณะงาน ชั่วโมงการท างาน ความกดดนัจากการท่ีตอ้ง
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง และความขัดแย้งระหว่างการท างานและครอบครัว (Patil & 
Meena, 2013) 

การวัดผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย (Salesperson Performance) ทางบริษัทจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นผลการปฏิบัติงานทางด้านผลลัพธ์ โดยบริษัทจะมียอดขาย
เปา้หมายก าหนดไวใ้หทุ้กเดือน การวดัผลนัน้จะดกูารท ายอดขายท่ีไดต้ามเปา้หมาย การเพิ่มขึน้
ของส่วนแบง่ทางการตลาด อตัราเติบโตของยอดขายและจ านวนครัง้ในการเย่ียมลกูคา้ และส่วนท่ี
สองจะเป็นผลการปฏิบตัิงานทางดา้นพฤติกรรม โดยบริษัทจะมีการสอบประเมินหรือใหค้ะแนน
จากหวัหนา้งาน ทัง้ทางดา้นความรู ้การวางแผน การวิเคราะหปั์ญหา ทักษะการขาย การท างาน
เป็นทีมและการสอบเกณฑจ์รยิธรรม  

จะเห็นไดว้่าอาชีพผูแ้ทนยาตอ้งเจอกับความกดดนัหลายรูปแบบดว้ยลักษณะงานและ
จากความคาดหวงัของบริษัท ความเครียด ภาวะหมดไฟในการท างาน และลกัษณะบุคลิกภาพ 
เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมีผลต่อการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนยา ซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อยอดขายของบริษัท งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของผู้แทนยาในประเทศไทย โดยผลการศึกษาท่ีได้รับจะมี
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ประโยชนเ์พ่ือผูบ้ริหารองคก์รไดแ้นวทางในการวางแผนลดความเครียดจากการท างานและลด
ภาวะหมดไฟในการท างานท่ีอาจจะเกิดขึน้ ความแตกต่างด้านลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
ความเครียดจากการท างาน ดา้นภาวะหมดไฟในการท างาน ดา้นบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ท่ีมี
ความสมัพนัธก์บัผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทนยา รวมถึงเป็นขอ้มลูในการตดัสินใจในการเลือกผูท่ี้มี
ลกัษณะบคุลิกภาพท่ีเหมาะกบัอาชีพผูแ้ทนยามาเป็นพนกังานในอนาคต  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งดา้นลกัษณะส่วนบุคคลกับผลการปฏิบตัิงานของ

ผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาความเครียดจากการท างานและผลกระทบท่ีมีต่อการปฏิบตัิงานของ

ผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
3. เพ่ือศกึษาดา้นภาวะหมดไฟในการท างานและผลกระทบท่ีมีตอ่การปฏิบตังิานของ

ผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
4. เพ่ือศกึษาดา้นบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบและผลกระทบท่ีมีตอ่การปฏิบตังิานของ

ผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี ้ท  าให้ทราบถึง  ความแตกต่างระหว่างด้านลักษณะส่วนบุคคล 
ความเครียดจากการท างาน ภาวะหมดไฟในการท างาน และบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ท่ีมีตอ่ผล
การปฏิบตังิานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนด์งันี ้

1. เพ่ือใหผู้บ้ริหารองคก์รไดแ้นวทางน าไปวางแผน ปรบัปรุง แกไ้ข ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความเครียดจากการท างานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2. เพ่ือใหผู้บ้ริหารองคก์รไดแ้นวทางน าไปวางแผน ปรบัปรุง แกไ้ข ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ภาวะหมดไฟในการท างานท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

3. น าข้อมูลท่ีได้มาก าหนดแนวทางในการวางแผนปรับกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรพัยากรมนษุยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. ช่วยเป็นขอ้มลูในการตดัสินใจการเลือกผูท่ี้มีลกัษณะบคุลิกภาพท่ีเหมาะกบัอาชีพ
ผูแ้ทนยามาเป็นพนกังานในอนาคต 

5. เพ่ือเป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการศกึษาตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีมุ้ง่เนน้การศกึษาถึง ลกัษณะสว่นบคุคล ความเครียดจากการท างาน ภาวะ
หมดไฟในการท างาน บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบและผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนยาในประเทศ
ไทย ตลอดจนเปรียบเทียบความแตกต่างดา้นลักษณะส่วนบุคคล ความเครียดจากการท างาน 
ภาวะหมดไฟในการท างาน และบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีมีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทน
ยาในประเทศไทย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการสุ่มตวัอย่างของงานวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ยผู้ท่ีประกอบอาชีพ
ผูแ้ทนยาท่ีท างานใน 10 อนัดบัแรกจากจ านวนผูแ้ทนยาของบริษัทท่ีไดล้งทะเบียนภายใตก้ารดแูล
ของสมาคมผู้วิ จัยและผลิ ต เภสัชภัณฑ์ ห รื อ  พ รี ม่ า  (Pharmaceutical Research and 
Manufacturers Association หรือ PReMA)  
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้
1.1 ลกัษณะสว่นบคุคล 

1.1.1 เพศ ซึ่งแบง่ออกไดเ้ป็น 
1.1.1.1 เพศชาย 
1.1.1.2 เพศหญิง 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 22-32 ปี 
1.1.2.2 33-43 ปี 
1.1.2.3 44 ปีขึน้ไป 

1.1.3 สถานภาพสมรส 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส 

1.1.4. ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล 
1.1.4.1 บดิา/มารดา 
1.1.4.2 บตุร 1-2 คน 
1.1.4.3 บตุรมากกวา่ 2 คน 
1.1.4.4 ไมมี่ 
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1.1.5 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.5.1 15,001-45,000 บาท 
1.1.5.2 45,001-75,000 บาท 
1.1.5.3 75,001-105,000 บาท 
1.1.5.4 สงูกวา่ 105,001 บาท 

1.1.6 ประสบการณท์ างาน 
1.1.6.1 1-3 ปี  
1.1.6.2 4-6 ปี  
1.1.6.3 7-10 ปี  
1.1.6.4 มากกวา่ 10 ปี 

1.2 ความเครียดในการท างาน 
1.2.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
1.2.2 ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร 
1.2.3 ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน 
1.2.4 ปัจจยัดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ  
1.2.5 ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์ร 
1.2.6 ปัจจยัดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั 

1.3 ภาวะหมดไฟในการท างาน 
1.3.1 ปัจจยัดา้นออ่นลา้ทางอารมณ ์ 
1.3.2 ปัจจยัดา้นการเพิกเฉยตอ่งาน 
1.3.3 ปัจจยัดา้นความสามารถในการท างาน  

1.4 บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 
1.4.1 บคุลิกภาพแบบหวั่นไหว 
1.4.2 บคุลิกภาพแบบแสดงออก  
1.4.3 บคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง  
1.4.4 บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้น  
1.4.5 บคุลิกภาพแบบมีสต ิ 

2. ตวัแปรตามไดแ้ก่ ผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทนยา (Salesperson Performance of 
Medical Representative)  
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2.1 ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 
2.2 ผลการปฏิบตังิานทางดา้นผลลพัธ ์
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผูแ้ทนยาในประเทศไทย หมายถึง ผูท่ี้ประกอบอาชีพผูแ้ทนยาท่ีท างานในบริษัทท่ีได้

ลงทะเบียนภายใต้การดูแลของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ ์หรือ พรีม่า จากบริษัทท่ีมี
พนกังานขายในบริษัทท่ีมากท่ีสดุ 10 อนัดบั มีรายไดม้ากกว่า 15,001 บาท และอายงุานมากกว่า
หรือเทา่กบั 1 ปี 

2. ความเครียดในการท างาน หมายถึง สภาวะท่ีเกิดจากปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูแ้ทนยากบั
งานของเขา โดยเฉพาะปรมิาณงานท่ีไมเ่หมาะกบัเวลาในการท างาน และความสามารถของผูแ้ทน
ยา เกิดการเปล่ียนแปลงย้ายเขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ หรือการปรับเปล่ียนโครงสรา้งบริษัทอย่าง
กระทนัหนัโดยไม่สามารถคาดเดาว่าจะสง่ผลกระทบกบัตวัเองหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหลา่นีจ้ะส่งผลเสียตอ่
รา่งกาย จิตใจและประสิทธิภาพในการท างานของผูแ้ทนยา โดยความเครียดในการท างานสามารถ
แบง่ไดต้ามปัจจยัการเกิดดงันี ้

2.1 ปัจจัยด้านลักษณะงาน หมายถึง ปริมาณเขตรับผิดชอบท่ีกว้าง จ านวน
โรงพยาบาลในความรบัผิดชอบมากเกินไป จ านวนลกูคา้ท่ีตอ้งดแูลมากเกินท่ีจะไปเย่ียมไดท้ั่วถึง 
หรือตอ้งรบัผิดชอบยอดขายจ านวนมาก รวมถึงลกัษณะงานท่ีมีความเรง่ดว่น ตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะ
หนา้ตลอดเวลา และไมมี่เวลาท างานท่ีแนน่อน  

2.2 ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร หมายถึง รูส้ึกขาดความเป็นธรรมในการแบง่
ยอดขายของทีม ขาดอิสระในการใหเ้หตผุลเพ่ือโตแ้ยง้ยอดขายท่ีไดร้บั รวมถึงการไดร้บัค าสั่งของ
หวัหนา้ท่ีขดัแยง้และเป็นผลทางลบตอ่ลกูคา้ สง่ผลใหเ้กิดความเครียดในการท างาน 

2.3 ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน หมายถึง ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนรว่มทีม 
รูส้ึกไม่เป็นท่ียอมรบัของทีม เม่ืออยู่ในเขตท่ีรบัผิดชอบมีการแบ่งพรรคพวกจับกลุ่มกันระหว่าง
บริษัทตา่งๆ ไม่ไดร้บัความช่วยเหลือจากฝ่ายประสานงานทีมขาย หรือเกิดปัญหาการแก่งแย่งชิงดี
กนัระหวา่งเพื่อนรว่มทีม 

2.4 ปัจจยัดา้นความส าเร็จและความก้าวหนา้ในอาชีพ หมายถึง ความคาดหวงัใน
ดา้นความกา้วหนา้ไดร้บัการเล่ือนต าแหนง่ และความส าเรจ็ในอาชีพการงาน ซึ่งหากไม่เป็นไปตาม
สิ่งท่ีคาดหวงัไว ้เช่น การขาดโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งเป็นผูด้แูลฝ่ายขายหรือผูด้แูลผลิตภัณฑ ์
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ด้วยลักษณะงานท่ีมีโอกาสก้าวหน้าน้อย ลักษณะงานท าอยู่ซ  า้ซากจ าเจทุกวัน จน เกิดเป็น
ความเครียดได ้

2.5 ปัจจัยดา้นลักษณะขององคก์ร หมายถึง บริษัทไม่มีโครงสรา้งและนโยบายท่ี
ชดัเจน มีการลดคนหรือปรบัโครงสรา้งบอ่ยครัง้ ท าให้พนผัูแ้ทนยารูส้กึว่าไมมี่ความมั่นคงในอาชีพ 
มีความไม่ยตุิธรรมในบริษัทและไม่มีหน่วยงานท่ีรบัเรื่องรอ้งเรียน แกปั้ญหาหรือใหค้วามเป็นธรรม 
จงึเป็นสาเหตขุองความเครียดในการท างาน 

2.6 ปัจจยัดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั หมายถึง การท่ีเวลา
ในการท างานไม่แน่นอน ลักษณะงานท่ีอาจตอ้งท างานเกินเวลาถึงดึกหรืออาจตอ้งท างานใน
วันหยุด ไม่สามารถบริหารจดัการเวลาส าหรบัชีวิตส่วนตวัได ้รวมถึงบุคคลภายในครอบครวัไม่
เขา้ใจในลกัษณะงานท่ีรบัผิดชอบ จนเกิดเป็นความเครียด 

3. ภาวะหมดไฟในการท างาน หมายถึง ภาวะท่ีตอบสนองตอ่ความเครียดท่ีเกิดจากการ
ท างาน โดยจะประกอบไปดว้ย  

3.1 ปัจจยัดา้นออ่นลา้ทางอารมณ ์หมายถึง ความรูส้กึเหน่ือยลา้จากการท างาน รูส้กึ
ไมอ่ยากต่ืนขึน้ไปท างาน หรือหมดก าลงัในการสรา้งยอดขาย 

3.2 ปัจจัยด้านการเพิกเฉยต่องาน หมายถึง ความรู้สึกสนใจในงานลดลง ไม่
กระตือรือรน้ท างานตามหนา้ท่ีไปวนัๆ ไมเ่ห็นความส าคญัของงานท่ีท าว่าจะชว่ยท าใหปิ้ดยอดขาย
ท่ีไดร้บัมาได ้

3.3 ปัจจยัดา้นความสามารถในการท างาน หมายถึง ความรูส้ึกไม่อยากแก้ปัญหา
เฉพาะหนา้ท่ีเกิดขึน้ หนีปัญหา คดิวา่ตวัเองไมมี่ประสิทธิภาพในการท างาน ไมส่ามารถท ายอดขาย
ใหบ้รรลเุปา้หมายได ้

4. บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ หมายถึง รูปแบบหนึ่งในการจดักลุม่ของบคุลิกภาพท่ีไดร้บั
ความนิยมจากนกัจิตวิทยาว่าสามารถช่วยอธิบายถึงโครงสรา้งของบุคลิกภาพของบุคคลในระดบั
สากลได ้ซึ่งประกอบไปดว้ย 

4.1 บคุลิกภาพแบบหวั่นไหว หมายถึง บคุคลท่ีมีลกัษณะ ชอบท างานคนเดียว ไม่ให้
ความรว่มมือในการสรา้งทีม และทนตอ่ความกดดนัไดน้อ้ย 

4.2 บคุคลิกภาพแบบแสดงออก หมายถึง บคุคลท่ีมีลกัษณะเป็นมิตร ชอบพดูคยุกบั
คนรอบขา้งท าใหรู้ข้า่วสารสถานการณใ์นตลาดไดเ้รว็ มกัมองโลกในแง่ดีก่อนเสมอ 

4.3 บคุคลิกแบบเปิดกวา้ง หมายถึง บคุคลท่ีมีลกัษณะกลา้แสดงออก สนใจในดา้น
แฟชั่น แตง่ตวัน าสมยั ใสใ่จเรื่องค าพดูของคนขา้ง 
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4.4 บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้น หมายถึง บคุคลท่ีมีลกัษณะประณีประณอม มีน า้ใจ
เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่ชอบชว่ยเหลือคนอ่ืน ไมช่อบการแขง่ขนั ไมก่ลา้ท่ีจะแสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุ 

4.5 บุคลิกภาพแบบมีสติ หมายถึง บุคคลท่ีมีลักษณะตรงต่อเวลา มีวินัยและ
รบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีสงูจนดจูริงจงัเครง่เครียดกับงาน มกัวางแผนในการท างานเป็นระบบ ไม่ชอบ
พดูเลน่และไมช่วนคยุนอกเนือ้หาท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบังาน คาดหวงักบัความส าเรจ็สงู 

5. ผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนขาย หมายถึง ผลจากการปฏิบตัิงานท่ีเกิดขึน้จากผูแ้ทน
ขาย 

5.1 ผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม หมายถึง สิ่งต่างๆท่ีผูแ้ทนยาตอ้งเรียนรู ้ฝึกฝน
และน าไปใชใ้นการท างาน เพ่ือสง่ผลใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีบรษิัทตัง้ไว ้อนัไดแ้ก่ 

5.1.1 ดา้นความสามารถ ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกบัยาและเวชภณัฑ ์ความรูเ้ก่ียวกบั
บรษิัท ความช านาญในการบรูณาการขาย ทกัษะการโนว้นา้วและการเจรจาตอ่รอง  

5.1.2 ทศันคต ิไดแ้ก่ ค  ามั่นสญัญาตอ่องคก์รขาย การยอมรบันโยบายและ
อ านาจหนา้ท่ี การรว่มกนัท างานเป็นทีม  

5.1.3 กลยทุธก์ารขาย ไดแ้ก่ แผนการเย่ียมลกูคา้ การสรุปงานและสง่รายงาน 
5.1.4 จรยิธรรม ไดแ้ก่ วิธีการท างานและการปฏิบตัติวัท่ีถกูตอ้งตามกฎของ

บรษิัท 
5.2 ผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ ์หมายถึง การบรรลุเป้าหมายการขาย (Achieve 

sales targets) โดยมาจากอตัราส่วนของจ านวนเงินท่ีขายไดก้บัยอดหมายเปา้หมายท่ีองคก์รไดต้ัง้
ไว ้
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
ในการศกึษาวิจยัเรื่องปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย 

มีกรอบการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีตา่งกนัมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนั 

1.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะสว่นบคุคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ภาระทาง
ครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได ้ประสบการณท์ างาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม
แตกตา่งกนั 

1.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะสว่นบคุคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ภาระทาง
ครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได ้ประสบการณท์ างาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ์
แตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัดา้น ความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ี
ในองคก์ร สมัพนัธภาพในท่ีท างาน ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ ลกัษณะองคก์ร  และ
ความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั 
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                     ภาวะหมดไฟในการท างาน ประกอบดว้ย ภาวะออ่นลา้ทางอารมณ ์การ
เพิกเฉยตอ่งาน และความสามารถในการท างาน และ 

                     บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ  ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
บคุลิกภาพแบบแสดงออก บคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้นและบุคลิกภาพ
แบบมีสต ิมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 

3. ปัจจยัดา้น ความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ี
ในองคก์ร สมัพนัธภาพในท่ีท างาน ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ ลกัษณะองคก์รและ
ความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั  

                     ภาวะหมดไฟในการท างาน ประกอบดว้ย ภาวะออ่นลา้ทางอารมณ ์การ
เพิกเฉยตอ่งาน และความสามารถในการท างาน และ 

                     บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ  ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
บคุลิกภาพแบบแสดงออก บคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้น  และบคุลิกภาพ
แบบมีสต ิมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลงานและงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเรื่อง “ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย” เพ่ือ
เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยั และไดน้  าเสนอตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคล 
2. แนวคดิเก่ียวกบัความเครียดจากการท างาน 
3. ภาวะหมดไฟในการท างาน 
4. ทฤษฎีบคุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 
5. แนวคดิเก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทนขาย  
6. ภาพรวมอตุสาหกรรมยาในประเทศไทย  
7. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 

1.1 ความหมายของลักษณะส่วนบุคคล 
แนวคิดว่าคนท่ีมีลกัษณะตา่งกนัจะมีพฤติกรรมในดา้นต่างๆ ท่ีตา่งกนัดว้ย ลกัษณะ

ส่วนบุคคลสามารถอธิบายไปเป็นกลุ่มๆคือ บุคคลท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยกันมักจะอยู่กลุ่มเดียวกัน 
โดยไดแ้บง่ตวัแปรของลกัษณะส่วนบุคคลออกเป็น เพศ สถานภาพ อาย ุครอบครวั จ  านวนสมาชิก
ในครอบครวั ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดต้อ่เดือน  (ศริวิรรณ เสรีรตัน ์2538) 

Nessim and Richard (2001) ได้กล่าวว่า ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูล
เก่ียวกับตวับุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได ้ศาสนาและเชือ้ชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านีม้กัมี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรม 

Robbins (2000) กล่าวว่า คุณลักษณะทางชีวภาพ คือ คุณสมบัติส่วนบุคคลท่ี
มองเห็นได ้หรือการรบัรูไ้ดจ้ากประวตัิของแตล่ะบคุคล ซึ่งไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อายกุารท างาน และรายได ้

1.2 ตัวแปรทีม่ีอิทธิพลต่อการปฏิบัตงิานของพนักงาน  
1.2.1 Robbins (2000) ไดศ้กึษาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตังิาน มีดงันี ้ 

1.2.1.1 อาย ุ(Age) เม่ือบคุคลอายมุากขึน้ จะมีแนวโนม้ของคณุภาพผลการ
ปฏิบตังิานลดลงระยะเวลาของวยัท างาน คือ ชว่งอายรุะหวา่ง 17-55 ปี บางอาชีพอาจมีชว่งเวลา
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ในการท างานนอ้ย เชน่ อาชีพนกัมวย นกัฟตุบอล นางแบบ นายแบบ เป็นตน้ และเม่ืออายมุากขึน้
จะมีอตัราการลาออกจากงานนอ้ยลง เน่ืองจาก โอกาสท่ีจะมีสิทธิเลือกงานตามท่ีชอบนอ้ยลง หรือ
เป็นเพราะเม่ืออายมุากขึน้ เงินเดือนรวมถึงสวสัดกิารตา่งก็เพิ่มขึน้จนผลตอบแทนเป็นท่ีพงึพอใจ
อยูแ่ลว้ 

1.2.1.2 เพศ (Gender) จากการศกึษาพบวา่ ไมมี่ขอ้มลูเพียงพอท่ีจะพิสจูน์
ประสิทธิภาพของการท างานระหวา่งเพศชายและเพศหญิง และความแตกตา่งระหวา่งเพศไมมี่ผล
ตอ่การเพิ่มผลผลิตและความพงึพอใจในงาน 

1.2.1.3 สถานภาพสมรส (Marital status) จากการศกึษาพบวา่สถานภาพสมรส
ไมมี่ผลตอ่ความสามารถในการท างาน อยา่งไรก็ตามจากการศกึษา พบวา่ผูท่ี้สมรสแลว้จะมีอตัรา
การขาดงานนอ้ยกวา่ อตัราการยา้ยงานนอ้ยกวา่ และมีระดบัความพงึพอใจในงานท่ีสงูกวา่คนโสด
ทั่วไป 

1.2.1.4 อายกุารท างาน (Tender) จากการศกึษา พบความแตกตา่งระหว่าง
บคุคลท่ีมีอายกุารท างานมากหรือบคุคลท่ีมีอายงุานนอ้ย ไมมี่ตอ่ผลความสามารถในการท างาน 

1.2.1.5 ความสามารถ (Ability) ในองคก์รมีงานท่ีหลายประเภทท่ีเหมาะสมกบั
ความสามารถหลากหลายของแตล่ะคน ดงันัน้องคก์ารจึงตอ้งการคนเพ่ือมาท าหนา้ท่ีตา่งๆท่ี
เหมาะสมกบัความสามารถของตน 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลเป็นคุณสมบตัิเฉพาะของตน 
เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั มีความแตกตา่งกนัในแตล่ะคน คณุสมบตัเิหล่านีจ้ะมีอิทธิพลใน
การก าหนดกลุม่เปา้หมาย โดยผูว้ิจยัขอเลือกตวัแปรซึ่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรถ ภาระทาง
ครอบครัวทีต้้องดูแล รายได้เฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การท างานเพ่ือท าให้ทราบถึง
รายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบคุคลของผู้แทนยาในประเทศไทยท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือ
เป็นแนวทางในการดปัูจจยัท่ีมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิาน 

 
2. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการท างาน 

2.1 ความหมายของความเครียดในการท างาน 
Margolis, Kroes, and Quinn (1974) กล่าวว่า ความเครียดในการท างานนัน้ เป็น

ความเครียดท่ีเกิดระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลและงาน โดยความสัมพันธ์ นี ้ท  าลาย
กระบวนการทางดา้นรา่งกายและจิตใจ โดยมีผลมาจากสภาพของการท างานเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิด
การท าลาย กระบวนการในรา่งกายและจิตใจ จนท าใหเ้กิดความเครียดในการท างาน 
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Donald and DeCotiis (1983) ได้นิยามความเครียดในการท างานว่า เป็นความ
กดดนัและสภาพอารมณ์ดา้นลบท่ีเกิดจากการท างานใน 2 มิติหลกั ๆ คือ ความกดดนัทางด้าน
เวลา และความวิตกกงัวล ซึ่งความกดดนัดา้นเวลาจะเช่ือมโยงกบัการรบัรูว้า่มีเวลาไมเ่พียงพอท่ีจะ
จดัการงานตา่งๆ มากมายท่ีตอ้งท า  

ส่วนความวิตกกังวลนั้นเก่ียวข้องกับภาวะอารมณ์ท่ีไม่น่าพึงประสงคแ์ละภาวะ
อารมณนี์เ้องจะน าไปสูค่วามเครียดในการท างาน 

Mary, Brief, and Schuler (1981) ใหค้วามหมาย ความเครียดในการท างานไวว้่า
เป็นสภาวะท่ีเกิดจากปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกับงานของเขา ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในตวั
บคุคลนัน้ท่ีท าใหพ้วกเขาเปล่ียนไปจากภาวะปกติ 

Cooper (1998) กล่าวถึงความเครียดในการท างานไวว้่าเป็นความสมัพนัธข์องงาน
กบัปัจจยัดา้นลบท่ีเป็นสาเหตขุองความเครียด เชน่ ปรมิาณงานท่ีมากเกินไป บทบาทการท างานท่ี
ไม่ชัดเจน สภาพการงานท่ีไม่ดี และความสัมพันธ์ท่ีไม่ดีกับบุคคลอ่ืน ปัจจัยต่างๆเหล่านี ้ท าให้
บคุคลเกิดความกดดนั มีผลใหเ้กิดความเจ็บป่วยทางรา่งกายและสง่ผลเสียตอ่สขุภาพจิต 

Ross and Altmaier (1994) ไดก้ล่าวว่า ความเครียดในการท างาน คือ ปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างงานกับพนกังาน โดยปริมาณงานมีมากกว่าความสามารถของพนักงานท่ีจะท าได ้ผลท่ี
พนกังานไดร้บัคือมีความเครียดมากขึน้ 

จากการคน้ควา้หาขอ้มูลงานวิจัยในภาษาไทย ก็พบว่ามีผูใ้หค้วามหมายไว้หลาย
แบบ ซึ่งเป็นไปในลกัษณะเดียวกัน ดงัเช่น นนัทนชุ ตัง้เสถียร (2546) ไดก้ล่าววา่ ความเครียดใน
การท างาน หมายถึง สภาวะท่ีไม่สมดลุระหว่างบุคคลกับงานของบุคคลนัน้ อนัส่งผลกระทบต่อ
รา่งกาย จิตใจ และ พฤตกิรรมการแสดงออกของบคุคลนัน้ 

สิริอร วิชชาวุธ (2549)ไดก้ล่าวว่า ความเครียดเป็นอารมณ์ท่ีเกิดขึน้กับบุคคลซึ่ง
สามารถท ารา่ยสขุภาพและการท างานของบคุคล ความเครียดเป็นสาเหตใุหมี้การเปล่ียนแปลงทาง
สรีระและสามารถลดพละก าลงัท่ีบคุคลเก็บสะสมให้หมดไปได ้สาเหตท่ีุท าใหเ้กิดความเครียด คือ
ความกงัวลกลวัว่าตนไม่สามารถท ากิจกรรมท่ีรบัผิดชอบอยู่นัน้ไดส้  าเร็จ ความกงัวลกลวัว่าตนจะ
ไม่ไดร้บัในสิ่งท่ีตนปรารถนาเน่ืองเพราะงานท่ีท านัน้ มากเกินก าลังหรือเกินความสามารถ หรือ
ก าลังถูกประเมินค่าของการกระท าหรือค่าของความเป็นคน หรือมีการเปล่ียนแปลงทาง
สภาพแวดลอ้มท่ีตนไมรู่ว้า่จะเป็นผลดีหรือผลเสียแก่ตน หรือมีความขดัแยง้ ในบทบาทท่ีตนจะตอ้ง
ท า ไมส่ามารถตดัสินใจวา่ตนจะตอ้งท าอยา่งไรจงึจะถกูตอ้ง 
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ฐาปนี วังกานนท ์(2556)ไดก้ล่าวว่า ความเครียดในการท างานหมายถึง สภาวะท่ี
บคุคลรบัรูแ้ละ ตอบสนองต่อความรูส้ึก พฤติกรรม การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกับปัจจยัตา่ง ๆ 
ในการท างาน ไม่วา่จะเป็นภาระงาน บทบาทท่ีไม่ชดัเจน และปัจจยัอ่ืน ๆ ในองคก์ารท่ีไม่มีความ
สมดลุ สง่ผลเสียตอ่ รา่งกาย จิตใจ และประสิทธิภาพในการท างาน 

ดงันัน้พอจะสรุปไดว้่า ความเครียดในการท างานหมายถึง สภาวะท่ีเกิดจากปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบคุคลกบังานของเขา โดยเฉพาะงานท่ีไม่เหมาะกบัความสามารถของพนกังาน ทรพัยากร 
และความตอ้งการของพนกังานหรือมีการเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดล้อมท่ีตนไม่รูว้า่จะเป็นผลดี
หรือผลเสียแก่ตน รวมถึงและปัจจยัอ่ืนๆ ในองคก์รท่ีไม่มีความสมดลุ ส่งผลเสียตอ่ รา่งกาย จิตใจ 
และประสิทธิภาพในการท างาน 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความเครียดในการท างาน 
ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความเครียดสามารถแบง่ออกได ้3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบั

สิ่งแวดลอ้ม  ปัจจัยเก่ียวกับองคก์รและปัจจัยส่วนบุคคลในการศึกษานีจ้ะมุ่งเนน้ท าการศึกษา
เฉพาะปัจจยัท่ีเก่ียวกับองคก์รท่ีส่งผลต่อความเครียดโดยเฉพาะความเครียดอนัเน่ืองมาจากการ
ท างาน Cooper and Cartwright (1997) ไดก้ล่าวถึงปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของความเครียดในการ
ท างาน ประกอบดว้ย 6 ปัจจยัส าคญั โดยท่ี 5 ปัจจยัแรกจะเก่ียวขอ้งกบัสภาพและสิ่งแวดลอ้มในท่ี
ท างานสว่นปัจจยัสดุทา้ยจะเก่ียวขอ้งกบัความสมดลุของชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวัไดแ้ก ่

2.2.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน (Factor intrinsic to the job) ประกอบดว้ยปัจจยั
ตา่งๆ  

2.2.1.1 สภาพการท างาน (Working condition) หมายถึง สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพโดยทั่วไปไดแ้ก่เสียงรบกวน แสงสว่างท่ีไม่เหมาะสม กลิ่นและตัวกระตุ้นอ่ืนๆ ท่ี
สามารถมีผลกระทบต่อ อารมณแ์ละสภาวะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งแต่ละอาชีพจะมีสภาพการ
ท างานหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นสาเหตขุองความเครียดแตกตา่งกนั 

2.2.1.2 ลักษณะงานท่ีเป็นกะ (Shift work) หมายถึง ลักษณะงานท่ีมีการ
หมุนเวียนของช่วงเวลาท างานตามตารางเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ลกัษณะของงานเช่นนีจ้ะส่งผล
กระทบตอ่ระบบการท างานของร่างกาย สภาพจิตใจและแรงจงูใจในการท างาน และยงัส่งผลตอ่รู
ปบบการนอนและการใชชี้วิตในสงัคมดว้ย  

2.2.1.3 ลกัษณะงานท่ีมีชั่วโมงการท างานท่ียาวนาน (Long hours) จะส่งผล
กระทบตอ่ระบบการท างานของร่างกาย เกิดเป็นปัญหาสขุภาพและส่งผลกระทบต่อศกัยภาพการ
ท างานในท่ีสดุ 
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2.2.1.4 การเดินทาง (Travel) อุปสรรคในการเดินทางเกิดจากสภาพ
การจราจรติดขัดบนท้องถนน นอกจากจะสูญเสียเวลาในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนแลว้ยังพลาด
โอกาสเขา้ไปมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายขององคก์ารอีกดว้ย 

2.2.1.5 เทคโนโลยีใหม่ (New technology) การน าเทคโนโลยีระบบการ
ท างานหรืออุปกรณ์การท างานใหม่ๆ มาใชใ้นการท างาน ท าให้พนักงานตอ้งปรับตัวให้เข้ากับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เหลา่นัน้ เกิดเป็นความกดดนัและความเครียดในการท างานไดเ้ชน่กนั 

2.2.1.6 ปรมิาณงานท่ีมากเกินไป (Work overload) แบง่ออกเป็น 2 ดา้น คือ 
2.2.1.6.1 ปริมาณงานท่ีมากเกินไป (Quantitative overload) หมายถึง 

ปรมิาณงานท่ีมากเกินความสามารถของคนท างาน ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการท างานมากขึน้ 
2.2.1.6.2 คณุภาพงานท่ีสงูเกินไป (Qualitative overload) หมายถึง งาน

ท่ีเกินความสามารถของคนท างาน 
2.2.1.7 ปริมาณงานท่ีนอ้ยเกินไป (Work underload) ท าใหเ้กิดความรูส้ึกวา่

งานไมมี่ความทา้ทายความสามารถท าใหเ้กิดความเครียด 
2.2.1.8 ลักษณะงานท่ีมีความเส่ียงต่อร่างกาย (Physical danger) การ

ท างานท่ีมีความเส่ียงจะท าให้มีระดับความเครียดสูงด้วย เน่ืองจากมีการระวังตัวและต้อง
เตรียมพรอ้มเพ่ือตอบสนองตอ่อนัตรายท่ีจะเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา 

2.2.2 ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร (Role in the organization) ถา้องคก์ร
ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหแ้ก่พนกังาน และท าใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีนัน้อยา่ง
ชดัเจนก็จะไมเ่กิดความขดัแยง้หรือความเครียดในการท างาน โดยปัจจยัดา้นบทบาทในองคก์รท่ี
ก่อใหเ้กิดความเครียดในการท างานมีดงันี ้

2.2.2.1 ความไมช่ดัเจนหรือสบัสนในบทบาทหนา้ท่ี (Role ambiguity) 
2.2.2.2 ความขดัแยง้ในบทบาทหนา้ท่ี (Role conflict) 
2.2.2.3 หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (Responsibility) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่สิ่งของ และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบตอ่บคุคล 
2.2.3 ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน (Relationships at work) หมายถึง 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชิกภายในองคก์ร อนัไดแ้ก ่หวัหนา้งาน เพ่ือนรว่มงาน และลกูนอ้ง ลว้น
แตมี่อิทธิพลตอ่อารมณแ์ละความเครียดของบคุคล ซึ่งการมีสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างกนันัน้เป็น
ปัจจยัท่ีท าใหบ้คุคลและองคก์รด าเนินไปไดด้ว้ยดีสมัพนัธภาพในท่ีท างานท่ีก่อใหเ้กิดความเครียด
แบง่ออกเป็น 3 แบบคือ 
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2.2.3.1 ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน (Relationships with boss) หมายถึง 
การท่ีพนกังานไดร้บัมิตรภาพ ความไวว้างใจ ความช่วยเหลือ การสนบัสนนุจากหวัหน้างาน หาก
พนกังานไมไ่ดร้บัสิ่งเหลา่นีจ้ะน าไปสูค่วามคบัขอ้งใจและเกิดเป็นความเครียดได ้

2.2.3.2 ความสัมพันธ์กับลูกน้อง  (Relationships with subordinates) 
หมายถึง การท่ีหัวหน้างานเห็นความส าคญัของลูกน้อง โดยการให้เวลา ความสนใจ จะท าให้
ลกูนอ้งเกิดความรูส้กึท่ีดีหากหวัหนา้ท่ีเห็นความส าคญัของงานมากกว่า และไมใ่สใ่จ ไมเ่ห็นความ
จ าเป็นในการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูนอ้ง ซึ่งจะเป็นกลุม่ท่ีมีความเครียดสงู 

2.2.3.3 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relationships with colleagues) 
หมายถึงความเครียดท่ีเกิดจากแข่งขันและความขัดแย้งทางบุคลิกภาพ รวมถึงการไม่ไดร้ับการ
สนบัสนนุทางสงัคมจากเพ่ือนรว่มงาน สง่ผลตอ่คณุภาพชีวิต  

2.2.4 ปัจจยัดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career 
development) หมายถึง ความคาดหวงัในดา้นความกา้วหนา้และความส าเรจ็ในอาชีพการงาน ซึ่ง
หากไมเ่ป็นไปตามสิ่งท่ีคาดหวงัไวแ้ลว้จะเกิดเป็นความเครียด 

2.2.5 ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์ร (Organizational structure and climate) 
หมายถึง องคก์รไมมี่โครงสรา้งและบรรยากาศท่ีเหมาะสม พนกังานขาดความรูส้กึเป็นเจา้ของ
องคก์รและไมไ่ดร้บัโอกาสท่ีจะเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร ขาดความอิสระในการแสดงพฤตกิรรมและ
การถกูกีดกนัออกจากการส่ือสารภายในองคก์รดว้ย จงึเป็นสาเหตขุองความเครียดในการท างาน 

2.2.6 ปัจจยัดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั (Non-Work 
factors) หมายถึง ความขดัแยง้ระหวา่งการท างานกบัครอบครวั (ดา้นเวลา) บางครัง้การท าหนา้ท่ี
สองอยา่งอาจเกิดปัญหา จงึอาจเป็นสาเหตขุองความเครียดในการท างานเช่นกนั 

 
ตาราง 1 ปัจจยัท่ีส าคญัทัง้ 6 ท่ีมีผลตอ่ความเครียดในการท างานของคารต์ไรทและคเูปอร ์
 

ปัจจยัที่ส  าคญัทัง้ 6 ท่ีมีผลตอ่ความเครยีดในการท างานของ คารต์ไรทและคเูปอร ์
ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 

ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ที่ในองคก์ร 
ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน 

ปัจจยัดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์ร 
ปัจจยัดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวติสว่นตวั 
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3. ภาวะหมดไฟในการท างาน 
3.1 ความหมายของภาวะหมดไฟในการท างาน 

ภาวะหมดไฟในการท างาน (Burnout Syndrome) หรือภาวะเหน่ือยล้าจากการ
ท างาน เป็นปัญหาทางจิตวิทยาอย่างหนึ่ง เป็นผลท่ีเกิดจากการตอบสนองต่อความเครียดท่ีการ
ท างานเป็นหลกั มกัเกิดขึน้กบัคนท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาการท างานหนกัตอ่เน่ืองเป็นเวลายาวนาน 
(Maslach & Jackson, 1981) โดย American Thoracic Society(2016)  ไดแ้บ่งภาวะหมดไฟใน
การท างานนีส้ง่ผลใหเ้กิดพฤตกิรรมท่ีแบง่ไดเ้ป็น 3 รูปแบบ คือ 

3.1.1 ภาวะอ่อนลา้ทางอารมณ ์(Emotional exhaustion) ความรูส้กึสญูสิน้หรือ
หมดก าลงัในการท างานเป็นภาวะเหน่ือยลา้ทั่วไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุม่เทเวลาไปกบัการท างานท่ี
ไมเ่ห็นวา่เกิดประโยชนต์อ่เน่ืองเป็นเวลานาน 

3.1.2 ทศันคตเิชิงลบหรือการลดคา่ความเป็นบคุคล (Depersonalization) มีการ
ปฏิสมัพนัธต์อ่เพ่ือนรว่มงานในทางลบ อาจแสดงความไมพ่อใจหรือแสดงความคิดเห็นในดา้นลบ 
หรือมองเห็นบคุคลอ่ืนเป็นวตัถไุมมี่ชีวิต 

3.1.3 การลดคา่ความส าเรจ็ในงานท่ีรบัผิดชอบ (Reduced personal 
accomplishment) ลดทอนคณุคา่ของตวัเอง ซึ่งลกัษณะพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้นี ้สง่ผลเสียตอ่บคุคล
เอง สขุภาพจิตและรา่งกาย เชน่ วิตกกงัวล ผิดหวงั ซึ่งสามารถสง่ผลตอ่เน่ืองไปยงัรา่งกายเชน่ 
ปวดหวั นอนไมห่ลบั เครียดและปวดกลา้มเนือ้ นอกจากนัน้อาจจะสง่ผลตอ่องคก์ร เช่น การขาด
งานบอ่ย การกา้วรา้วตอ่เพ่ือนรว่มงาน คณุภาพงานตกต ่าและการตดัสินใจลาออก 

3.2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อภาวหมดไฟในการท างาน 
3.2.1 The Job Demands - Control (JDC) Theory ของ Karasek (Karasek, 1979) 

อธิบายถึงภาระงานท่ีหนักเกินไป ทั้งในเรื่องของปริมาณและเวลา อันไม่สอดคล้องกับ
ความสามารถของพนกังานท่ีมี ก็จะน าไปสู่ภาวะหมดไฟในการท างานได ้โดยรวมแลว้ภาวะหมด
ไฟในการท างานเป็นภาวะท่ีเกิดจากความเครียดของบุคคลจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน ซึ่ง 
Schaufeli and Enzmann (1998 ) ได้ระบุไว้ใน 4 ลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดภาวะหมดไฟในการ
ท างานคือ 

3.2.1.1 ลกัษณะสว่นบคุคล อนัเกิดจากความคาดหวงัในการท างานของบคุคลท่ี
ไมไ่ดร้บัการสนอง หรือบคุลิกของบคุคล ไมเ่หมาะสมกบัลกัษณะงาน  

3.2.1.2 ลกัษณะของความสมัพนธัใ์นท่ีท างาน ซึ่งหมายถึงการขาดความสมัพนธ์
ท่ีดีกบัเพ่ือนรว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือกบัผูร้บับรกิาร และขอ้ปฏิบตัใินการท างานท่ีท าใหต้อ้งฝืน
ความเป็นตวัของตวัเองในการแสดงออก 
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3.2.1.3 ลกัษณะขององคก์ร ซึ่งหมายถึง ภาระงานท่ีมากเกินไป รางวลัหรือ
ผลตอบแทนจากการ ท างานท่ีไมเ่หมาะสม ความไมช่ดัเจนในงาน การขาดอ านาจและความ
ไวว้างใจ โครงสรา้งงานท่ีไมส่อดคลอ้งกบัการเจรญิเติบโต  

3.2.1.4 ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งหมายถึงภาวะหมดไฟในการ
ท างานท่ีมาจากสิ่งภายนอก องคก์ร เป็นเรื่องของสงัคมและวฒันธรรมท่ีหลอ่หลอมใหบ้คุคลมี
บคุลิกและความคิดท่ีอาจสมัพนัธก์บัภาวะหมดไฟในการท างานได ้

3.2.2 Silva, Fonseka, and Hewage (2009), ได้พิจารณาในแง่ของการจัดการ
ภายในองคก์ร พบวา่สาเหตขุองภาวะหมดไฟในการท างานสามารถแสดงแบง่ไดเ้ป็น 3 สาเหตหุลกั 
คือ  

3.2.2.1 ลษัณะทางปัจเจกของบคุคล (Personnel Characteristic) ซึ่งลกัษณะ
ทางปัจเจกบคุคลนัน้ เกิดจากลกัษณะทางบคุลิกภาพและความคิดหรือทศันคตท่ีิแตกตา่งกนั อนั
จะ สง่ผลตอ่ภาวะหมดไฟในการท างานท่ีแตกตา่งกนั เชน่ the five factor model (FFM), locus of 
control และ Cloninger’s biosocial model of personality แตท่ี่ไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุ คือ 
บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบของ Costa & McCrae (Costa & McCrae, 1992) ซึ่งไดร้วบรวม
บคุลิกภาพรูปแบบอนัมีความสมัพนัธก์บัภาวะหมดไฟในการท างานไว ้

3.2.2.2 ลกัษณะงาน (Job Characteristic) ส าหรบัลกัษณะงานจะเก่ียวขอ้งกัน
กบั The Job Demands-Resources Model ซึ่งกลา่วในอีกทางก็คือ ความตอ้งการจากสิ่งแวด
ลอม้ในการท างานตอ่ บคุคล(Job Demands) และ ความตอ้งการของบคุคลตอ่สภาวะแวดลอ้ม 
(Job Resources) (Haghani, Bahrami, & Sarkhosh, 2012) ลกัษณะงานท่ีไมดี่ไมพ่ึงประสงค ์
สง่ผลใหค้วามตอ้งการของบคุคล ไมไ่ดร้บัการสนอง จงึเกิดภาวะหมดไฟในการท างาน เชน่งานท่ีมี
ภาระมากเกินไป มีบทบาทหนา้ท่ีในการท างานท่ี ทบัซอ้นกนัของพนกงัานงานไมมี่ความชดัเจนมี
ความรบัผิดชอบท่ีสงูเกินไป ความสมัพนัธใ์นการท างานท่ีไมดี่ ทัง้กบัเพ่ือนรว่มงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา และการไมไ่ดร้บัสิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการท างานนัน้ สิ่งเหลา่นี ้ก่อใหเ้กิด
ความไมส่มดลุกนัของอปุสงคแ์ละทรพัยากร เป็นเหตใุหเ้กิดภาวะหมดไฟในการท างาน (Chemiss, 
1980) 

3.2.2.3 ลกัษณะขององคก์ร (Organization Characteristic) ส าหรบัลกัษณะ
ขององคก์รนัน้ มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัวฒันธรรมองคก์รและความพงึพอใจในการท างาน การ
มีลษัณะองคก์รตา่งกนัหรือวฒันธรรมองคกร์ท่ีตา่งกนันัน้ มีผลใหเ้กิดความแตกตา่งในความพอใจ
ในการท างาน อนัมีผลตอ่ภาวะหมดไฟในการท างาน เชน่ โครงสรา้งองคกร์ท่ีไมมี่ความกา้วหนา้ 
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ความไมเ่ป็นธรรมในองคก์ร วฒันธรรมองคก์รและการทจุรติในองคก์ร อนัไมเ่ป็นท่ียอมรบัไดข้อง
บคุคล สิ่งเหลา่นีส้ะทอ้นถึงวฒันธรรมองคก์รและโครงสรา้งองคก์รท่ีไมเ่ป็นท่ีพงึพอใจในการท างาน 
เน่ืองจากขาดความยตุธิรรมอนัเป็นปัจจยัส าคญัของการสรา้งความสขุในการท างานใหแ้ก่พนกังาน
ซึ่งในทา้ยท่ีสดุจะสง่ผลใหเ้กิดภาวะหมดไฟในการท างานกบัพนกังานได ้(Torfi, Alam, & 
Nikbakhsh, 2014) 

3.3 การประเมินภาวะหมดไฟในการท างาน 
แบบประเมินภาวะหมดไฟท่ีไดร้บัการวิจยัวา่มีคณุสมบตัใินทางจิตวิทยาในเรื่องภาวะ

หมดไฟและเป็นท่ีนิยมใช้คือ Maslach Burnout Inventory (MBI) เป็นแบบประเมินท่ีสร้างโดย   
Maslach and Jackson (1981) ประเมินภาวะหมดไฟทั้ง  3 มิติ  คือ 1)อ่อนล้าทางอารมณ์ 
(Emotional exhaustion) 2)ทัศนคติเชิงลบหรือการลดค่าความเป็นบุคคล (Depersonalization) 
3)การลดค่าความส าเร็จในงานท่ีรบัผิดชอบ (Reduced personal accomplishment) และไดร้บั
การยอมรบัว่าเป็นแบบวดัมาตรฐานในการวดัภาวะหมดไฟในการท างาน โดยในแบบประเมินท่ีใช้
ในกลุ่มอาชีพการบริการ เช่น แพทย ์พยาบาล กลุ่มอาชีพดา้นการสังคมสงเคราะหจ์ะใช้แบบ
ประเมิน  Maslach Burnout Inventory-General survey (MBI-GS) โดยยงัคณุสมบตักิารวดัภาวะ
หมดไฟในการท างานทัง้ 3 องคป์ระกอบตามนิยามของภาวะหมดไฟในการท างาน ท าการแบง่การ
ประเมินเป็น 3 สว่นคือ 

3.3.1 ความอ่อนลา้ทางอารมณ ์ 
3.3.2 การเพิกเฉยตอ่งาน (Cynicism) แทนทศันคตเิชิงลบหรือลดคา่ความเป็น

บคุคล  
3.3.3 ความสามารถในการท างาน (Professional efficacy) แทน การลดคา่

ความส าเรจ็ในงานท่ีรบัผิดชอบ 
แบบประเมินชนิด MBI-GS ไดท้  าการแปลในรูปแบบภาษาไทยโดย ชยัยทุธ กลีบบวั 

ประกอบดว้ย ค าถามจ านวน 16 ขอ้ โดยประเมินภาวะหมดไฟทัง้ 3 ดา้นคือ 
1) ความออ่นลา้ทางอารมณ ์5 ขอ้  
2) การเพิกเฉยตอ่งาน 5 ขอ้  
3) ความสามารถในการท างาน 6 ขอ้ 
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4. ความหมายและทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
4.1 ความหมายของบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 

บุคลิกภาพเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของบุคคลและกลุ่มบุคคล เน่ืองจากความคงท่ี 
(Consistency) ความซบัซอ้น (Complexity) และความหลากหลายของบคุลิกภาพ 

บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ คือรูปแบบหนึ่งในการจัดกลุ่มของบุคลิกภาพท่ีได้รับ
ความนิยมจากนกัจิตวิทยาว่าสามารถช่วยอธิบายถึงโครงสรา้งของบุคลิกภาพของบุคคลในระดบั
สากลได ้

Pervin (1989) ศกึษาโดย อา้งอิงจากการวิจยัของ Allport, Cattel และผลการศกึษา
ชิน้อ่ืนๆ Norman ใช้วิธีประเมินโดยผู้อ่ืนในการศึกษาองคป์ระกอบห้าประการของบุคลิกภาพ 
การศึกษายืนยันถึงองคป์ระกอบห้าประการ ของบุคลิกภาพและได ้สรุปลักษณะนิสัยท่ีใช้วัด
บคุลิกภาพ องคป์ระกอบหา้ประการของบคุลิกภาพ และเกณฑว์ดัของ Norman 
 
ตาราง 2 องคป์ระกอบหา้ประการของบคุลิกภาพ และเกณฑว์ดัของ Norman 
 
ชื่อองคป์ระกอบ ลักษณะที่ใช้เกณฑว์ัด 
การแสดงออก (Extraversion or Surgency)  ช่างเจรจา – เงียบขรมึ 

ชอบเปิดเผย – เก็บความลบั 
ชอบการผจญภยั – มกัจะเก็บตวั 
ชอบเขา้สงัคม พบปะผูค้น – อยูล่  าพงั สนัโดษ 

การยอมรบัผูอ้ื่น (Agreeableness) อารมณด์ี แจม่ใส – โกรธง่าย  
วางใจผูอ้ื่น  – วิตกกงัวล หวาดระแวง 
รบัฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น – หวัแข็ง ตอ่ตา้น 
ใหค้วามรว่มมือกบักลุม่ –ไมใ่หค้วามรว่มมือกบักลุม่ 

การมีสติ (Conscientiousness) ความละเอียดละออ ประณีต – หยาบกระดา้ง 
มีความรบัผิดชอบ – ไมม่ีความรบัผิดชอบ 
ศีลธรรม – ไมม่ีศีลธรรม 
อตุสาหะในงาน – ไมม่ีความพยายาม 

วฒันธรรม (Culture)  ชอบศิลปะ – ไมช่อบศิลปะ 
หลกัแหลม มีไหวพรบิ – ความคดิคบัแคบ ไมย่ดืหยุน่
สภุาพ ออ่นนอ้ม  – หยาบกระดา้ง 
มีจินตนาการ – ไมม่ีความคิดสรา้งสรรค ์ 
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4.2 ทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบของ Costa & McCrae 
องคป์ระกอบแตล่ะดา้นของบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ (The Big Five) จะมีลกัษณะ

เป็นกลุ่มของคุณลักษณะประจ าตัวของมนุษยท่ี์มักจะเกิดด้วยกัน การให้ค  าจ ากัดความของ
องคป์ระกอบทัง้หา้เป็นความพยายามท่ีจะอธิบายส่วนส าคญัร่วมกันของคณุลักษณะเหล่านี ้ซึ่ง
ค  าอธิบายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันมากท่ีสุดคือ การพัฒนาของ  Costa & McCrae (Costa & 
McCrae, 1992) มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 บคุลิกภาพแบบหวั่นไหว (Neuroticism) เป็นแนวโนม้ในการเกิด
ประสบการณอ์ารมณท์างลบของบคุคล เป็นความบกพรอ่งในการปรบัตวัทางอารมณข์องบคุคล 
ซึ่งเป็นแนวโนม้ท่ีจะเกิดภาวะความเครียดทางจิตใจ เชน่ ความรูส้กึวิตกกงัวล โกรธง่าย ทอ้แท ้
ประหมา่ หนุหนัพลนัแลน่และมีอารมณเ์ปราะบาง 

4.2.1.1 ความรูส้กึวิตกกงัวล (Anxiety)  
4.2.1.2 ความโกรธ (Angry Hostility)  
4.2.1.3 ความทอ้แท ้(Discouragement)  
4.2.1.4 การค านงึถึงแตต่นเอง (Self-Consciousness)  
4.2.1.5 การถกูกระตุน้ (Impulsiveness)  
4.2.1.6 ความเปราะบาง (Vulnerability)  

บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพดา้นนีส้งู เป็นผูท่ี้มีปฏิกิริยาโตต้อบทนัที (Reactive) ตอ่สิ่ง
เรา้ มีแนวโนม้ท่ีจะมีความคิดท่ีขาดเหตผุล มีความสามารถในการควบคมุอารมณข์องตนเองนอ้ย 
และเผชิญตอ่ความเครียดไดไ้มมี่เทา่คนอ่ืน และอาจเส่ียงตอ่การมีปัญหาทางจิตบางชนิดได ้อาชีพ
ท่ีมีลกัษณะพืน้ฐานดงักลา่ว เชน่ นกัสงัคมสงเคราะหผ์ูท้  าหนา้ท่ีใหบ้รกิารลกูคา้ สมาชิกสภา เป็น
ตน้ 

บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพดา้นนีต้  ่า เป็นผูท่ี้มีลกัษณะยืดหยุน่ (Resilient) ไมค่อ่ย
ซมึเศรา้ง่าย ไม่คอ่ยมีอารมณท์างลบ คอ่นขา้งเป็นคนท่ีสงบ มีความมั่นคงทางอารมณ ์และมี
อารมณล์บคงอยูไ่ดไ้มน่าน อาชีพท่ีมีลกัษณะพืน้ฐานดงักลา่ว เชน่ ผูค้วบคมุการจราจรทางอากาศ 
นกับนิสอดแนมของกองทพั ผูจ้ดัการทางการเงินและวิศวกร เป็นตน้ 
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ตาราง 3 บคุลิกภาพแบบหวั่นไหว ตามเกณฑก์ารวดัของ Costa & McCrae 
 
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว  ลักษณะของผู้ที่มีบุคลกิภาพ

แบบหวั่นไหวต ่า 
ลักษณะของผู้ที่มีบุคลกิภาพ
แบบหวั่นไหวสูง 

ความวติกกงัวล  ผอ่นคลาย  ไมผ่อ่นคลาย 
ความโกรธ  สขุมุ โกรธยาก โกรธง่าย 
ความทอ้แท ้ ทอ้แทส้ิน้หวงัยาก ทอ้แทส้ิน้หวงังา่ย 
การถกูกระตุน้  ทนตอ่แรงกระตุน้ไดด้ ี ถกูยั่วยงุา่ย  

ค านงึถึงแตต่นเอง ไมค่อ่ยรูส้กึอดึอดัใจ ไมค่อ่ย
เครยีด 

รูส้กึอดึอดัใจงา่ย 

การถกูกระตุน้ ทนตอ่แรงกระตุน้ไดด้ ี ถกูยั่วยงุา่ย  
ความเปราะบาง จดัการกบัความเครยีดไดด้ี ไมส่ามารถจดัการกบัความเครยีด

ได ้

 
4.2.2 บคุลิกภาพแบบแสดงออก (Extraversion) เป็นลกัษณะของบคุคลท่ีชอบ

เขา้สงัคม ชอบการพบปะพดูคยุกบัผูอ่ื้น ชอบอยูใ่นกลุม่คน มีลกัษณะนิสยัเป็นมิตรความชอบอยู่
รว่มกบัผูอ่ื้น เป็นคนเปิดเผยตนเองตรงไปตรงมา การชอบมีกิจกรรม กระตือรือรน้ ชอบเหตกุารณท่ี์
ต่ืนเตน้เรา้ใจ มีอารมณท์างบวก  

4.2.2.1 การเป็นผูมี้นิสยัเป็นมิตร (Warmth)  
4.2.2.2 ความชอบอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น (Gregariousness)  
4.2.2. การแสดงออกแบบเปิดเผยตนเองตรงไปตรงมา(assertiveness)  
4.2.2.4 การชอบมีกิจกรรม (Activity) 
4.2.2.5 ชอบแสวงหาความตื่นเตน้ (Excitement–Seeking)  
4.2.2.6 การมีอารมณด์า้นบวก (Positive Emotions)  

บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพดา้นนีส้งู เป็นผูท่ี้มีลกัษณะแสดงตวั (Extravert) หมายถึง มี
ความเป็นมิตร มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูน้  าสงู ชอบการแสดงออกตอ่หนา้คนอ่ืนๆ มีกิจกรรมทาง
กายภาพ และการพดูมากกว่าคนสว่นใหญ่ อาชีพท่ีมีลกัษณะพืน้ฐานดงักลา่วเช่น นกัแสดง 
นกัการเมือง นกัสงัคมศาสตร ์พนกังานขาย 

บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพดา้นนีต้  ่า เป็นผูท่ี้มีลกัษณะเก็บตวั (Introvert) หมายถึง ผูท่ี้
มีแนวโนม้ท่ีจะรกัสนัโดษ ชอบความเป็นอิสระ สงบเสง่ียม มั่นคง และชอบท าอะไรคนเดียว
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มากกวา่ แตก็่ไมไ่ดห้มายความวา่เป็นคนท่ีขาดทกัษะทางสงัคมหรือขีอ้าย หากแตเ่ป็นบคุคลท่ี
ตอ้งการอยู่คนเดียว ไมช่อบการกระตุน้จากสงัคม จงึดเูหมือนกบัคนท่ีไมเ่ป็นมิตรหรือไมส่นใจผูอ่ื้น 
อาชีพท่ีมีลกัษณะพืน้ฐานดงักลา่ว เชน่ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต นกัฟิสิกส ์นกัวิทยาศาสตร ์เป็นตน้ 
 
ตาราง 4 บคุลิกภาพแบบแสดงออก ตามเกณฑก์ารวดัของ Costa & McCrae 
 

บุคลิกภาพแบบแสดงออก  
 

ลักษณะของผู้ที่มีบุคลกิภาพ 
แบบแสดงตวัต ่า 

ลักษณะของผู้ที่มี
บุคลิกภาพ  
แบบแสดงตวัสูง 

ความอบอุน่ (Warmth)  ถือตวั มคีวามเป็นพิธีการ เป็นท่ีรกั ที่มีความเป็นมิตร 
สภุาพ การชอบอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น 

ความชอบอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น
(Gregariousness) 

ไมช่อบเขา้สงัคม ชอบเขา้สงัคม 

ชอบมีกิจกรรม (Activity) ไมเ่รง่รบีในการท ากิจกรรม ท ากิจกรรมอยา่ง
กระฉบักระเฉง 

แสวงหาความตื่นเตน้ 
(Excitement Seeking) 

ไมต่อ้งการความตื่นเตน้ กระหายความตื่นเตน้ 

มีอารมณด์า้นบวก (Positive 
Emotions) 

ไมร่า่เรงิ ไมยุ่ง่เก่ียวกบัใคร ช่างสงสยั 
พดูออกมาโดยไมค่  านงึถึงผลที่จะ
ตามมา 

รา่งเรงิ มองโลกในแงด่ี เป็นท่ี 
นา่เช่ือถือ ไวว้างใจ เลอืก
ค าพดูที่ ถกูตอ้ง 

 
4.2.3 บคุลิกแบบเปิดกวา้ง (Openness to Experience ) มีลกัษณะเป็นคนชา่ง

ฝัน ชอบความสนุทรีย ์การเปิดเผยความรูส้กึ การปฏิบตั(ิActions) การมีความคิด การยอมรบั
คา่นิยม  

4.2.3.1 การเป็นคนชา่งฝัน (Fantacy)  
4.2.3.2 อารมณส์นุทรียภาพ (Aesthetics) 
4.2.3.3 การเปิดเผยความรูส้กึ (Feelings)  
4.2.3.4 การปฏิบตั ิ(Actions)  
4.2.3.5 การมีความคดิ (Ideas)  
4.2.3.6 การยอมรบัคา่นิยม (Values) 
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บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพดา้นนีส้งู เป็นคนท่ีเปิดกวา้งเป็นนกัส ารวจจ (Explorer)  
หมายถึง ผูท่ี้มีความสนใจกวา้ง หลงใหลไปกบัประสบการณแ์ปลกใหม ่หรือ นวตักรรมใหม่ๆ  จะ
เป็นคนท่ีคอ่นขา้งมีจินตนาการ ไวตอ่ความรูส้กึ รบัรูค้วามงามของศลิปะ ไวตอ่ความงาม ชอบใช้
สตปัิญญา รบัรูอ้ารมณค์วามรูส้กึของตนเองไดดี้ อาชีพท่ีมีลกัษณะพืน้ฐานดงักล่าว เชน่ สถาปนิก 
ศลิปิน นกับรหิาร ตวัแทนแลกเปล่ียนและนกัวิทยาศาสตร ์

บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพดา้นนีต้  ่า คือ นกัอนรุกัษ ์(Preserver)  มกัชอบมีความคิด
แบบอนรุกัษน์ิยม ชอบคิดตามกรอบประเพณีดัง้เดมิ ชอบสิ่งท่ีเรียบๆ ไมซ่บัซอ้นหรือลกัซึง้มากนกั 
ไมส่นใจดา้นศลิปะหรือวิทยาศาสตร ์การตอบสนองทางอารมณไ์มม่ากนกั ไมช่อบการ
เปล่ียนแปลงรูส้กึสะดวกใจเม่ืออยูร่ว่มกบัครอบครวัคนรูจ้กั อาชีพท่ีมีลกัษณะพืน้ฐานดงักลา่ว เชน่ 
ผูจ้ดัการทางการเงิน ผูป้ฏิบตัิงานประจ า ผูจ้ดัการโครงการ นกัวิทยาศาสตรป์ระยกุต  ์
 
ตาราง 5 บคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง ตามเกณฑก์ารวดัของ Costa & McCrae 
 
บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง  ลักษณะของผู้ที่มีบุคลกิภาพ

แบบเปิดกว้างต ่า 
ลักษณะของผู้ที่มีบุคลกิภาพ
แบบเปิดกว้างสงู 

ช่างฝัน (Fantasy) ใหค้วามส าคญักบัปัจจบุนั จินตนาการ ชอบฝันกลางวนั 
อารมณส์นุทรยีภาพ (Aesthetics) ไมส่นใจศิลปะ ไมส่นใจศิลปะ 
การเปิดเผยความรูส้กึ (Feelings)  เพิกเฉย ไมส่นใจความรูส้กึ เห็นคณุคา่ของอารมณต์า่งๆ 
การปฏิบตัิ (Actions) ชอบท าสิง่ที่เคยชิน ความหลากหลาย ชอบลอง 

ของใหม ่
การมีความคดิ (Ideas) เนน้ท่ีความคดิแคบๆ ความคิดหลากหลาย 
การยอมรบัคา่นิยม (Values) ยดึกบักฎเกณฑเ์ดิม เป็นแบบ 

อนรุกัษ์นิยม ชอบความเรยีบ งา่ย
สนใจในรายละเอยีด 

พรอ้มรบัคา่นิยมใหม ่คน้หาความ 
ยุง่ยากซบัซอ้น มีทศันะทีเ่ปิดกวา้ง 

 
4.2.4 บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้น (Agreeableness) มีลกัษณะเป็นผูท่ี้ไวว้างใจ

ผูอ่ื้น ความตรงไปตรงมา ความรูส้กึเอือ้เฟ้ือ การยอมตามผูอ่ื้น ความสภุาพและความมีจิตใจ
ออ่นโยน เป็นแนวโนม้ของบคุคลท่ีจะยอมตามผูอ่ื้น ชอบท่ีจะรว่มมือ ชอบความกลมกลืนทาง
สงัคม เห็นแก่ประโยชนข์องผูอ่ื้นก่อนตนเอง 

4.2.4.1 การเป็นผูไ้วว้างใจผูอ่ื้น (Trust)  
4.2.4.2 ความตรงไปตรงมา (Straight Forwardness)  
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4.2.4.3 ความรูส้กึเอือ้เฟ้ือ (Altruism)  
4.2.4.4 การยอมตามผูอ่ื้น (Compliance)  
4.2.4.5 ความสภุาพ (Modesty)  
4.2.4.6 ความมีจิตใจออ่นโยน (Tender–Mindedness)  

บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพดา้นนีส้งู เป็นนกัปรบัตวั ชอบอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น มองโลกในแง่
ดี ไวว้างใจได ้จงึมกัจะมีลกัษณะนิสยัท่ีมีความเป็นกนัเอง ชอบชว่ยเหลือผูอ่ื้น ชอบความปรองดอง 
ยอมรบัตามบรรทดัฐานของกลุม่มากกว่ายืนกรานตามบรรทดัฐานของตนเอง อาชีพท่ีมีลกัษณะ
พืน้ฐานดงักลา่ว เชน่ งานดา้นสงัคมสงเคราะห ์นกัจิตวิทยา 

บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพดา้นนีต้  ่า เป็นนกัทา้ทาย(Challenger) มกัจะสนใจใน
ผลประโยชนข์องตนเองเป็นหลกัมากกวา่การไดอ้ยูร่ว่มกบัผูอ่ื้น ไมช่อบชว่ยเหลือผูอ่ื้น บางครัง้มี
ความสงสยัในแรงจงูในของการกระท าของผูอ่ื้น ไมเ่ป็นมิตร และไมช่อบท างานรว่มกบัผูอ่ื้น อาชีพ
ท่ีมีลกัษณะพืน้ฐานดงักลา่ว เชน่ ผูน้  าทางทหาร ผูจ้ัดการนกัโฆษณา 
 
ตาราง 6 บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้น ตามเกณฑก์ารวดัของ Costa & McCrae 
 
บุคลิกภาพแบบยอมรับผู้อืน่  ลักษณะของผู้ที่มีบุคลกิภาพ

แบบยอมรับผู้อื่นต ่า 
ลักษณะของผู้ที่มีบุคลกิภาพ
แบบยอมรับผู้อื่นสูง 

การเช่ือใจผูอ้ื่น (Trust)  ชอบเยาะเยย้ถากถาง ช่างระแวง เห็นวา่ผูอ้ื่นซื่อสตัย ์และมเีจตนาดี 
ความตรงไปตรงมา (Straight 
Forwardness) 

ระแวดระวงั พดูเกินความจรงิ  ตรงไปตรงมา เปิดเผย 

ความรูส้กึเอือ้เฟ้ือ (Altruism) หวงของ ไมแ่บง่บนั เห็นใจผูอ้ื่น มีน า้ใจ 
การยอมตามผูอ้ื่น(Compliance)  กา้วรา้ว ชอบแขง่ขนั ประนีประนอม คลอ้ยตาม 
ความสภุาพ (Modesty) รูส้กึวา่ตนเหนือกวา่ผูอ้ื่น ขีอ้าย ถ่อมตวั 
การมจิีตใจออ่นไหว (Tender-
mindedness) 

ยดึเหตผุล แสดงความ คดิเห็น
ออกมา ชอบการเป็นผูน้  า 

ออ่นโยน เก็บความคิดเห็นของ
ตนเองไว ้ชอบอยูเ่บือ้งหลงั 

 
4.2.5 บคุลิกภาพแบบมีสติ (Conscientiousness) เป็นแนวโนม้ของบคุคลท่ีจะ

แสดงความมีวินยัในตนเอง รูจ้กัหนา้ท่ี มีจดุมุง่หมายท่ีจะประสบความส าเรจ็ หมายถึง การมี
ความสามารถ ความเป็นระเบียบ การมีความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี ความตอ้งการสมัฤทธ์ิผล ความ
มีวินยัตอ่ตนเองและแนวคิดท่ีใชป้ฏิบตังิาน 
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4.2.5.1 การมีความสามารถ (Competence)  
4.2.5.2 ความเป็นระเบียบ (Order)  
4.2.5.3 การมีความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี (Dutifulness)  
4.2.5.4 ความตอ้งการสมัฤทธ์ิผล (Achievement Striving)  
4.2.5.5 ความมีวินยัตอ่ตนเอง (Self –Discipline)  
4.2.5.6 แนวคดิท่ีใชป้ฏิบตังิาน (Deliberation)  

บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพดา้นนีส้งู การเป็นผูท่ี้มุง่เปา้หมาย (Focused) มกัจะชอบ
วางแผนลว่งหนา้ สง่ผลใหเ้ป็นคนท่ีมีการควบคมุการกระท าของตนเอง และก าหนดทิศทางความ
ตอ้งการภายในใหมี้การแสดงออกอยา่งเหมาะสม หลีกเล่ียงท่ีจะไมก่ระท าในสิ่งท่ีมองเห็นวา่จะมี
ปัญหาเกิดขึน้ ถกูมองจากผูอ่ื้นวา่เป็นคนฉลาด เช่ือถือได ้สว่นในแง่ลบ มีลกัษณะบา้งาน มุง่มั่น 
ยากตอ่การท าใหไ้ขวเ้ขว มีแนวโนม้ตอ้งการความสมบรูณแ์บบ จรงิจงักบัทกุเรื่อง จงึดเูป็นคน
เครง่เครียดตลอดเวลา ไมมี่ชีวิตชีวา นา่เบื่อ อาชีพท่ีมีลกัษณะพืน้ฐานดงักล่าว เชน่ ผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ผูน้  าและผูท่ี้ประสบความส าเรจ็ 

บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพดา้นนีต้  ่า ผูท่ี้สามารถปรบัตวัยืดหยุน่ได ้(Flexible) เป็นผูท่ี้
ง่ายตอ่การวอกแวกออกจากเปา้หมาย จะเป็นคนท่ีไมค่อ่ยมีความทะเยอทะยาน ไมมี่จดุมุง่หมาย
ในชีวิต ดไูมน่า่เช่ือถือ ด ารงชีวิตไปตามความตอ้งการระยะสัน้ของตนเอง ไมส่ามารถท าตามแบบ
แผนท่ีถกูก าหนดได ้แตก็่จะเป็นบคุคลท่ีไมน่า่เบื่อและไมเ่ครียดเครียดกบัสิ่งตา่งๆ มากเกินไป 
อาชีพท่ีมีลกัษณะพืน้ฐานดงักลา่ว เชน่นกัวิจยั ท่ีปรกึษา นกัสอบสวน 
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ตาราง 7 บคุลิกภาพแบบมีสต ิตามเกณฑก์ารวดัของคอสตาและแมคเคร 
 
บุคลิกภาพแบบมีสติ  ลักษณะของผู้ที่มีที่มีบุคลิกภาพ

แบบมีสติต ่า 
ลักษณะของผู้ที่มีที่มี
บุคลิกภาพแบบมีสติสูง 

การมีความสามรถ 
(Competence)  

รูส้กึวา่ตนเองไมม่ีความพรอ้ม รูส้กึวา่ตนเองมีความสามารถและ
มีประสทิธิภาพ 

การมีระเบียบ (Order) ไมม่ีความเป็นระเบียบ ไมม่ีระบบ มีความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 
สะอาด 

การมีความรบัผิดชอบตอ่ หนา้ที่ 
(Dutifulness) 

ไมเ่อาใจใสห่นา้ที ่ มีความส านกึในหนา้ที่ มีความ 
ไวว้างใจได ้

การมีความตอ้งการสมัฤทธ์ิผล 
(Achievement Striving) 

มีความตอ้งการประสบ 
ความส าเรจ็ในระดบัต ่า 

มีความพยายามเพื่อใหป้ระสบ 
ความส าเรจ็ 

ความมวีินยัตอ่ตนเอง (Self –
Discipline) 

ผดัวนัประกนัพรุง่ วอกแวก มุง่การปฏิบตัิใหส้  าเรจ็ 

การมีความสขุมุรอบคอบ 
(Deliberation) 

ตดัสนิใจอยา่งเรง่รบี คิดอยา่งรอบคอบก่อนที่จะปฏิบตัิ 

 
จากแนวคิดองค์ประกอบห้าประการของบุคลิกภาพข้างต้น จะเห็นได้ว่ามี  

นักจิตวิทยาหลายท่านท าการศึกษาเพ่ือค้นหาองคป์ระกอบหลักของบุคลิกภาพ แม้ว่าช่ือของ
องคป์ระกอบของบคุลิกภาพจะแตกตา่งกนัในแตล่ะแนวคิด แตห่ลกัการส าคญัขององคป์ระกอบหา้
ประการของบคุลิกภาพและการมีอยู่ขององคป์ระกอบหา้ประการของบคุลิกภาพนัน้ปรากฏให ้เห็น
อย่างชดัเจนในการวิจยัทัง้หมด ซึ่งผูวิ้จยัไดเ้ลือกใชท้ฤษฎีบุคลิกภาพหา้ประการของคอสตาและ
แมคเครมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพและผลการปฏิบัติงาน
ของผูแ้ทนยาตอ่ไป 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัตงิานของผู้แทนขาย 

5.1 ความหมายของผลการปฏิบัตงิานทางการขาย 
ผลการปฏิบัติงานทางการขาย (Sales Performance) ซึ่งมีความหมายในท านอง

เดียวกนันัน้ เป็นผลจากการปฏิบตังิานท่ีเกิดขึน้จากผูแ้ทนขาย มีนกัวิจยัไดอ้ธิบายความหมายของ
ผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทนขายไวใ้น มมุมองตา่งๆไดแ้ก่  
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Markose and Jayachandran (2009) กล่ าวว่ า  ผลการปฏิบัติ ง าน  หมายถึ ง
พฤติกรรมท่ีถกูประเมินในดา้นท่ีพฤติกรรมนัน้มีส่วนในการท าใหเ้ปา้หมายขององคก์รนัน้บรรลุผล 
เชน่เดียวกบั  Shahhosseini, Silong, Ismaill, and Uli (2012) กลา่ววา่ โดยทั่วไปผลการปฏิบตัิงาน
จะเกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับเป้าหมายองคก์ร โดยผลการปฏิบตัิงานนัน้จะ
สามารถถูกประเมินไดจ้ากว่ากิจกรรมท่ีพนักงานกระท านัน้จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์รอยา่งไร 

5.2 แนวคิดองคป์ระกอบของความส าเร็จในอาชีพ 
ธนเดช ไดส้รุปแนวคิดองคป์ระกอบของความส าเร็จในอาชีพว่าสามารถพิจารณาได้

จากองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงันี(้Gattiker & Larwood, 1986 อา้งถึงใน ธนเดช  ชษุณะพานิช, 2553)  
5.2.1 ดา้นบทบาทการท างาน (Job Success) เป็นการรบัรูภ้ายในจากการ

รวบรวม พฤตกิรรมท่ีปฏิบตังิานส าเรจ็หรือบรรลวุตัถปุระสงค ์จากการรบัรูแ้นวคดิอาชีพของตนเอง 
(Occupational Self Concept) โดยพบวา่มีการรบัรูค้วามส าเรจ็ในอาชีพจากบทบาทการท างาน
ของ ตนเอง เชน่ รบัรูถ้ึงความส าคญัของงาน มีความช านาญในงานอาชีพ ไดร้บัการยอมรบัจากทกุ
ฝ่ายท่ี เก่ียวขอ้งวา่มีคณุภาพ ประสิทธิภาพ ไดร้บัความไวว้างใจจากผูบ้ริหารระดบัสงู ไดร้บั
มอบหมายให ้รบัผิดชอบเตม็ท่ีในงานท่ีท า สามารถแสดงความสามารถดา้นการบรหิารงานเพื่อ
ประโยชนต์อ่หนว่ยงานและองคก์ร ท างานดว้ยใจรกัและรบัผิดชอบในหนา้ท่ี  

5.2.2 ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล (Interpersonal Success) เป็นการรบัรู ้
ภายใน วา่เป็นท่ียอมรบัของเพ่ือนรว่มงาน ยอมรบัความช่ืนชมจากเพ่ือนรว่มงานอย่างจรงิใจ 
ผูบ้รหิาร ระดบัสงูใหค้วามไวว้างใจในการปฏิบตังิาน มอบหมายหนา้ท่ีส าคญัใหด้แูลรบัผิดชอบ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหค้วามเคารพนบัถือ ยกย่อง เตม็ใจใหค้วามชว่ยเหลืออยา่งจรงิใจ และสามารถ
ท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอย่างดี  

5.2.3 ดา้นการเงิน (Financial Success) เป็นการรบัรูภ้ายนอกจากการไดร้บั
ผลประโยชนห์รือคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรมเหมาะสมกบัผลงาน เม่ือเปรียบเทียบความรู้
ความสามารถ และประสิทธิภาพการท างานกบัเพ่ือนร่วมงานหรือผูบ้รหิารระดบัเดียวกนั 
คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีพงึ พอใจตามเป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไว ้ 

5.2.4 ดา้นความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง (Hierarchical Success) เป็น
การรบัรู ้ภายนอกเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่ง ซึ่งเกิดจากช่วงเวลาและการท างานท่ีองคก์รเป็นผู้
ก าหนด ไดร้บั การสง่เสรมิในการเล่ือนต าแหนง่หนา้ท่ีท่ีสงูขึน้ โดยการเตรียมความรูค้วามสามารถ
และทกัษะจนประสบความส าเรจ็ในหนา้ท่ีเป็นท่ียอมรบั   
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Churchill, Hartley, Walker, and Ford (1985) ท่ีได้ท  าการวิ เคราะห์อภิมานเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยท่ีก าหนด ผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนขาย เพ่ือเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ท่ีสามารถ
บริหารจัดการได ้โดยไดพ้บว่า จากการศึกษามากกว่ารอ้ยการศึกษา มีการใช้ปัจจัยท่ีคิดว่ามี
อิทธิพลตอ่ผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนขายอยู่อย่างกวา้งขวาง ซึ่ งปัจจยัตา่งๆ เหล่านีส้ามารถจดั
หมวดหมู่ตามเทคนิคการแบ่ง ประเภทท่ีพฒันาโดย Churchill et al (Churchill et al., 1985) ได้
เป็น  

ความสามารถในการเรียนรู ้(Aptitude)  
ระดบัของทกัษะ (Skill Level)  
แรงจงูใจ (Motivation)  
การรบัรูใ้นบทบาท (Role Perceptions)  
ปัจจยัสว่นบคุคล (Personal Factors)  
ตวัแปรทางองคก์รและภาวะแวดลอ้ม (Organizational Environmental 

Variables)  
จากการวิ เคราะห์อนุมานพบว่า การรับรู ้ในบทบาทและระดับของทักษะ มี

ความสมัพนัธก์ับผลการปฏิบตัิงานค่อนขา้งมาก ซึ่งทัง้สองสิ่งนีส้ามารถไดร้บัผลกระทบไดอ้ย่าง
มากจากบทบาทในการควบคมุดแูลของผูจ้ดัการฝ่ายขาย และแมว้่าผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทน
ขายจะเป็นหัวข้องานวิจัยท่ีเป็นท่ีสนใจของนักการศึกษาและนักปฏิบัติทางการตลาดกันมาก 
รวมถึงนกัปฏิบตัิและนกัวิจยัทางการขายท่ีมีความพยายามท่ีจะระบวุิเคราะห ์และเขา้ใจเก่ียวกับ
ผลการ ปฏิบตัิงานของผูแ้ทนขาย และรวมไปถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทน
ขาย 

5.3 การวัดความส าเร็จหรือวัดประสิทธิภาพการท างาน 
Piercy, Cravens, and Lane (2012) ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบตังิานของผูแ้ทนขาย ตามแนวทางพฤตกิรรมและผลลพัธ ์โดยใชอ้งคป์ระกอบของการประเมิน
คือ ความสามารถ ทศันคต ิแรงจงูใจ กลยทุธก์ารขาย และผลการด าเนินงาน โดยวิธีการประเมินผล
งานของผูแ้ทนขาย ตามแนวทางพฤตกิรรมจะเนน้ ดงันี ้

5.3.1 ความสามารถ ไดแ้ก่ ความรูเ้ก่ียวกบัสินคา้ ความรูเ้ก่ียวกบับริษัท ความ
ช านาญใน การบรูณาการขาย และความเป็นมืออาชีพ   

5.3.2 ทศันคต ิไดแ้ก่ ค  ามั่นสญัญาตอ่องคก์รขาย การยอมรบันโยบายและ
อ านาจหนา้ท่ี การรว่มกนัท างานเป็นทีม การยอมรบัการทบทวนงานและการยอมรบัความเส่ียง   
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5.3.3 แรงจงูใจ ไดแ้ก่ แรงจงูใจจากภายในตวันกัขาย แรงจงูใจจากการยกยอ่ง
จากเพ่ือน รว่มงาน และ แรงจงูใจใหน้กัขายท างานใหก้บัองคก์รขาย   

5.3.4 กลยทุธก์ารขาย ไดแ้ก่ แผนการเย่ียมลกูคา้ จ านวนครัง้ในการเย่ียมลกูคา้ 
อตัราสว่นของ ยอดขายท่ีไดจ้ากการไมไ่ดเ้ย่ียมลกูคา้ เวลาท่ีนกัขายใชส้นบัสนนุการขาย การใช้
ทกัษะการขาย เทคนิคการขาย และ กลยทุธก์ารมุง่ลกูคา้ ในขณะท่ีวิธีการประเมินผลงานของ
ผูแ้ทนขายตามผลลพัธจ์ะเนน้ผลลพัธ ์เชน่ ยอดขาย เป็นตน้ โดยผูแ้ทนขายท่ีมีผลการปฏิบตังิานดี 
และผูแ้ทนขายท่ีมีผลการปฏิบตังิานไมดี่ จะมีความแตกตา่ง ดา้นผลลพัธก์ารปฏิบตังิาน ดา้นการ
ควบคมุตาม พฤตกิรรม ไดแ้ก่ การก ากบั ประเมินผล และการใหร้างวลั การผกูพนักบัองคก์ร และ
การออกแบบเขตการขาย อย่างไรก็ตาม การติดตามและเงินเดือนท่ีใหก้บัผูแ้ทนขายจะไมมี่ความ
แตกตา่งกนั ระหวา่งกลุม่ผูแ้ทนขายท่ีปฏิบตังิานดี และกลุม่ผูแ้ทนขายท่ีปฏิบตังิานไมดี่ 

ก่ิงแกว้ พรอภิรกัษสกลุ (2560) กล่าวถึงการศกึษาของ Churchill et al (Churchill et 
al., 1985) พบวา่ตวัก าหนดผลการปฏิบตังิานของพนกังานเรียงตามล าดบัไดด้งันี ้ปัจจยัสว่นบคุคล 
ทกัษะ บทบาท อปุนิสยั แรงจงูใจ และสิ่งแวดลอ้มขององคก์ร นอกจากนัน้การศึกษาดงักล่าว ยงั
กล่าวถึง ปัจจยัท่ีใชป้ระเมินความพึงพอใจของพนกังานขายสินคา้อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ งาน เพ่ือน
รว่มงาน หวัหนา้งาน นโยบายและการสนบัสนนุของบริษัท การเล่ือนต าแหน่ง และ ความกา้วหนา้ 
และ ลกูคา้ 

Rudolph and Peluchette (1993) ไดแ้บง่ความส าเร็จในอาชีพไวเ้ป็น 2 ดา้นเช่นกัน 
คือ ดา้นความรูส้ึกภายใน เช่น ความพึงพอใจ และดา้นความรูส้ึกภายนอกหรือดา้นวตัถุท่ีบุคคล
ไดร้บั เชน่ คา่จา้ง เงินเดือน ยศหรือต าแหนง่   

Dubrin and Ireland (1994) แบง่เกณฑก์ารวดัความส าเร็จในอาชีพออกเป็น 2 ดา้น 
คือ เกณฑ์ภายใน (Internal measure) ได้แก่ ความพึงพอใจ และเกณฑ์ภายนอก (External 
measure) ไดแ้ก ่รายได ้เงินเดือน 

ก่ิงแกว้ พรอภิรกัษสกุล (2560) ไดศ้ึกษาผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนขายใน 2 มิติ 
ไดแ้ก่ ผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม และ ผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ โดยเป็นการศึกษา 
ผลกระทบของแรงจงูใจของผูแ้ทนขายตอ่การรบัรูต้อ่บทบาท และผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนขาย
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Ryerson (2008) ท่ีศึกษาผลการปฏิบตัิงานการขายของผูแ้ทนขายใน
อุตสาหกรรมยา โดยใช้มาตรวดัแบบรายงานผลเอง (self-report scale) ซึ่งประยุกตม์าจาก
งานวิจยั ของWang and Netemyer (2002) โดยแบบสอบถามแบบใหผู้ต้อบรายงานผลหรือตอบ
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เองนัน้เป็น ท่ียอมรบัได ้โดยเฉพาะท่ีเป็นมาตรวดัแบบหลายมิติ ซึ่งสนบัสนุนโดย Behrman and 
Perreault (1984)  

ผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม ไดแ้ก่ พฤติกรรมต่างๆท่ีแสดงออกของผูแ้ทนขายท่ี
บรรลุหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในงานของเขา (Rutherford, Park, & Han, 2011) การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน เชิงพฤติกรรมเป็นเรื่องท่ีส าคญัเน่ืองจากว่าผูแ้ทนขายสามารถควบคุมกิจกรรมและ
วิธีการต่างๆของเขาไดม้ากกว่าผลลัพธ์ของการกระท าเหล่านี ้ตวัอย่างของกิจกรรมในงานของ
ผูแ้ทนขาย ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม การปรบัตวัในการขาย การสนบัสนุนดา้นการขาย และการ
น าเสนอการขาย กิจกรรมเหล่านีอ้าจเป็นกิจกรรมท่ีน าไปสู่การสรา้งยอดขายโดยตรง เช่น ความรู้
ทางเทคนิค และ การน าเสนอการขาย หรืออาจส่งผลโดยตรงนอ้ยถึงปานกลาง เช่น การสนบัสนนุ
ดา้นการขาย เป็นตน้ 

ก่ิงแกว้ พรอภิรกัษสกลุ (2560) กล่าวว่าปกติแลว้ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผูแ้ทนขาย มกัเนน้ท่ีผลงานหรือผลลพัธใ์นการขาย แมผ้ลลพัธน์ัน้จะมีความส าคญัส าหรบัผูจ้ดัการ
ฝ่ายขาย แตง่านวิจยัจ านวนมากกชีว้า่ผูจ้ดัการหลายคนใหค้วามสนใจกบักิจกรรมการสรา้งทีมและ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของผู้แทนขายมากพอๆ กับผลงานการขายในระยะสั้น ผลการ
ปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธเ์ป็นมิติท่ีแยกออกมาของผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนขาย ซึ่งสมัพนัธแ์ละ
แตง่ตา่งจากผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธน์ัน้จะสมัพนัธก์บัผลงาน
การขายของผู้แทนขายโดยตรง (Churchill et al., 1985) มีงานวิจัยท่ีได้สนับสนุนว่าผลการ
ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์นั้นมี ความสัมพันธ์กันในเชิงบวก 
(Piercy et al., 2012) 
 
6. ภาพรวมอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

6.1 ตลาดผู้ขายยา 
ตลาดยาในประเทศไทยท่ีมีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5-6 ต่อปี และมีมูลค่า

การตลาดรวมกว่า 1.8 แสนลา้นบาท ประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมากขึน้
ไปสู่ระดบั 10.3 ลา้นคน ในปีพ.ศ.2562 ก็เป็นปัจจยัเสริมใหมี้ความตอ้งการใชย้าเพิ่มขึน้ดว้ย อีก
ปัจจยัหนนุท่ีท าใหต้ลาดยาในไทยขยายตวัตอ่เน่ือง สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากความเจ็บป่วยท่ีเพิ่มขึน้
ของคนไทย โดยเฉพาะจ านวนผูป่้วยจากโรคเฉพาะทาง ทัง้โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง ประเด็นท่ีน่าสนใจอยู่ท่ีขอ้เท็จจริงท่ีว่า ค่าใชจ้่าย
ดา้นยาของประเทศไทยด าเนินไปในทิศทางท่ีสูงกว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ท่ามกลางความไม่ชัดเจนในเชิงนโยบายว่าดว้ยการก าหนดราคายา การขาดระบบ
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ควบคมุราคายาท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลการก าหนดราคายาใหเ้หมาะสมและ
เป็นธรรม ซึ่งกรณีเช่นว่านีก้่อให้เกิดปัญหาการเข้าถึงยา โดยเฉพาะยาท่ีมีราคาแพงและยาท่ี
ผกูขาดตลาดโดยเจา้ของรายเดียวหรือนอ้ยราย  

จากกรณีดงักล่าวส่งผลใหร้ฐัมีความจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณเพิ่มขึน้ถึง 2 เท่า ดงั
จะเห็นไดจ้ากขอ้มูลรายจ่ายสวสัดิการผูสู้งอายุซึ่งอยู่ท่ีระดบั 2.81 แสนลา้นบาทในปีพ.ศ.2559 
และจะเพิ่มเป็น 4.64 แสนลา้นบาท ในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งคา่ใชจ้่ายส่วนนีส้ะทอ้นผ่านความตอ้งการ
ใชย้าเฉพาะทาง และบรกิารทางการแพทยท่ี์มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ จงึท าใหเ้กิดเรื่องของ พรบ.จดัซือ้จดั
จา้งฉบบัใหม ่ท่ีเคยเสนอในเวทีตา่งๆ และผลกัดนัในอดีตเม่ือ 10-20 ปีก่อน จนเลิกผลกัดนัไป แลว้
สดุทา้ยก็มาเกิดขึน้ในยุคปัจจุบนั กรมบญัชีกลางจะเรง่การท าประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือท่ี
เรียกกนัว่า e-bidding ในวนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ.2559 ทั่วประเทศ กระทรวงสาธาณสขุออกแนวทาง
เก่ียวกับเรื่อง Price performance (ราคาต ่าสุด/คะแนนสูงสุด) ว่าแต่ละ รพ.จะก าหนดอย่างไร
ไม่ใหมี้ปัญหาเวลา สตง.มาตรวจตามดว้ย พระราชบญัญัติการจดัซือ้จดัจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 มีการแกไ้ขเพิ่มเติมครัง้ท่ี 3 สาระส าคญั คือเอาผิด ขา้ราชการถึง โทษประหาร 
และ เอาผิดลูกจา้ง ภาคเอกชน จ าคุก 1-5ปี นอกจากนัน้บริษัทตอ้งโดนปรบั เป็นเงินท่ีท าใหร้ฐั
เสียหาย 1-2เท่า เปิดโอกาสใหย้าท่ีผลิตภายในประเทศ(Local made) หรือยาสามัญ(Generic 
Drugs)น าเขา้จากตา่งประเทศ เขา้มาท า e-bidding ไดง้่ายขึน้ พดูง่ายๆยาตน้แบบ (Original) ของ
บริษัทวิจยัและพัฒนายาขา้มชาติทยอยหลุดออกจากบญัชี รพ. รฐับาล  ซึ่งท าใหก้ารแข่งขันใน
ตลาดอตุสาหกรรมยารุนแรงขึน้ไปอีก บริษัทยกัษใ์หญ่ท่ีวิจยัและพฒันายาขา้มชาติตอ้งพยายาม
รักษาตลาดเพ่ือสร้างยอดขาย เน่ืองด้วยนโยบายของรัฐบาลท่ีเข้มงวดและเอือ้ต่อยาท่ีผลิต
ภายในประเทศ(Local made) หรือยาสามญั(Generic Drugs)น าเขา้จากตา่งประเทศ รวมถึงการ
ปรบัตวัรบักบัสภาพปัจจบุนัท าใหห้ลายๆบริษัทอาจจะตอ้ง Downsize ลดคน ลดจ านวนผูแ้ทนยา
และลดต าแหนง่ท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งมี 

จากการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงในอตุสาหกรรมยา ท าให้แนวทางในการปฏิบตัิเพ่ือให้
ไดเ้ป็นฝ่ายไดเ้ปรียบในทางธุรกิจยาเริ่มแยบยล และความพยายามดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทยาและ
ผูแ้ทนยาไดพ้ยายามหาวิธีการต่างๆในการจูงใจเพ่ือให้แพทยเ์กิดการตัดสินใจเลือกใช้ยาและ
เวชภณัฑข์องตน ซึ่งในหลายๆวิธีเป็นแนวทางท่ีไมห่มาะสมและขาดจรยิธรรมในทางธุรกิจ ดว้ยเหตุ
ดังกล่าวจึงท าให้เกิดการรวมตัวกันของบริษัทยาชั้นน าเพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกับระดับสากล 
องคก์รดงักลา่วมีช่ือวา่ สมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสชัภณัฑ ์หรือ พรีมา่ (Pharmaceutical Research 
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and Manufacturers Association หรือ PReMA) ซึ่งในปัจจบุนัมีบริษัทท่ีเขา้รว่มเป็นสมาชิกทัง้สิน้ 
43 บริษัท แน่นอนว่า 10 บริษัทแถวหน้าของประเทศได้เข้าร่วมอยู่ในพรีม่าด้วย และหนึ่งใน
หลกัเกณฑส์ากลท่ีพรีมา่น ามาปฏิบตัิคือ “หลกัเกณฑท์างการขายและการตลาด ของสมาคมผูว้ิจยั
และผลิตเภสชัภณัฑ”์ ซึ่งเป็นหลกัเกณฑด์า้นจริยธรรมท่ีพรีม่าและบริษัทสมาชิกไดน้  ามาปฏิบตักินั
อย่างเคร่งครดันานกว่า 20 ปีมาแลว้ เพ่ือใหแ้น่ใจว่าสมาชิกท าการตลาดผลิตภัณฑ์ยาไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งตามหลกัจริยธรรม พรีม่าไดเ้ริ่ม “โครงการ MRAP” ซึ่งเป็นโครงการท่ีจะรบัรองผู้แทนยาท่ีมี
ความเขา้ใจและความรูใ้นระดบัท่ีเหมาะสมเก่ียวกับอุตสาหกรรมเภสชัภัณฑ์ หลกัเกณฑท์างการ
ขายและการตลาด และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสรา้งมาตรฐานท่ีดีใหเ้กิดขึน้กบั
อตุสาหกรรมแลว้ ยงัเป็นการยกระดบัภาพลกัษณค์วามเป็นมืออาชีพของผูแ้ทนยาของประเทศไทย
อีกดว้ย 

6.2 ผู้แทนยา 
ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา (Medical  Representative) หมายถึงตัวแทนของ

บริษัทยาท่ีมีหน้าท่ีเข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือน าเสนอข้อมูลยา (ThailandPMACodeThai, 
2015) เป็นหนึ่งในอาชีพท่ีไดร้บัความนิยม เพราะใหผ้ลตอบแทนท่ีสงูเม่ือเทียบกบัการเป็นพนกังาน
ขายสินคา้ชนิดอ่ืนๆผูแ้ทนยาสว่นมากจะจบเภสชั หรือจบทางดา้นวิทยาศาสตร ์ผูแ้ทนใหมพ่อไดร้บั
คัดเลือกเข้ามาแล้ว ก็ตอ้งไปเทรนก่อนเริ่มงานกว่าจะออกตลาดได ้เพราะอาชีพนีต้อ้งอาศัย 
product knowledge ในการท างานเยอะมากผูแ้ทนยาจะเป็นผูใ้หร้ายละเอียดขอ้มูลยาแก่แพทย ์
เภสชักร และบคุลากรทางการแพทย ์เพ่ือใหต้ดัสินใจเลือกใชย้ากบัผูป่้วยและออกค าสั่งซือ้ยาจาก
บริษัท การท่ีแพทยจ์ะเลือกใชย้าของบริษัทใดนัน้ขึน้อยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัย และราคา ซึ่งถา้ปัจจยัดงักล่าวไม่แตกต่างกนั  การโฆษณา คือ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อแพทยใ์นการก่อใหเ้กิดแรงจูงใจ ในการเลือกใชย้า แต่การโฆษณายาในประเทศไทยก็ยังมี
ขอ้จ ากัดทางดา้นกฎหมาย ดงัท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติยา ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2522 คือ หา้ม
โฆษณายาอนัตรายหรือยาควบคมุ พิเศษผ่านทางส่ือต่างๆ อนัจะท าใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง  
จากเหตผุลดงักลา่วท าใหบ้ริษัทยาตอ้ง ใชช้อ่งทางอ่ืนในการแขง่ขนั เชน่การขายยาผ่านทางผูแ้ทน
ยาเป็นกลยทุธห์ลกัในการน าสินคา้ออกสู่ตลาด 

อนุชา ครุธทามาส (2558) กล่าวว่ามีการส ารวจแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ใน
ประเทศไทย เก่ียวกับแหล่งขอ้มูลยาใหม่หรือนวตกัรรมยาใหม่ๆพบว่ารอ้ยละ 51.7 ของอาจารย์
แพทย ์และรอ้ยละ 63.0 ของแพทยใ์ชท้นุจะไดร้บัขอ้มลูยาและเวชภณัฑซ์ึ่งเป็นตวัแทนจากบริษัท
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ยา จะเห็นไดว้า่ผูแ้ทนยาในประเทศไทยนัน้ มีบทบาทส าคญัในการน าขอ้มลูยาใหม่ๆไปสู่การรกัษา
ผูป่้วย 

6.2.1 มาตรฐานการอบรมของผูแ้ทนยา 
ในการออกไปปฏิบตังิานในเขตการขายท่ีผูแ้ทนยารบัผิดชอบ ผูแ้ทนยาทกุคน

จะตอ้งผา่นการอบรมหลายขัน้ตอนเพ่ือใหมี้ความรูอ้ยา่งลึกซึง้ ซึ่งบรษิัทท่ีมีมาตรฐานจะมีการ
อบรมเรื่อง หลกัๆ อยู่ 5 เรื่อง ดงันี ้ 

6.2.1.1 Disease & Product Knowledge เรื่องของความรูเ้ก่ียวกบัการรกัษา
โรคนั้น ๆ คือโรคท่ีเราต้องเข้าไปขายยา โดยจะมีการอบรมทบทวนตั้งแต่เรื่อง เภสัชวิทยา 
Pharmacokinetics Pharmacodynamics Anatomy Physiology การท างานของอวัยวะต่าง ๆ 
เช่นยาโรคกระเพาะ หรือยาโรคมะเร็งก็ตอ้งรูว้่าเกิดจากอะไร มีวิธีการรกัษายงัไง แลว้จึงเขา้สู่เรื่อง
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง ซึ่งคนท่ีมีหนา้ท่ีมาใหค้วามรูก็้ไม่ใช่ใครท่ี
ไหน ก็คือ Product Manager และ Medical Director 

6.2.1.2 Selling Skills คือ เรื่องของทกัษะการขาย ก็จะมีการสอนตัง้แต่การ
วางแผนการขาย การสรา้งบรรยากาศในการสนทนา การควบคมุการสนทนา การเสนอขาย การ
ถามความตอ้งการ การขจดัขอ้โตแ้ยง้ การปิดการขาย และการสรา้งความสมัพนัธ ์

6.2.1.3 Personality คือการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมดว้ย เพราะบางครัง้จะ
เห็นวา่การมีบคุลิกภาพท่ีดีก็สรา้งความประทบัใจไปไดส้ว่นหนึ่งแลว้ 

6.2.1.4 Territory Management การวางแผนการท างานและการเดินทาง 
การบรหิารขอ้มลูเขตการขาย การจดัล าดบัความส าคญัของลกูคา้ และความถึ่ในการเขา้พบ 

6.2.1.5 Laws & Regulations รวมไปถึง Guideline Code of Conduct และ 
Compliance ซึ่งเป็นเรื่องท่ีส าคญัมากๆ เน่ืองจากบคุลากรในวงการยาจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีจริยธรรม
ในการท าการขายและการตลาดยา เช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทยท่ี์ตอ้งมีจริยธรรมในการ
รกัษาผูป่้วย เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัชีวิตและความเป็นความตาย นอกเหนือจากกฎระเบียบท่ีส าคญั
ท่ีของบริษัทเองแล้ว ท่ีควรมีการอบรมคือ PReMA, Code of Sales & Marketing Practices, 
IFPMA, ระเบียบการโฆษณาของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
7. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

7.1 งานวิจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล 
ณัฐวรรณ เลาะสนัเทียะ (2552) ไดศ้ึกษาเรื่อง ทศันคติและพฤติกรรมการขายของ

พนกังานขายอสงัหาริมทรพัยท่ี์มีอิทธิพลตอ่ผลการท างาน พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลดา้น การศกึษา 
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รายได ้ประสบการณท์ างานในอาชีพขาย มีอิทธิพลตอ่ผลการท างานดา้นยอดขาย รายไดป้ระจ ามี
อิทธิพลตอ่ผลการท างานดา้นความสามารถในท างาน 

กลัยา วงษล์มยั (2556) ท าศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน บริการด้านเครื่องรูดบัตรเครดิต(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ไดแ้ก่ อายุ ระดับการศึกษาสูง สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาในการปฏิบตังิานนาน และต าแหนง่หนา้ท่ีในการปฏิบตังิาน 

Banjo and Ogunkoya (2014) ไดท้  าการศึกษาตวัแปรทางประชากรศาสตรแ์ละผล
การปฏิบตัิงานในพนักงานขายประกัน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการปฏิบตัิงาน คือ 
สถานภาพสมรสและประสบการณก์ารท างาน โดยพนกังานท่ีมีสถานภาพโสดมีผลการปฏิบตัิงาน
ท่ีดีกว่าพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส และพนกังานท่ีมีประสบการณก์ารท างานมากจะมีผลการ
ปฏิบตังิานท่ีดีกวา่ประสบการณก์ารท างานนอ้ย 

7.2 งานวิจัยด้านความเครียดจากการท างาน 
ธีรนัย  ศิริเลขอนันต์ (2552) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานและระดบัความเครียดกบัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
ผลการศกึษาวิจยัพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างสภาพแวดลอ้มในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตังิานของพนกังานกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัความเครียดและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานมีความสมัพนัธก์นั 

ปวิตรา ลาภละมลู (2557) ท าการศกึษาความเครียดในองคก์รท่ีมีความสมัพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนกังาน บ.ไอ.เทค.คอมมนูิเคชั่นจ ากัด พบว่าปัจจยัทางดา้น
ลักษณะส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ ต  าแหน่ง รายได้เฉล่ีย และภาระทางครอบครัว มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ส่วนความเครียดจากการท างาน ปัจจัยดา้นลักษณะงาน บทบาท
หนา้ท่ีในองคก์ร สมัพนัธภาพในท่ีท างาน ความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพและลกัษณะของ
องคก์ร มีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน 

นิ่มนวล ทองแสน (2559)ไดศ้ึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานกลุ่มธุรกิจผลิตเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงานสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานมากท่ีสดุ 

7.3 งานวิจัยด้านภาวะหมดไฟในการท างาน 
Jeffrey and Jeffrey (2007) ไดท้  าการศึกษา รูปแบบกระบวนการของภาวะหมดไฟ

ในการท างานในพนกังานขาย พบว่า รูปแบบภาวะหมดไฟในกลุ่มพนกังานขาย จะพบภาวะหมด
ไฟในการท างานดา้นความสามารถในการท างานสงูเป็นอนัดนัแรก และดา้นความเพิกเฉยตอ่งาน
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เป็นล าดบัต่อมา เป็นผลใหส้ององคป์ระกอบท่ีพบร่วมกันมากท่ีสุดในกลุ่มพนกังานขายคือ ดา้น
ความสามารถในการท างานและดา้นความเพิกเฉยตอ่งาน 

Ashtari, Farhady, and Khodaee (2009) ไดท้  าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะหมดไฟในการท างานกับผลการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีสขุภาพจิตชาวอิหร่าน พบว่าภาวะ
หมดไฟในการท างานกับการไรป้ระสิทธิภาพการท างานมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างสูงคือ มี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P < 0.001; r = 0.64) เม่ือภาวะหมดไฟในการท างานมีอตัราสูงขึน้ อตัรา
ของการไรป้ระสิทธิภาพการท างานก็จะสงูตามกนั การเพิ่มออ่นลา้ทางอารมณ ์ดา้นทศันคติเชิงลบ
และความรูส้กึของความลม้เหลว สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานท่ีลดลง 

Gorji (2011) ได้ท าการศึกษา ผลกระทบของภาวะหมดไฟในการท างานท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน พบว่า ภาวะอ่อนลา้ทางอารมณแ์ละทศันคติเชิงลบมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน โดยประสิทธิภาพการท างานจะลดลง เน่ืองจาการเพิ่มขึน้
ของภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์และทัศนคติเชิงลบ นอกจากนี้ก็เป็นท่ีชัดเจนว่า การลดค่า
ความส าเรจ็ของตวัเองไมมี่ความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพการท างาน 

7.4 งานวิจัยด้านบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
ประไพพรรณ ศรีปาน (2555) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบกับประสิทธิผลในการท างานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จ  ากัด
(มหาชน) สว่นงานควบคมุและบริหารสินเช่ือรายย่อย ผลการวิจยั พบวา่ สถานภาพสมรสและอายุ
งานแตกต่างกัน มีประสิทธิผลในการท างานแตกต่างกัน ลกัษณะบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบทัง้
โดยรวม และรายดา้น ไดแ้ก่แบบเปิดเผย แบบประนีประนอม แบบยึดมั่นในหลกัการ แบบมั่นคง
ทางอารมณ ์แบบเปิดใจสูก่ารเรียนรู ้มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิ

สลิลดา ป่ินสุวรรณ (2555) ไดท้  าการศึกษาปัจจัยดา้นบุคลิกภาพ ค่านิยมในงาน 
และบรรยากาศองคก์าร ท่ีส่งผลต่อการรบัรู ้ความส าเร็จในอาชีพ ของพนกังานบริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน) ผลการวิจยัพบว่า บรรยากาศองคก์าร คา่นิยมในงาน และบคุลิกภาพมี
ความสมัพนัธก์ับการรบัรูค้วามส าเร็จในอาชีพ และบุคลิกภาพแบบเปิดตวั บุคลิกภาพแบบมีสติ 
บรรยากาศองคก์ารดา้นเทคโนโลยีท่ีใชใ้นองคก์าร บรรยากาศองคก์ารดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ บรรยากาศองคก์ารดา้นการเอาใจใส่ต่อพนักงาน บรรยากาศองคก์ารดา้นการสร้าง
แรงจงูใจในการท างาน และบรรยากาศองคก์ารดา้นการสนบัสนนุสามารถรว่มกนัพยากรณก์ารรบัรู ้
ความส าเรจ็ใน  
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ธนเดช  ชุษณะพานิช (2553) ไดท้  าการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลิกภาพกับ
ความส าเร็จในอาชีพของผู้แทนเวชภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทเอ็มเอสดี (ประเทศไทย) พบว่า 
พนกังานท่ีมีความส าเรจ็ในอาชีพผูแ้ทน เวชภณัฑ ์มีบคุลิกภาพในดา้นดา้นความหวั่นไหว ดา้นการ
แสดงออก และดา้นการมีสติแตกต่างกัน นอกจากนีย้งัพบว่า พนกังานท่ีมีความส าเร็จในอาชีพ
ผูแ้ทนเวชภณัฑ ์มีบคุลิกภาพในดา้นความเปิดกวา้ง และดา้นการยอมรบัผูอ่ื้น ไมแ่ตกตา่งกนั 

ภณัฑิรา นรเศรษฐกร (2559) ไดท้  าการศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลิกภาพ 
ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ กับผลงานการขายประกันชีวิต ของพนกังานสาขา 
ธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ่ง พบวา่ อาย ุอายงุาน ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง และความ
ยืดหยุ่นทางใจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลงานการขายประกันชีวิตของพนักงานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ

Judge, Higgins, Thoresen, and Barrick (1999)ได้ศึกษาเ ก่ียวกับการประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดช่วงชีวิต (Across the Life Span) โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการ ท านายของบุคลิกภาพแบบ “The Big Five” และความสามารถทาง
สตปัิญญา พบวา่ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการประสบความส าเร็จใน
อาชีพทัง้แบบภายใน (ความพงึพอใจในงาน) และแบบภายนอก (รายไดแ้ละสถานภาพทางอาชีพ) 
และบคุลิกภาพ แบบหวั่นไหวมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัประสบความส าเร็จในอาชีพแบบภายนอก 
ทัง้นีโ้ดยการ ควบคมุตวัแปรความสามารถทางสติปัญญา 
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ภาพประกอบ 2 สรุปตารางงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



 

บทที3่ 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
การวิจยัเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย มี

วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร ์ความเครียดจากการท างาน ภาวะ
หมดไฟในการท างาน และบุคคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ท่ีมีผลกระทบต่อผลการปฏิบตัิงาของ
ผูแ้ทนยาในประเทศไทย โดยผลการศกึษาท่ีไดร้บัจะมีประโยชนเ์พ่ือผูบ้ริหารองคก์รไดแ้นวทางใน
การวางแผนลดความเครียดจากการท างานและลดภาวะหมดไฟในการท างานท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
ความแตกต่างดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นความเครียดจากการท างาน ดา้นภาวะหมดไฟในการ
ท างาน ดา้นบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ท่ีมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทนยา รวมถึงเป็นขอ้มลู
ในการตดัสินใจในการเลือกผูท่ี้มีลกัษณะบคุลิกภาพท่ีเหมาะกบัอาชีพผูแ้ทนยามาเป็นพนกังานใน
อนาคต ส าหรบัวิธีด  าเนินการวิจยั มีดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือเพ่ือใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. จดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการสุ่มตวัอย่างของงานวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ยผูท่ี้ประกอบอาชีพ

ผูแ้ทนยาท่ีท างานใน 10 อนัดบัแรกจากจ านวนผูแ้ทนยาของบริษัทท่ีไดล้งทะเบียนภายใตก้ารดแูล
ของสมาคมผู้วิ จัยและผลิต เภสัชภัณฑ์  (Pharmaceutical Research and Manufacturers 
Association หรือ PReMA) โดยในปี 2559 มีพนักงานขายรวมทัง้สิน้ 2,166 คน (สมาคมผูว้ิจัย
และผลิตเภสชัภณัฑ,์ 2560) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษา โดยทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

จึง ใช้สูตรในการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณด้วยสูตรแบบทราบจ านวน
ประชากร ของ Taro Yamane (Taro, 1973) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ 
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สตูร          n    =   
N

1 + Ne2
           

เม่ือ n คือ  จ  านวนหรือขนาดของกลุม่ตวัอย่าง  
N คือ จ านวนผูแ้ทนยา = 2,166 

ในท่ีนีคื้อ ผูแ้ทนยาท่ีท างานในบริษัทขา้มชาติและไดล้งทะเบียนภายใตก้ารดแูลของ
สมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสชัภณัฑ ์หรือพรีม่าจ านวน 10 บริษัทโดยในปี 2559 มีพนกังานขายรวม
ทัง้สิน้ 2,166 คน (สมาคมผูว้ิจยัและผลิตเภสชัภณัฑ,์ 2558) 

e คือ คา่ความคลาดเคล่ือน = 5% = 0.05 
การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใหค้่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอย่างท่ี

ยอมรบั ไดเ้ท่ากบั 5% หรือ 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% จากจ านวนประชากรทัง้หมด 2,166 
คน สามารถ ค านวณหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัไดด้งันี ้ 

แทนคา่              n  =  
2,166

1 + (2,166 )(0.05)2
 

ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้คือ 337.65 = 338 คน 
หากแต่การพิจารณาก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยไัด้

พิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความเหมาะสมกับเทคนิคทางสถิติท่ีใช ้โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามอาจไดข้อ้มูลท่ีไม่สมบูรณจ์ากความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถาม 
ผูว้ิจยัจงึไดท้  าการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพื่อเป็นการส ารองขอ้มลูส าหรบัความผิดพลาด
จากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันัน้จ  านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีพิจารณาคือ จ านวน 400 
ตวัอยา่ง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามข้ันตอนดังนี ้
ขั้นตอนท่ี1 ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) โดยแบ่ง

ประชากรออกเป็นกลุม่ตามบรษิัทท่ีสงักดั โดยเลือกบรษิัทท่ีมีพนกังานขายมากท่ีสดุ 10 อนัดบัแรก 
ขัน้ตอนท่ี2 ใชก้ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยในแตล่ะบริษัทจะ

เก็บตวัอยา่งจากผูแ้ทนในเขตกรุงเทพ 2 คนตอ่ผูแ้ทนในเขตตา่งจงัหวดั 1 คน 
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ตาราง 7 รายช่ือบรษิัทและจ านวนผูแ้ทนขายตามการจดัสรรแบบสดัสว่น 
 

บริษัท จ ำนวน
ประชำกร 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

ร้อยละ 

1 บริษทัดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั  609 112 28 
2. บริษทัเอม็เอสดี (ประเทศไทย) จ ากดั 290 54 13 
3. บริษทัไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  252 47 12 
4. บริษทแักลก็โซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จ ากดั 226 42 10 
5. บริษทัโนวาร์ติส (ประเทศไทย) จ ากดั  167 31 8 
6. บริษทซัาโนฟี-อเวนติส (ประเทศไทย) จ ากดั  143 26 7 
7. บริษทัแอสตรา เซเนกา (ประเทศไทย) จ ากดั  134 25 6 
8. บริษทัโรช (ประเทศไทย) จ ากดั 125 23 6 
9. บริษทัทาเคดา (ประเทศไทย) จ ากดั  114 21 5 
10. บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 106 20 5 

รวม 2,166 400 100 

 
การสร้างเคร่ืองมือเพือ่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้
เพ่ือการศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นความเครียดจากการท างาน ปัจจยัดา้น
ภาวะหมดไฟในการท างาน ปัจจัยดา้นบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ และผลการปฏิบัติงานของ
ผูแ้ทนขายของผูแ้ทนยาในประเทศไทย โดยแบง่เป็น 5 สว่นคือ 

ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือชิน้ที1่  
ค าถามเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูแ้ทนยา ผูต้อบแบบสอบถาม มี

ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ประสบการณ์การท างาน  โดยเป็นแบบสอบถามท่ีค าถามมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 
Choice Questions)  ใหผู้ต้อบเลือกเพียงขอ้เดียว ไดแ้ก่ 

ขอ้ท่ี 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale) ให้
เลือกดงันี ้

1. ชาย 
2. หญิง  
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ขอ้ท่ี 2 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มลู ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยใช้
มาตรฐานการจดักลุม่อายตุาม Standard International Age Classification ขององคก์าร
สหประชาชาตเิป็นหลกัในการพิจารณา ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัใชก้ลุม่ 10 ปีเป็นหลกัในการแบง่
ความกวา้งของชว่งอาย ุ(ปิยนชุ รตันกลุ. 2552: 3) และเพ่ือใหไ้ดค้  าตอบท่ีมีคณุภาพจงึขอเริ่มแจก
แบบสอบถามตัง้แตอ่าย ุ22 ปีขึน้ไป ดงันี ้

1. 22-32 ปี 
2. 33-43 ปี 
3. 44 ปีขึน้ไป 

ขอ้ท่ี 3 สถานภาพสมรส เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal 
Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

1. โสด 
2. สมรส 

ขอ้ท่ี 4 ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล 
1. ไมมี่ 
2. 1-3 คน 
3. มากกวา่ 3 คน 

ขอ้ท่ี 5 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) ก าหนดรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนจากขอ้มลูฐานเงินเดือนขัน้ต  ่าของผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
เริ่มตน้ท่ี 30,000 บาท โดยแบง่ออกเป็น 4 ช่วง ดงันี ้ 

1. 15,001-45,000 บาท 
2. 45,001-75,000 บาท 
3. 75,001-105,000 บาท 
5. สงูกวา่ 105,001 บาท 

ขอ้ท่ี 6 ประสบการณก์ารท างาน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั 
(Ordinal Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

1. 1-3 ปี  
2. 4-6 ปี  
3. 7-10 ปี  
4. มากกวา่ 11 ปี 
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ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือชิน้ที2่  
แบบสอบถามเก่ียวกบัความเครียดจากการท างาน 6 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นลักษณะ

งาน , ปัจจัยด้านบทบาทหน้าท่ีในองค์กร, ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในท่ีท างาน , ปัจจัยด้าน
ความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์รและปัจจยัดา้นความสมดลุ
ระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั โดยเป็นแบบสอบถามในรูปแบบ Likert Scale (ศิริวรรณ เสรี
รตัน ์2538) เป็นการวัดขอ้มูลดว้ยสเกลอันตราภาคชั้น( Interval Scale) เป็นค าถามปลายปิดมี
ค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ ซึ่งสามารถใชห้ลกัเกณฑ์
การใหค้ะแนนแตล่ะล าดบั และหลกัเกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคา่เฉล่ียดงันี ้

ระดับความคิดเหน็/รู้สึก คะแนน 
มากท่ีสดุ 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสดุ 1 
การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูอนัตรภาค

ชัน้ ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค์ะแนนเฉล่ียในแตล่ะระดบั โดยใชส้ตูรค านวณหาช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้ (กลัยา 
วงษล์มยั, 2556)  

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   =  
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ−ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5−1

5
  

     = 0.8 
ค่าคะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายจัดอยู่ในอันดับ 

4.21-5.00         มีความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41-4.20         มีความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
2.61-3.40         มีความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 
1.81-2.60         มีความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00-1.80         มีความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือชิน้ที ่3  
แบบวดัภาวะหมดไฟในการท างานฉบบัภาษาไทย แบบประเมินชนิด MBI-GS ไดท้  า

การแปลในรูปแบบภาษาไทย โดย ชัยยุทธ กลีบบัว ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 16 ข้อ โดย
ประเมินภาวะหมดไฟทัง้ 3 ดา้นคือ  

ขอ้ 1-5   ความออ่นลา้ทางอารมณ ์(Emotional exhaustion)  
ขอ้ 6-10   การเพิกเฉยตอ่งาน (Cynicism)  
ขอ้ 11-16   ความสามารถในการท างาน (Professional efficacy) 

แทนการลดคา่ความส าเรจ็ในงานท่ีรบัผิดชอบ (Reduced personal accomplishment) 
ระดับความรู้สึก คะแนน 

มากท่ีสดุ 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสดุ 1 
ท าการรวบรวมคะแนนแต่ละดา้น แลว้สามารถน ามาประเมินภาวะหมดไฟในการ

ท างานไดด้งันี ้
การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูอนัตร

ภาคชัน้ ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค์ะแนนเฉล่ียในแตล่ะระดบั โดยใชส้ตูรค านวณหาชว่งกวา้งของชัน้ดงันี ้
(กลัยา วงษล์มยั, 2556) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   =  
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ−ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5−1

5
  

     = 0.8 
ค่าคะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายจัดอยู่ในอันดับ 

4.21-5.00         มีภาวะหมดไฟในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41-4.20         มีภาวะหมดไฟในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
2.61-3.40         มีภาวะหมดไฟในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81-2.60         มีภาวะหมดไฟในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00-1.80         มีภาวะหมดไฟในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือชิน้ที ่4  
แบบสอบถามเก่ียวกับบุคคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ผู้ศึกษาวิจัยไดใ้ชแ้นวคิดของ 

Costa & McCrae (อา้งใน Costa & Widgier, 1992) เป็นขอ้ค าถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูดว้ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) องคป์ระกอบของบคุลิกภาพ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ความหวั่นไหว 
การแสดงออก ความเปิดกว้าง การยอมรับผู้อ่ืนและการมีสติ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุลิกภาพกบัความส าเรจ็ในอาชีพผูแ้ทน มีลกัษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่ 
(Rating Scale) มี 5 ระดับคะแนน คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดย
ก าหนดคา่ดงันี ้

ระดับพฤติกรรม/กำรปฏิบัติ คะแนน 
มากท่ีสดุ 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสดุ 1 
การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูอนัตรภาค

ชัน้ ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค์ะแนนเฉล่ียในแตล่ะระดบั โดยใชส้ตูรค านวณหาช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้ (กลัยา 
วงษล์มยั, 2556) 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   =  
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ−ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5−1

5
  

     = 0.8 
ค่าคะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายจัดอยู่ในอันดับ 

4.21-5.00         มีพฤตกิรรม/การปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41-4.20         มีพฤตกิรรม/การปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก 
2.61-3.40         มีพฤตกิรรม/การปฏิบตัิอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81-2.60         มีพฤตกิรรม/การปฏิบตัิอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00-1.80         มีพฤตกิรรม/การปฏิบตัิอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือชิน้ที ่5  
แบบสอบถามเก่ียวกบัผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทนขาย แบบสอบถามเก่ียวกบัผลการ

ปฏิบัติงานของผู้แทนขาย ผู้วิจัยใช้มาตรวัดจากงานวิจัยของ  Behrman and Perreault (1984) 
และ Piercy et al. (2012), โดยลกัษณะเครื่องมือเป็นแบบมาตรวัดประเมินค่า โดยมีค่า 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ 

ระดับความคิดเหน็ คะแนน 
ดีท่ีสดุ หรือ เป็นประจ า 5 

ดีมาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสดุ 1 

โดยครอบคลุมเนื ้อหาเก่ียวกับ 1) ผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม  2) ผลการ
ปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ์ จ  านวน7 ขอ้ค าถาม ตวัอย่างค าถาม เช่น มีความรูเ้ก่ียวกับ ลกัษณะและ
รายละเอียดของผลิตภณัฑข์องบริษัทในผลิตภณัฑท่ี์รบัผิดชอบ มีทกัษะและความสามารถในการ
ขายโดยรวมสามารถบรรลุผลส าเร็จของเป้าหมายในการขายโดยรวม สามารถสรา้งยอดขายใน
ระดบัสงูเป็นตน้ 

การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูอนัตรภาค
ชัน้ ผูว้ิจยัใชเ้กณฑค์ะแนนเฉล่ียในแตล่ะระดบั โดยใชส้ตูรค านวณหาช่วงกวา้งของชัน้ดงันี ้ (กลัยา 
วงษล์มยั, 2556)  

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   =  
ขอ้มลูที่มีค่าสงูสดุ−ขอ้มลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5−1

5
  

     = 0.8 
ค่าคะแนนเฉล่ีย การแปลความหมายจัดอยู่ในอันดับ 

4.21-5.00         ผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัดีท่ีสดุ หรือเป็น
ประจ า 

3.41-4.20         ผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัดีมาก 
2.61-3.40         ผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81-2.60         ผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00-1.80         ผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ข้ันตอนการในสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี  
1. ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้น

ความเครียดจากการท างาน ปัจจยัดา้นภาวะหมดไฟในการท างาน ปัจจยัดา้นบคุลิกภาพหา้
องคป์ระกอบ และผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทนขายของผูแ้ทนยาในประเทศไทย เพ่ือสรา้ง
แบบสอบถามใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู
ดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นความเครียดจากการท างาน ปัจจยัดา้นภาวะหมดไฟในการ
ท างาน ปัจจยัดา้นบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ และผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทนขายของผูแ้ทนยา
ในประเทศไทย 

4. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้เสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และ
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ และน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

5. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยท่ี์ปรกึษาและคณะกรรมการปรญิญานิพนธ ์

6. น าแบบสอบถามท่ีไดร้บัการแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใชส้  านวนภาษา เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขครัง้สดุทา้ย
ก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out) 

7. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 
40 คน เพ่ือวิเคราะหห์าคา่ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีหาคา่สมัประสิทธ์ิ

อลัฟ่า (-Coefficient) สตูรของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2549) เพ่ือหาคา่
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม คา่อลัฟ่าท่ีไดแ้สดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยมีคา่

ระหวา่ง 0≤≤1 ซึ่งคา่ท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่มีความเช่ือมั่นสงูโดยก าหนดคา่ความ
เช่ือมั่นท่ียอมรบัไดไ้มต่  ่ากว่า 0.7 โดยแบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมั่น ซึ่งใกลเ้คียงกบั 1 แสดงวา่มี
คา่ความเช่ือมั่นสงู 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บง่ลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้คว้า จากหนังสือ 

บทความ วิทยานิพนธ ์วารสาร เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ตเพ่ือ
ประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 

2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจาก
กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
การจัดท าและการวิเคราะหข้์อมูล 

หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผูว้ิจัยไดก้ าหนดการวิเคราะหข์้อมูลจาก
แบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อก โดยคดัเลือกเฉพาะท่ีสมบรูณเ์ทา่นัน้ 

2. ท าการลงรหสั (Coding) ขอ้มลู โดยแบง่เป็นกลุ่มตามตวัแปรท่ีท าการศกึษา และ
น าขอ้มลูบนัทกึลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์

3. วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

4.1 การวิเคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์ในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และประสบการณก์ารท างาน โดยการหาความถ่ี (Frequency) และคา่รอ้ยละ 
(Percentage) 

4.2 การวิเคราะหปั์จจยัความเครียดในการท างาน 5 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้น
ลกัษณะงาน, ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร, ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน, ปัจจยัดา้น
ความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ และปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์รของผูแ้ทนยา โดยใช้
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ (Likert scale questions) รวมจ านวน 20 ขอ้ โดยการหา
คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.3 การวิเคราะหภ์าวะหมดไฟในการท างาน โดยประเมินภาวะหมดไฟทัง้ 3 ดา้น 
คือ ความอ่อนลา้ทางอารมณ ์การเพิกเฉยตอ่งาน และความสามารถในการท างาน ของผูแ้ทนยา 
โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณคา่ (Likert scale questions) รวมจ านวน 16 ขอ้ 
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4.4 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของบคุลิกภาพ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ความ
หวั่นไหว การกลา้แสดงออก ความเปิดกวา้ง การมีสต ิโดยใชแ้บบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Likert scale questions) รวมจ านวน 25 ขอ้ โดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviations) 

4.5 การวิเคราะหผ์ลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม รวมจ านวน 9 ขอ้ โดยการหา
คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.1 สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 

การใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูว้ิจัยเลือกใช้
สถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคแ์ละความหมายของข้อมูลท่ีใช้ในวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยใชข้อ้มลูส่วนบคุคล ปัจจยัดา้นความเครียด ปัจจยัดา้นภาวาหมดไฟจากการท างาน 
ปัจจยัดา้นบคุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ผลการปฎิบตัิงานเชิงพฤติกรรมและผลการปฏิบตัิงานเชิง
ผลลพัธ ์น ามาวิเคราะหด์ว้ยคา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.1.1 การหารอ้ยละ (Percentage) (กลัยา วงษล์มยั, 2556)  

𝑃      =
f

n
x100 

เม่ือ P แทน คา่รอ้ยละ 
  f แทน ความถ่ีของคะแนน 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

5.1.2 การหาคา่เฉล่ีย (Mean หรือ x̅) (กลัยา วงษล์มยั, 2556) 

x̅ = 
∑x

n
 

เม่ือ x̅   แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

  ∑x  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  n   แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

5.1.3 การหาคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.)  
(กลัยา วงษ์ลมยั, 2556)  

   S.D. =    √
𝑛∑x 2−(∑x )2

𝑛(𝑛−1)
 

เม่ือ S.D.   แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่ม
ตวัอยา่ง (Standard Deviation) 
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  ∑x 2   แทน  คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 

  (∑ x )2 แทน  คา่คะแนนเฉล่ีย 
  n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample Size) 

โดยที ่ Ni – Nj  
  Df = N-k 

โดยที ่  1 jn n=    
เม่ือ LSD แทน ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบัประชากร กลุม่ท่ี I 

และ j 

 1 ;
2

n k
t 
− −

แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ท่ี

ระดบั 
 

5.1.4 สถิติท่ีใชท้ดสอบค่าความเช่ือถือไดข้องเครื่องมือ (Reliability of the 
test)  

∝=   
k covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k−1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

เม่ือ ∝  แทน ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
  k  แทน จ านวนค าถาม 

   covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าฉล่ียของค่าแปรปรวนร่วม
ระหวา่งค าถามตา่งๆ 

   variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     แทน คา่เฉล่ียของค่าแปรปรวนของ
ค าถาม 

5.2 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Analysis) 
ประกอบดว้ย 

5.2.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกตา่ง 2 กลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์
ความแตกตา่งระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง โดยมีสตูรในการหาคา่ t (กลัยา วงษล์มยั, 2556) ดงันี ้

กรณีท่ี  S2
1  =  S2

2 

สตูร  t  =  
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
[
1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

โดยท่ี Degree of freedom (df)   =   n1+n2-2 
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กรณีท่ี  S2
1    S2

2 

  t = 
x̅1−x̅2

√
S  1  + 
2

n1

S  2
2

n2

 

โดยท่ี Degree of freedom (df)   =   
[
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2
]

2

[
𝑆1
2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+
[
𝑆2
2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

เม่ือ t แทน  คา่สถิตใิชพ้ิจารณาใน t-distribution 

 x̅1  แทน  คา่เฉล่ียของตวัอย่างกลุม่ท่ี 1 

 x̅2 แทน  คา่เฉล่ียของตวัอย่างกลุม่ท่ี 2 

 s   1
2  แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

 s  2
2    แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 2 

    n1 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างท่ี 1 

    n2 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างท่ี 2 
 df      แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 

5.2.2 การวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว  (Oneway analysis of 
variance)  

ใชค้า่ F-Ratio กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั (กลัยา วงษล์มยั
, 2556)) มีสตูรดงันี ้

 
ตาราง 8 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

ระหวา่งกลุม่ (B) k-1 SS(B) MS(B)    = ( )

1

BSS

k −
 

( )

( )

B

W

MS

MS
 

ภายในกลุม่ (W) n-k SS(W) MS(W) =  ( )

1

WSS

k −
 

รวม (T) n-1 SS(T)   

 



  52 

 

 F = 
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 
เม่ือ F แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน F-distribution 
 df แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหวา่งกลุม่ (k-1) และ

ภายในกลุม่ (n - k) 
 k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน 
 n แทน จ านวนตวัอยา่งท่ีทัง้หมด 
 SS(B) แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุ่ม (Between sum of 

square) 
 SS(W) แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within sum of square) 
 MS(B) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ (Mean 

square between groups) 
 MS(W) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean 

square within groups) 

 n - k แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่ (Within degree of 
freedom) 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตแิลว้ ตอ้งท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูต่อ่ไป เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั โดยใชว้ิธี Fisher’s least 
significant difference (LSD)  (กลัยา วงษ์ลมยั, 2556) 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−∝
2
; 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [

1

𝑁𝑖
+

1

𝑁𝑗
] 

โดยท่ี  Ni – Nj  
 Df   =   N-k 

โดยท่ี   1 jn n=    
เม่ือ LSD แทน ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบัประชากร กลุม่ท่ี I 

และ j 
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 1 ;
2

n k
t 
− −

แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ท่ี

ระดบัความเช่ือมั่น 95% และชัน้แหง่ความเป็นอิสระภายในกลุม่   =   n – k 
 MSE แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุ่ม (MS(W)) 

 1n  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 

 jn  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ j 

  แทน คา่ความคลาดเคล่ือน 
5.2.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตวั

แปรท่ีมากกวา่ 2 กลุม่ ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั (Hartung, 2001) มีสตูรดงันี ้
 

B = β =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
         โดยคา่ 𝑀𝑆(𝑊) =

∑ [1 −
𝑛𝑗

𝑁
]𝑘

𝑖=𝑗 𝑆1
2 

เม่ือ B  แทน คา่สถิตมีิใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 

 𝑀𝑆(𝐵) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
(Mean Square Between Group) 

 𝑀𝑆(𝑊) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
(Mean Square Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 

 k   แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่ง 
 nj  แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ i 
 N  แทน ขนาดของประชากร 

 S1
2   แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง i 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการ
ทดสอบเป็นรายคู่เพ่ือดวู่ามีคู่ใดท่ีแตกต่างกันโดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกตสุิงห ,์ 2543) มี
สตูรดงันี ้

 𝑡 =
�̅�𝑖−�̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑊)[
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
]

 

เม่ือ t  แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

 𝑀𝑆(𝑊) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่
(Mean Square Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 
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 �̅�𝑖   แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง i 

 �̅�𝑗   แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง j 

 𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอยา่งของกลุม่ท่ี i 

 𝑛𝑗   แทน จ านวนตวัอยา่งกลุม่ท่ี j 
5.2.4 การวิ เคราะห์ความถดถอย เชิ งพหุคูณ  (Multiple Regression 

Analysis) จากสมการแสดงการความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ (X) ของ

ประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตวัแปรอิสระ (∝ +𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘 𝑋𝑘) สามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงคา่ของตวัแปรตามไดส้่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถ
อธิบายไดนี้ ้เรียกว่า ค่าความคาดเคล่ือนในการพยากรณ ์(Error : Ԑ) การวิเคราะหเ์ชิงถดถอย

แบบพหคุณูจะเป็นการพยากรณห์าคา่สมัประสิทธ์ิ α และ β2 จากคา่สถิติ a และ b ท่ีไดจ้ากการ
คา้นวณโดยกลุม่ 

ตวัอยา่ง โดยหลกัการวิเคราะห ์คือ คา่สมัประสิทธ์ิท่ีคา้นวณไดจ้ะตอ้งเป็นคา่
สมัประสิทธ์ิท่ีทา้ใหส้มการดงักล่าว มีค่าความคาดเคล่ือนกา้ลงัสองรวมกันนอ้ยท่ีสุด (Ordinary 
Least Square : OLS) 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

Y = ∝ +𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 +⋯+ 𝛽𝑘 𝑋𝑘+Ԑ 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอยา่ง 

Y = 𝑎 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 +⋯+ 𝑏𝑘 𝑋𝑘  
โดยท่ี X คือ ตวัแปรอิสระ 
 Y คือ ตวัแปรตาม 
 k คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 

เม่ือ ∝ และ a เป็นจดุตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ คา่ของ Y เม่ือใหต้วั
แปรอิสระทัง้หมดมีคา่เทา่กบัศนูย ์

สว่น β และ b เป็นสมัประสิทธ์ิถดถอย (Partial regression coefficient) ของ
ตวัแปรอิสระแตล่ะตวั ซึ่งหมายถึงอตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม (Y) เม่ือตวัแปรอิสระนัน้
เปล่ียนไป 1 หนว่ย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีคา่คงท่ี 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิ a และ b สามารถคา้นวณไดจ้ากสตูรดงันี ้

a = 𝑌 − 𝑏1 𝑋1 − 𝑏2 𝑋2 −⋯− 𝑏𝑘 𝑋𝑘  
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𝑏1 =
Σ𝑋𝑖  𝑌𝑖  − Σ𝑋𝑖𝛴𝑌𝑖

𝑛∑𝑋1
2 − (𝛴𝑋𝑖  )

2
 

การวิเคราะหเ์ชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเง่ือนไขท่ีสา้คญั คือ 
1. ความผิดพลาด (error) ตอ้งเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโคง้

ปกต ิ
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ (X) 

จะตอ้งเทา่กนั 
3. คา่ความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แตล่ะคา่เป็นอิสระกนั 
4. ตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็นอิสระกนั 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจยันีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบตัิงานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้มลูตวัอย่างท่ีเก็บรวบรวมมาไดจ้  านวน 400 
ชดุ ท าการวิเคราะหโ์ดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งการแปรผลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มลูผูว้ิจยัได้
ก าหนดสญัญาลกัษณต์า่งๆท่ีใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

สัญญาลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
H0   แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1   แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
N   แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
x ̄   แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D.  แทน คา่เบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig. แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบใช้สรุปผลการ

ทดสอบสมมตฐิาน 
*    แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
B แ ท น  ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร ถ ด ถ อ ย ข อ ง ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ 

(Unstandardized) 
β แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอิสระ 

(Standardized) 
SE แทน ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

(Standard Error of Mean) 
R2 แทน คา่สมัประสิทธ์ิการท านาย (R-squared) 
SS แทน คา่ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกของคะแนน (Mean of Squares) 
df แทน องศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
1. การวิเคราะหส์ถติเิชิงพรรณนา  

 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูแ้ทนยา น าเสนอในรูปตารางแจกแจง 
ความถ่ี รอ้ยละ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณก์าร
ท างาน 

ส่วนท่ี 2 ความเครียดจากการท างาน 6 ปัจจยั น าเสนอในรูปตารางแสดงค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอันดับ ประกอบดว้ย ปัจจัยดา้นลักษณะงาน , ปัจจัยดา้นบทบาท
หนา้ท่ีในองคก์ร, ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน, ปัจจยัดา้นความส าเร็จและความกา้วหนา้ใน
อาชีพ ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์ร และปัจจยัทางดา้นความสมดลุระหว่างการท างานและชีวิต
สว่นตวั 

ส่วนท่ี 3 ภาวะหมดไฟในการท างานฉบับภาษาไทย น า เสนอในรูปตารางแสดง
คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและอนัดบั ประกอบดว้ย ความอ่อนลา้ทางอารมณ ์การเพิกเฉย
ตอ่งาน และความสามารถในการท างาน 

ส่วนท่ี 4 บุคคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ น าเสนอในรูปตารางแสดงค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและอันดบั ประกอบดว้ยความหวั่นไหว การแสดงออก ความเปิดกวา้ง การ
ยอมรบัผูอ่ื้นและการมีสติ 

ส่วนท่ี 5 ผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนขาย น าเสนอในรูปตารางแสดงค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและอนัดบั ในส่วนของผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม และในส่วนของผลการ
ปฏิบตังิานเชิงผลลพัธจ์ะน าเสนอในรูปตารางแจกแจง ความถ่ี รอ้ยละ  

2. การวิเคราะหเ์ชิงอนุมาน  
สมมตุฐิานขอ้ท่ี 1ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีตา่งกนัมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนั 

1.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะสว่นบคุคลท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิง
พฤตกิรรมแตกตา่งกนั 

1.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะสว่นบคุคลท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ์
แตกตา่งกนั 

สมมตุฐิานขอ้ท่ี 2. ปัจจยัดา้น 
ความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ีใน

องคก์ร สมัพนัธภาพในท่ีท างาน ความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ ลกัษณะองคก์รและความ
สมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั 
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ภาวะหมดไฟในการท างาน ประกอบดว้ย ภาวะออ่นลา้ทางอารมณ ์การ
เพิกเฉยตอ่งาน และความสามารถในการท างาน และ 

บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ ประกอบดว้ย บคุลิกภาพแบบหวั่นไหว บคุลิกภาพ
แบบแสดงออก บคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้นและบคุลิกภาพแบบมีสติ มี
ผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 

สมมตุฐิานขอ้ท่ี 3. ปัจจยัดา้น 
ความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ีใน

องคก์ร สมัพนัธภาพในท่ีท างาน ความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ ลกัษณะองคก์รและความ
สมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั 

ภาวะหมดไฟในการท างาน ประกอบดว้ย ภาวะออ่นลา้ทางอารมณ ์การ
เพิกเฉยตอ่งาน และความสามารถในการท างาน และ 

บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบประกอบดว้ย บคุลิกภาพแบบหวั่นไหว บคุลิกภาพ
แบบแสดงออก บคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้น บคุลิกภาพแบบมีสต ิมีผล
ตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์

1. การวิเคราะหส์ถติเิชิงพรรณนา 
1.1 ลกัษณะสว่นบคุคล 

 
ตาราง 9 แสดงจ านวนความถ่ี รอ้ยละ ดา้นลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ลักษณะส่วนบุคคล ความถี ่(คน) ร้อยละ 

1.1 เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

 
130 
270 
400 

 
32.5 
67.5 
100 

1.2 อาย ุ
22-32 ปี 
33-43 ปี 
44 ปีขึน้ไป 
รวม 

 
188 
166 
46 
400 

 
47.0 
41.5 
11.5 
100 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ลักษณะส่วนบุคคล ความถี ่(คน) ร้อยละ 

1.3 สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
รวม 

 
281 
119 
400 

 
70.3 
29.7 
100 

1.4 ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้ง
ดแูล (บดิา มารดา หรือบตุร) 

ไมมี่ 
1-3 คน 
มากกวา่ 3 คน 
รวม 

 
 
              205 

132 
63 
400 

 
 
              51.2 

33.0 
15.8 
100 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
15,001-45,000 
45,001-75,000 
75,001-105,000 
สงูกวา่ 105,000 
รวม 

 
83 
232 
53 
32 
400 

 
20.8 
58.0 
13.2 
8.0 
100 

1.6 ประสบการณท์ างาน 
1-3 ปี 
4-6 ปี 
7-10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี  
รวม 

 
189 
117 
74 
20 
400 

 
47.4 
29.1 
18.5 
5.0 
100 

 
จากตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหล์กัษณะส่วนบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้

จ  านวน 400 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้
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เพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 270 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 67.5 และเป็นเพศชายจ านวน  130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 ตามล าดบั 

อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22-32 ปี จ  านวน 188 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 47.0 รองลงมามีอายรุะหว่าง 33-43 ปี จ  านวน 166 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.1 และมี
อาย ุ44 ปีขึน้ไป จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 281 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.3 และสถานภาพสมรส จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.7 ตามล าดบั 

ภาระครอบครัวที่ต้องดูแล (บดิา มารดา หรือบตุร) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่มีภาระท่ีตอ้งดแูล จ านวน 205 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.2 รองลงมาคือมีภาระทางครอบครวั
ท่ีตอ้งดูและ1-3 คน จ านวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.0 และมีภาระทางครอบครัวท่ีตอ้งดูแล
มากกวา่ 3 คน จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 45,001-75,000 บาท จ านวน 232 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 58.0 รองลงมาอยู่ระหว่าง 15,001-45,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
20.8 มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนอยูร่ะหวา่ง 75,001-105,000 บาท จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 
และสงูกวา่ 105,000 บาท จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ตามล าดบั 

ประสบการณท์ างาน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-3 ปี บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 47.4 รองลงมาคือ 4-6 ปี บาท จ านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.1 ประสบการณท์ างาน 7-10 
ปี จ  านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.5 และประสบการณท์ างานมากกว่า 10 ปี จ  านวน 20 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 5.0 ตามล าดบั  

จากผลการวิเคราะหต์ามตารางท่ี 9 พบว่าลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนและประสบการณท์ างาน มีจ านวนคอ่นขา้งนอ้ย จงึขอจดักลุม่ใหมด่งันี ้
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ตาราง 10 แสดงจ านวนความถ่ี รอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามดา้นรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนและ
ประสบการณท์ างาน ท่ีจดักลุม่ใหม่ 
 

ลักษณะส่วนบุคคล ความถี ่(คน) ร้อยละ 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
15,001-45,000 
45,001-75,000 
สงูกวา่ 75,001 
รวม 

 
83 
232 
85 
400 

 
20.8 
58.0 
21.2 
100 

1.6 ประสบการณท์ างาน 
1-3 ปี 
4-6 ปี 
มากกวา่ 6 ปี 
รวม 

 
189 
117 
94 
400 

 
47.4 
29.1 
23.5 
100 

 
ผลการวิเคราหจ์ากตางรางท่ี10  พบว่าขอ้มลูท่ีจดักลุ่มใหม่ของ ดา้นรายไดต้อ่เดือนและ

ดา้นรประสบการณท์ างาน เป็นดงันี ้
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 45,001-75,000 บาท จ านวน 232 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 58.0 รองลงมาคือสงูกวา่ 75,001 บาท จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.2 มีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนอยูร่ะหวา่ง 15,001- 45,000 บาท จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.8 ตามล าดบั 

ประสบการณท์ างาน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-3 ปี บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 47.4 รองลงมาคือ 4-6 ปี จ  านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.1 ประสบการณท์ างานมากกว่า 6 
ปี จ  านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 



  62 

1.2 ความเครียดจากการท างาน 
 
ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงแบนมาตรฐานของ ระดบัความเครียดจากการท างาน 6 
ปัจจยั 
 

ปัจจัยควำมเครียดจำกกำรท ำงำน 𝒙̄  S.D. ระดับควำม
คิดเห็น/รู้สึก 

ปัจจัยด้านลักษณะงาน    
1. จ านวนโรงพยาบาลหรือจ านวนลกูคา้ท่ีท่านตอ้ง
รบัผิดชอบมากเกินกวา่จะท าไดค้รบ 

3.25 1.133 ปานกลาง 

2. ตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 3.21 1.373 ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 

3. ตอ้งรบัผิดชอบตอ่ยอดขายใหเ้ป็นไปตามเป้า 3.81 1.120 มาก 
4. ขัน้ตอนในการท างานมีมากเกินไป เช่น ดา้น
เอกสารการเบิกคา่ใชจ้่าย การจดัประชมุวิชาการ จน
รูส้กึยุ่งยาก 

3.45 0.990 มาก 

รวม 3.43 1.154 มาก 
ปัจจัยด้านบทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร    
5. ลกัษณะงานไมช่ดัเจน ตอ้งท าหนา้บทบาท
นอกเหนือจากการขาย 

2.95 1.157 ปานกลาง 

6. ไดร้บั Target อย่างไมส่มเหตสุมผล 3.46 1.197 มาก 
7. ไมส่ามารถแสดงความคิดเห็นในดา้นท่ีตรงขา้มกบั
ค าสั่งของหวัหนา้ 

3.07 1.136 ปานกลาง 

8. การขาดอิสระในวิธีการท างาน 2.81 1.137 ปานกลาง 
รวม 3.07 1.157 ปานกลาง 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ปัจจัยควำมเครียดจำกกำรท ำงำน 𝒙̄  S.D. ระดับควำม
คิดเห็น/รู้สึก 

 

ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในการท างาน    

9. เม่ือเกิดปัญหาขึน้ในเขต ไมไ่ดร้บัความช่วยเหลือ
จากหวัหนา้ 

2.80 1.165 ปานกลาง 

10. ไมไ่ดร้บัความรว่มมือจากทีมอ่ืนในท่ีอยู่ในเขต 2.18 1.020 นอ้ย 
11. ปัญหาระหวา่งคูเ่ขต เกิดการท างานเอาหนา้ การ
จบัผิด 

3.78 1.244 มาก 

12. ถกูกีดขวางจากเลขา เจา้หนา้ท่ีหรือพยาบาล ใน
การเขา้พบแพทย ์

2.38 1.037 ปานกลาง 

รวม 2.79 1.117 ปานกลาง 
ปัจจัยด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าใน
อาชีพ  

   

13. ขาดโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง 3.08 1.033 ปานกลาง 
14. ต  าแหน่งผูจ้ดัการขายไมค่อ่ยเปิดรบั 2.97 1.168 ปานกลาง 
15. งานท่ีท าลกัษณะเดิมๆไมไ่ดโ้อกาสในการท างาน
ดา้นอื่น 

2.48 1.290 นอ้ย 

16. ไมไ่ดร้บัโอกาสในการศกึษาความรูเ้พ่ิมเติม    2.48     0.993 นอ้ย 
รวม    2.75     1.121 ปานกลาง 

ปัจจัยด้านลักษณะขององคก์ร    
17. บริษัทมีข่าวลดคน ยบุทีม 2.87 1.093 ปานกลาง 

18. หวัหนา้ไมเ่ป็นธรรม ไมม่ีหน่วยงานรบัรอ้งเรียน
ความไมเ่ป็นธรรมท่ีเกิดขึน้ 

2.68 1.238 ปานกลาง 

19. บรรยากาศในบริษัทเครง่เครียด ไมเ่ป็นมิตร 2.55 1.158 นอ้ย 
20. บริษัทไมม่ีความชดัเจนเรื่อง โบนสั incentive 
หรือรายไดพิ้เศษอ่ืนๆ 

2.82 1.170 ปานกลาง 

รวม 2.73 1.164 ปานกลาง 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ปัจจัยควำมเครียดจำกกำรท ำงำน 𝒙̄  S.D. ระดับควำม
คิดเห็น/รู้สึก 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่าผูแ้ทนยามีระดบัความเครียดจากการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลางโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูแ้ทนมีความเครียดในดา้น
ลกัษณะงานมากท่ีสุด โดยมีระดบัความเครียดอยู่ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 รองลงมาคือ
ด้านบทบาทหน้าท่ีในองค์กร ด้านสัมพันธภาพในการท างาน  และด้านความสาเร็จและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.07, 2.79 และ 2.75 ตามล าดบั 

ด้านลักษณะงาน พบว่า ในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกบัความเครียดจากการท างาน ดา้นลกัษณะงานอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.43 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ตอ้งรบัผิดชอบตอ่ยอดขายใหเ้ป็นไปตามเปา้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั3.81 
รองลงมาคือขัน้ตอนในการท างานมีมากเกินไป เช่น ดา้นเอกสารการเบิกคา่ใชจ้่าย การจดัประชมุ
วิชาการ จนรูส้ึกยุ่งยาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ3.45 โดยทัง้คู่มีระดบัความเครียดจากการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก จ านวนโรงพยาบาลหรือจ านวนลกูคา้ท่ีท่านตอ้งรบัผิดชอบมากเกินกว่าจะท าไดค้รบ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.24 และตอ้งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.21  โดยทั้งคู่มีระดับ
ความเครียดจากการท างานอยูร่ะดบัปานกลาง 

ปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตท างาน
และชีวิตส่วนตัว 

   

21. เวลาในการท างานไมแ่น่นอน บางวนัตอ้งอยู่จน
ดกึ 

2.91 0.918 ปานกลาง 

22. ไมส่ามารถอยู่กบัครอบครวัไดเ้น่ืองจากตอ้ง
ออกบธูในวนัหยดุ 

2.10 0.941 นอ้ย 

23. เกิดความไมเ่ขา้ใจในครอบครวัอนัเน่ืองมาจาก
ลกัษณะงานท่ีตอ้งลกูแลลกูคา้ 

1.75 0.929 นอ้ยท่ีสดุ 

24. ขาดเวลาสว่นตวั 2.24 0.956 นอ้ย 

รวม 2.25 0.936 น้อย 

ความเครียดรวม 2.84 1.108 ปานกลาง 
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ด้านบทบาทหน้าที่ในองคก์ร โดยรวมมีความเครียดจากการท างานอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ได้รับ Target อย่างไม่
สมเหตสุมผล มีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ 3.46 โดยความเครียดจากการท างานอยู่ในระดบัมาก รองลงมา
คือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในดา้นท่ีตรงขา้มกับค าสั่งของหัวหนา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 
ลกัษณะงานไม่ชดัเจน ตอ้งท าหนา้บทบาทนอกเหนือจากการขาย มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 2.95 และใน
ขอ้การขาดอิสระในวิธีการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.81 ตามล าดบั โดยความเครียดจากการ
ท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในการท างาน โดยรวมมีความเครียดจากการท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ในขอ้ปัญหาระหว่างคู่เขต 
เกิดการท างานเอาหนา้ การจบัผิด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 โดยความเครียดจากการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาคือเม่ือเกิดปัญหาขึน้ในเขตไม่ไดร้บัความช่วยเหลือจากหวัหนา้ มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 2.80 โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง ถกูกีดขวางจากเลขา เจา้หนา้ท่ี
หรือพยาบาล ในการเขา้พบแพทย ์มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.38 และไม่ไดร้บัความรว่มมือจากทีมอ่ืนใน
บริษัทท่ีอยู่ในเขต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.18 ตามล าดบั โดยความเครียดจากการท างานอยู่ในระดบั
นอ้ย  

ปัจจัยด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยรวมมีความเครียดจาก
การท างานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขาดโอกาส
ในการเล่ือนต าแหน่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08 รองลงมาคือต าแหน่งผูจ้ดัการขายไม่ค่อยเปิดรบั มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 2.97 โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง งานท่ีท าลกัษณะเดิมๆ
ไม่ไดโ้อกาสในการท างานดา้นอ่ืน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.48 ซึ่งเท่ากบัขอ้ไม่ไดร้บัโอกาสในการศกึษา
ความรูเ้พิ่มเตมิ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.48 โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  

ปัจจัยด้านลักษณะขององคก์ร โดยรวมมีความเครียดจากการท างานอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า บริษัทมีข่าวลดคน ยบุทีม มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 2.87 รองลงมาคือบริษัทไม่มีความชดัเจนเรื่อง  โบนสั incentive หรือรายไดพ้ิเศษ
อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.82 หวัหนา้ไม่เป็นธรรม ไม่มีหน่วยงานรบัรอ้งเรียนความไม่เป็นธรรมท่ี
เกิดขึน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.68 โดยความเครียดจากการท างานอยู่ในระดับปานกลาง และ
บรรยากาศในบริษัทเคร่งเครียด ไม่เป็นมิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.55 ตามล าดบั โดยความเครียด
จากการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  
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ปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว  โดยรวมมี
ความเครียดจากการท างานอยู่ในระดบันอ้ย โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 2.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า เวลาในการท างานไมแ่น่นอน บางวนัตอ้งอยู่จนดกึ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.91 โดยความเครียด
จากการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือขาดเวลาส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.24 ไม่
สามารถอยู่กับครอบครัวได้เ น่ืองจากต้องออกบูธในวันหยุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.10 โดย
ความเครียดจากการท างานอยู่ในระดบันอ้ย และเกิดความไม่เขา้ใจในครอบครวัอนัเน่ืองมาจาก
ลกัษณะงานท่ีตอ้งลกูแลลกูคา้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.75 ตามล าดบั โดยความเครียดจากการท างาน
อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ  

1.3 ภาวะหมดไฟในการท างาน 
 

ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงแบนมาตรฐานของ ระดบัภาวะหมดไฟในการท างาน 3 ปัจจยั 
 

ภำวะหมดไฟในกำรท ำงำน 𝒙̄  S.D. ระดับควำมรู้สึก 
ปัจจัยด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์    
1. ฉนัรูส้กึเซง็จากการท างานเดิมๆซ า้ๆ 3.65 0.788 มาก 
2. ฉนัรูส้กึหมดแรงเมื่อตอ้งแกปั้ญหาตา่งๆในเขต 3.19 0.967 ปานกลาง 
3. ฉนัรูส้กึเบ่ือหน่ายท่ีตอ้งไปท างานในเขต หรือ เขา้
ประชมุท่ีออฟฟิศ 

4.32 0.821 มากท่ีสดุ 

4. การท างานอยู่ในโรงพยาบาลคนเดียวทัง้วนัเป็น
เรื่องท่ีกดดนั 

2.84 0.808 ปานกลาง 

5. ฉนัรูส้กึเหน่ือยลา้จากงานท่ีตอ้งรองรบัอารมณต์า่งๆ 4.42 0.494 มากท่ีสดุ 
รวม 3.68 0.776 มาก 

ปัจจัยด้านการเพกิเฉยต่องาน    

6. ความสนใจในการไปพบลกูคา้ลดลง 3.20 0.737 ปานกลาง 
7. ฉนัมีความกระตือรือรน้ในการท าสรา้งยอดขายลดลง 2.97 0.894 ปานกลาง 

8. ฉนัแคอ่ยากท างานของฉนั โดยไมส่นใจเพ่ือนรอบขา้ง 3.45 1.044 มาก 

9. ฉนัรูส้กึขอ้งใจวา่งานท่ีรบัผิดชอบมีประโยชนห์รือไม ่ 3.00 0.981 ปานกลาง 
10. ฉนัรูส้กึเฉยๆไมใ่สใ่จ รูส้กึวา่ไมม่ีฉนัยอดขายก็มีอยู่
ตามปกติ 

2.91 0.961 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.923 ปานกลาง 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

 
จากตารางท่ี11 พบว่าผูแ้ทนยามีระดบัภาวะหมดไฟในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลางโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูแ้ทนมีภาวะหมดไฟในการ
ท างานดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณม์ากท่ีสุด โดยมีระดบัภาวะหมดไฟอยู่ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.68 รองลงมาคือดา้นการเพิกเฉยตอ่งานและดา้นความสามารถในการท างาน มีคา่เฉล่ีย
เทา่กนัคือ 3.10 

ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ โดยรวมมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า รูส้ึกเหน่ือยลา้จากงานท่ีตอ้งรองรับ
อารมณต์า่งๆ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.42 รองลงมาคือรูส้ึกเบื่อหน่ายท่ีตอ้งไปท างานในเขต หรือ 
เขา้ประชุมท่ีออฟฟิศ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 โดยมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัมากท่ีสุด 
รูส้ึกเซ็งจากการท างานเดิมๆซ า้ๆ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.65 โดยมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบั
มาก รูส้ึกหมดแรงเม่ือตอ้งแก้ปัญหาต่างๆในเขตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.19 และการท างานอยู่ใน

ภำวะหมดไฟในกำรท ำงำน   𝒙̄  S.D. ระดับควำมรู้สึก 
ปัจจัยด้านความสามารถในการท างาน    
11. ฉนัไมส่ามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในเขตท่ี
รบัผิดชอบ 

2.77 0.826 ปานกลาง 

12. ฉนัรูส้กึวา่ท างานไปวนัๆ ท างานตามเงินเดือน ไม่
กระตือรือรน้ 

3.23 0.708 ปานกลาง 

13. ในความเห็นของฉนั ฉนัไมไ่ดเ้ป็นผูแ้ทนท่ีมีทกัษะ
ใดๆ 

2.68 0.998 ปานกลาง 

14. ฉนัรูส้กึเฉยๆ ในบางทีท่ีปิดยอดขายไดเ้กิน 100% 3.03 0.935 ปานกลาง 
15. หลายครัง้ท่ีฉนัรูส้กึวา่ผลงานท่ีได ้ไมคุ่ม้คา่กบั
แรงท่ีลงไป 

3.32 1.091 ปานกลาง 

16. ฉนัไมม่ั่นใจวา่ฉนัจะสามารถท ายอดขายได้
ตามท่ีบริษัทตัง้ไว ้

3.55 0.946 มาก 

รวม 3.10 0.917 ปานกลาง 

ภาวะหมดไฟรวม 3.29 0.872 ปานกลาง 
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โรงพยาบาลคนเดียวทัง้วนัเป็นเรื่องท่ีกดดนั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.84 ตามล าดบั โดยมีภาวะหมดไฟ
ในการท างานในระดบัปานกลาง 

ด้านการเพิกเฉยต่องาน โดยรวมมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัปานกลาง 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยากท างานโดยไม่สนใจเพ่ือนรอบขา้ง 
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.45 โดยมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัมาก รองลงมาคือความสนใจใน
การไปพบลกูคา้ลดลง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.20 รูส้ึกขอ้งใจว่างานท่ีรบัผิดชอบมีประโยชนห์รือไม่ มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.00 ความกระตือรือรน้ในการท าสรา้งยอดขายลดลง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.97 และ
รูส้ึกเฉยๆไม่ใส่ใจ รูส้ึกว่าไม่มีฉันยอดขายก็มีอยู่ตามปกติ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.91 ตามล าดบั โดยมี
ภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัปานกลาง  

ด้านความสามารถในการท างาน โดยรวมมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบั
ปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ไม่มั่นใจว่าฉันจะสามารถท า
ยอดขายไดต้ามท่ีบรษิัทตัง้ไว ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.55 โดยมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัมาก 
รองลงมาคือในหลายครัง้ท่ีรูส้ึกว่าผลงานท่ีได ้ไม่คุม้คา่กบัแรงท่ีลงไป มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.32 รูส้ึก
วา่ท างานไปวนัๆ ท างานตามเงินเดือน ไมก่ระตือรือรน้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.23 รูส้กึเฉยๆ ในบางทีท่ี
ปิดยอดขายไดเ้กิน 100% มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.03 ไม่สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในเขตท่ีรบัผิดชอบ 
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.77 และรูส้กึวา่ไมไ่ดเ้ป็นผูแ้ทนท่ีมีทกัษะใดๆ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.68 ตามล าดบั 
โดยมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัปานกลาง  
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1.4 บคุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 
 
ตาราง 13 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงแบนมาตรฐานของ บคุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 5 ดา้น 
 

 
 

 

บุคคลกิภำพห้ำองค์ประกอบ   𝒙̄  S.D. ระดับพฤติกรรม/
กำรปฏิบัติ 

ด้านความหว่ันไหว    
1.ฉนัเป็นคนโกรธง่าย หายเรว็ 2.58 0.710 นอ้ย 
2. บ่อยครัง้ท่ีฉนัรูส้กึเครียดและตื่นเตน้ไดง้่าย เมื่อ
ตอ้งออกไปพดูในท่ีประชมุ 

2.87 1.132 ปานกลาง 

3. เมื่อเกิดปัญหาในเขต ฉนัมกัจะหมกมุน่กบัปัญหา
เหลา่นัน้ทัง้วนั จนกวา่ปัญหานัน้จะหมดไป 

2.52 0.841 นอ้ย 

4. ฉนัรูส้กึไมม่ั่นใจ หรือ กงัวลเมื่อตอ้งออกไป
แกปั้ญหา 

2.81 0.843 ปานกลาง 

5. ฉนัรูส้กึชอบท างานคนเดียว 3.06 1.345 ปานกลาง 

รวม 2.77 0.974 ปานกลาง 

ด้านการแสดงออก    
6. เม่ือฉนัพบวา่วิธีใดเป็นวิธีการขายท่ีถกูตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ ฉนัมกัจะใชวิ้ธีการนัน้ประจ า 

3.19 0.736 ปานกลาง 

7. ฉนัมีความกระตือรือรน้ในการสรา้งยอดขายและ
หาลกูคา้ใหม่ๆ  

2.94 0.671 ปานกลาง 

8. ฉนัเป็นท่ีรกัของเพ่ือนรว่มทีมและเพ่ือนในเขต 3.47 0.847 มาก 
9. ฉนัพยายามศกึษาหาความตอ้งการของลกูคา้ 
ปัญหาในเขต และขยนัท างานมาก เพ่ือสรา้ง
ยอดขายไดต้ามเป้าหมาย 

2.75 0.804 ปานกลาง 

10. ฉนัชอบท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 3.51 1.437 มาก 
รวม 3.17 0.899 ปานกลาง 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

 
 
 
 
 

บุคคลกิภำพห้ำองค์ประกอบ   𝒙̄  S.D. ระดับพฤติกรรม/
กำรปฏิบัติ 

ด้านความเปิดกว้าง    
11. ฉนัมกัจะคิด Key message ใหม่ๆ  เพ่ือใหแ้พทย์
จดจ าขอ้ดีของยาท่ีฉนัขายได ้

2.90 0.777 ปานกลาง 

12. ฉนัมกัจะหลีกเลี่ยงค าพดูท่ีจะท าใหค้นอื่นเสียใจ 3.80 0.864 มาก 
13. ฉนัสนใจในแฟชั่นและแตง่ตวัของฉนัโดดเดน่ น า
สมยั 

3.35 1.496 ปานกลาง 

14. ฉนัมกัเป็นคนรา่เริงแจ่มใส คยุเก่ง 3.38 1.362 ปานกลาง 

15. ฉนัไมก่ลวัท่ีจะเปลี่ยนงานไปบริษัทใหม่ๆ  2.84 0.838 ปานกลาง 

รวม 3.25 1.067 ปานกลาง 

ด้านการยอมรับ    
16. ฉนัมกัจะมองทกุคนในแง่บวกกวา่ความเป็นจริง
เสมอ 

2.81 0.849 ปานกลาง 

17. ฉนัชอบการรว่มมือกนัท างานเป็นทีมมากกวา่
ตอ้งแข่งขนักบัเพ่ือนรว่มทีม 

3.99 0.816 มาก 

18. ฉนัเช่ือวา่การปลอ่ยใหเ้พ่ือนรว่มทีมทะเลาะกนั 
คือ การแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสดุ 

2.67 0.993 ปานกลาง 

19. ฉนัมกัจะแอบช่วยเหลือเพ่ือนรว่มทีม หรือเพ่ือน
ในเขตโดยท่ีไมไ่ดอ้ยากใหใ้ครรู ้

2.96 0.893 ปานกลาง 

20. บ่อยครัง้ท่ีฉนัเลือกท่ีจะไมเ่สนอขอ้เสนอแนะใดๆ 
ทัง้ท่ีมีความคิดดีๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการโตแ้ยง้ของทีม 

3.64 0.940 มาก 

รวม 3.21 0.904 ปานกลาง 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

 
จากตารางท่ี13 พบว่าผูแ้ทนยามีบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้แทนมีบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบดา้นความเปิดกว้างมากท่ีสุด โดยมีระดับบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบปานกลาง 
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.25 รองลงมาคือดา้นการยอมรบั ดา้นการแสดงออกและดา้นการมีสต ิมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.21, 3.17 และ 2.87 ตามล าดบั 

ด้านความหว่ันไหว โดยรวมมีบุคลิกภาพในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
2.77 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ฉนัรูส้กึชอบท างานคนเดียว มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.06  รองลงมา
คือบ่อยครัง้ท่ีฉันรูส้ึกเครียดและต่ืนเตน้ไดง้่าย เม่ือตอ้งออกไปพูดในท่ีประชุม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
2.87 รูส้ึกไม่มั่นใจ หรือ กังวลเม่ือตอ้งออกไปแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.81 ตามล าดบั โดยมี
บุคลิกภาพในระดบัปานกลาง ฉันเป็นคนโกรธง่าย หายเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.58 และเม่ือเกิด
ปัญหาในเขต ฉันมกัจะหมกมุ่นกับปัญหาเหล่านัน้ทัง้วัน จนกว่าปัญหานัน้จะหมดไป มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 2.52 โดยมีบคุลิกภาพในระดบันอ้ย  

บุคคลกิภำพห้ำองค์ประกอบ   𝒙̄  S.D. ระดับพฤติกรรม/
กำรปฏิบัติ 

ด้านการมีสติ    
21. ปกติฉนัจะเป็นคนท่ีวางแผนการท างาน ก่อนท่ีจะ
ออกไปพบลกูคา้เสมอ 

2.74 0.797 ปานกลาง 

22. ฉนัสง่งานตรงเวลาทกุครัง้ 3.17 0.716 ปานกลาง 
23. คนรอบขา้งมกัรูส้กึวา่ฉนัเป็นคนจริงจงัในการ
ท างาน จนดเูครง่เครียดมากเกินไป 

2.13 1.234 นอ้ย 

24. ก่อนท่ีฉนัจะแกปั้ญหา ฉนัจะคิดอย่างรอบครอบ ถ่ี
ถว้น เหตกุารณท่ี์อาจจะเกิดขึน้ทัง้ในดา้นบวกและ
ดา้นลบ 

2.97 0.648 ปานกลาง 

25. ฉนัจะระวงัและสภุาพกบัคนท่ีตอ้งเจอเสมอ แมว้า่
จะเป็น แมบ่า้น ยามในโรงพยาบาล หรือ คูแ่ข่งในเขต 

3.35 0.648 ปานกลาง 

รวม 2.87 0.809 ปานกลาง 
บุคคลิกภาพห้าองคป์ระกอบรวม 3.05 0.930 ปานกลาง 
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ด้านการแสดงออก โดยรวมมีบุคลิกภาพในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
3.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ชอบท างานรว่มกบัผูอ่ื้น มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.51 รองลงมาคือ
เป็นท่ีรกัของเพ่ือนร่วมทีมและเพ่ือนในเขต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 โดยมีบุคลิกภาพในระดบัมาก 
เม่ือฉันพบว่าวิธีใดเป็นวิธีการขายท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ฉันมักจะใชว้ิธีการนัน้ประจ า มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.19 มีความกระตือรือรน้ในการสรา้งยอดขายและหาลกูคา้ใหม่ๆ  มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
2.94 งและฉันพยายามศกึษาหาความตอ้งการของลกูคา้ ปัญหาในเขต และขยนัท างานมาก เพ่ือ
สรา้งยอดขายไดต้ามเปา้หมาย มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 2.75 ตามล าดบั โดยมีบคุลิกภาพในระดบัปาน
กลาง  

ด้านความเปิดกว้าง โดยรวมมีบคุลิกภาพในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
3.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ฉันมกัจะหลีกเล่ียงค าพูดท่ีจะท าใหค้นอ่ืนเสียใจ มีค่าเฉล่ีย
สงูสดุเทา่กบั 3.80 โดยมีบคุลิกภาพในระดบัมาก รองลงมาคือฉันมกัเป็นคนรา่เรงิแจ่มใส คยุเก่ง มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.38 ฉันสนใจในแฟชั่นและแตง่ตวัของฉนัโดดเดน่ น าสมยั มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.35 
ฉันมกัจะคิด Key message ใหม่ๆ เพ่ือใหแ้พทยจ์ดจ าขอ้ดีของยาท่ีฉันขายได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.90 และฉันไม่กลัวท่ีจะเปล่ียนงานไปบริษัทใหม่ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.84 ตามล าดับโดยมี
บคุลิกภาพในระดบัปานกลาง 

ด้านการยอบรับ โดยรวมมีบคุลิกภาพในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.21 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ฉันชอบการรว่มมือกนัท างานเป็นทีมมากกว่าตอ้งแข่งขนักบัเพ่ือน
รว่มทีม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.99 รองลงมาคือบอ่ยครัง้ท่ีฉนัเลือกท่ีจะไมเ่สนอขอ้เสนอแนะใดๆ ทัง้ท่ีมี
ความคดิดีๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ของทีมมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.64 โดยมีบคุลิกภาพในระดบัมาก 

ด้านการมีสติ โดยรวมมีบุคลิกภาพในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ฉันจะระวงัและสุภาพกับคนท่ีต้องเจอเสมอ แมว้่าจะเป็น แม่บา้น 
ยามในโรงพยาบาล หรือ คูแ่ข่งในเขต มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.38  รองลงมาคือฉันส่งงานตรงเวลาทุก
ครัง้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 ก่อนท่ีฉันจะแกปั้ญหา ฉันจะคิดอย่างรอบครอบ ถ่ีถว้น เหตกุารณท่ี์
อาจจะเกิดขึน้ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.97 และปกติฉันจะเป็นคนท่ีวาง
แผนการท างาน ก่อนท่ีจะออกไปพบลูกค้าเสมอ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.74 ตามล าดับ โดยมี
บุคลิกภาพในระดับปานกลาง คนรอบข้างมักรู ้สึกว่าฉันเป็นคนจริงจังในการท างาน จนดู
เครง่เครียดมากเกินไป มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.17 มีบคุลิกภาพในระดบันอ้ย 
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1.5 ผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทนขาย 
 

ตาราง 14 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงแบนมาตรฐานของผลการปฏิบตังิานเชิงพฤติกรรม 
 

ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้แทนขำย 𝒙̄  S.D. ระดับผลกำร
ปฏิบัติงำน 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงพฤติกรรม    
1. ฉนัมีความรูเ้ก่ียวกบัลกัษณะและรายละเอียดของ
ยาและเวชภณัฑท่ี์ฉนัรบัผิดชอบ 

3.58 0.663 มาก 

2. ฉนัมีทกัษะและความสามารถในการขายไดต้าม
เกณฑท่ี์บริษัทคาดหวงั 

3.12 0.869 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี14 พบว่าผูแ้ทนยามีผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดบั

ปานกลางโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า สามารถท างานรว่มกนัเป็น
ทีมได้อย่างดีเย่ียม  โดยมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.90 
รองลงมามีความรูเ้ก่ียวกับลกัษณะและรายละเอียดของยาและเวชภณัฑท่ี์ฉนัรบัผิดชอบ มีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 3.58 โดยมีผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัดีมาก มีประสิทธิผลในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ใน
เขตท่ีฉันรบัผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35 มีทกัษะและความสามารถในการขายไดต้ามเกณฑท่ี์
บริษัทคาดหวงั มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 มีความเขา้ใจในความตอ้งการและขอ้กังวลท่ีแทจ้ริงของ
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.78 และสามารถปฏิเสธค าขอของลูกคา้ไดอ้ย่างนุ่มนวล มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 2.74 ตามล าดบั โดยมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
 

3. ฉนัมีประสทิธิผลในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในเขตท่ี
ฉนัรบัผิดชอบ 

3.35 0.748 ปานกลาง 

4. ฉนัมีความเขา้ใจในความตอ้งการและขอ้กงัวลที่
แทจ้ริงของลกูคา้ 

2.78 0.659 ปานกลาง 

5. ฉนัสามารถปฏิเสธค าขอของลกูคา้ไดอ้ย่างนุ่มนวล 2.74 0.799 ปานกลาง 
6. ฉนัสามารถท างานรว่มกนัเป็นทีมไดอ้ย่างดีเย่ียม 3.90 0.828 มาก 

รวม 3.25 0.761 ปานกลาง 
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ตาราง 15 แสดงจ านวนรอ้ยละของผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์
 

ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์      ความถี ่(คน) ร้อยละ 

ความสามารถในการสรา้ง
ยอดขายเม่ือเทียบกบั Target 
ท่ีไดร้บั (% Achievement) 

ต ่ากวา่ 95% 
95%-99% 
100%-104% 
105%-109% 
สงูกวา่ 109% 

 
 
 

77 
91 

142 
52 
38 

 
 
 
19.3 
22.8 
35.5 
13.0 
9.5 

 
ตาราง 15 แสดงจ านวนรอ้ยละของผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

จ านวน 400 คน จ าแนกไดด้งันี ้
ความสามารถในการสรา้งยอดขายเม่ือเทียบกับ Target ท่ีไดร้บั อยู่ท่ีรอ้ยละ 100-

104 มีจ  านวน 142 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.5 รองลงมาคือความสามารถในการสรา้งยอดขายเม่ือ
เทียบกบั Target ท่ีไดร้บั อยู่ท่ีรอ้ยละ 95-99 มีจ  านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.8 ความสามารถ
ในการสรา้งยอดขายเม่ือเทียบกบั Target ท่ีไดร้บั อยู่ท่ีต  ่ากว่ารอ้ยละ 95 มีจ  านวน 77 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 19.3 ความสามารถในการสรา้งยอดขายเม่ือเทียบกับ Target ท่ีไดร้บั อยู่ท่ีรอ้ยละ 105-
109  มีจ  านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13 และความสามารถในการสรา้งยอดขายเม่ือเทียบกับ 
Target ท่ีไดร้บัสงูกวา่รอ้ยละ 109 มีจ  านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ตามล าดบั 

2. การวิเคราะหเ์ชิงอนุมาน 
สมมุตฐิานข้อที1่  

ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีตา่งกนัมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานท่ีแตกตา่งกนั 
1.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะสว่นบคุคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ภาระ

ทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได ้ประสบการณท์ างาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิง
พฤตกิรรมแตกตา่งกนั 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี ้
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H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 16  แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม ของแตล่ะกลุม่
ลกัษณะสว่นบคุคลท่ีตา่งกนั โดยใช ้Levene’s test 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 16 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม ของแต่

ละลกัษณะสว่นบคุคลท่ีตา่งกนั โดยใช ้Levene’s test พบวา่ทกุดา้นมีคา่ความแปรปรวนไมต่า่งกนั  
ซึ่งมีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่
ไม่แตกตา่งกนั และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มแตกตา่งกนั จึงใช้
การทดสอบ Equal variances assume ส  าหรบัคา่ t-test ในกรณีท่ีความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ไมแ่ตกตา่งกนั ในกลุม่ของเพศและสถานภาพสมรส ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามตารางท่ี 17 

ลกัษณะสว่นบคุคล การทดสอบความเทา่กนัของความแปรปวน 
LeveneStatistics F df1 df2 Sig. 

1. เพศ  3.711   0.055 

2.อาย ุ 1.363  2 189.791 0.258 

3. สถานภาพสมรส  0.615   0.433 

4. ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล 0.806  3 188.215 0.492 

5. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 0.912  2 247.142 0.403 

6. ประสบการณท์ างาน 0.106  2 335.179 0.899 
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ทดสอบสมมติฐานผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม ของแตล่ะกลุ่มลกัษณะส่วนบุคคลท่ี
ตา่งกนักลุม่ ดว้ย t-test ในเพศและสถานภาพสมรส 

1.1 เพศท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมแตกตา่งกนั 
H0: เพศท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤติกรรมไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: เพศท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤติกรรมแตกตา่งกนั 

1.2 สถานภาพสมรสตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมแตกตา่งกนั 
H0: สถานภาพสมรสท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมไมแ่ตกตา่ง

กนั 
H1: สถานภาพสมรสท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมแตกตา่ง

กนั 
 

ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม ของแตล่ะกลุม่เพศและ
สถานภาพสมรส โดยใชส้ถิติ t-test 
 

ลกัษณะสว่นบคุคล  
เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

เพศ ชาย 3.24 0.446 -1.194 398 0.233 
 
หญิง 

 
3.30 

 
0.457 

 
 

 
 

 
 

สถานภาพสมรส โสด 3.29 0.453 0.633 398 0.508 
 
สมรส 

 
3.25 

 
0.456 

 
 

 
 

 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม ของแตล่ะกลุ่มเพศ

และสถานภาพสมรส โดยใชส้ถิต ิt-test แบบ independent พบวา่ 
เพศ ชายและหญิง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.233 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน
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เชิงพฤตกิรรมไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้

สถานภาพโสดและสมรส มีค่า Sig. เท่ากับ 0.508 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพสมรสท่ีตา่งกัน มี
ผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรมไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ผลการวิเคราะหจ์ากตารางท่ี16 ทดสอบค่าความแปรปรวนผลการปฏิบัติงานเชิง
พฤติกรรม ของแตล่ะลกัษณะส่วนบคุคลท่ีตา่งกัน โดยใช ้Levene’s test พบว่าทกุดา้นมีคา่ความ
แปรปรวนไม่ต่างกัน  ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก H0: ค่าความ
แปรปรวนของแตล่ะกลุ่มไม่แตกต่างกนั และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1: คา่ความแปรปรวนของแต่
ละกลุม่แตกตา่งกนั จงึใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 
จากตาราง F-test ซึ่งการทดสอบสมมติฐานจากจากตาราง F-test จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่นอ้ยกว่า 0.05 และเม่ือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างนอ้ยหนึ่งคู่ น  าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) 
โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ส าหรับกรณีทดสอบ
สมมตฐิานดว้ย F-Test เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบเป็นไปตามตารางท่ี 18 

ทดสอบสมมติฐานผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ของแต่ละกลุ่มลักษณะส่วน
บคุคลท่ีตา่งกันกลุ่ม ดว้ย One-way analysis of variance ในอาย ุภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนและประสบการณท์ างาน 

1.1 อายท่ีุตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤติกรรมแตกตา่งกนั 
H0: อายท่ีุตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: อายท่ีุตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมแตกตา่งกนั 

1.2 ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูลตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิง
พฤตกิรรมแตกตา่งกนั 

H0: ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดูแลท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิง
พฤตกิรรมไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดูแลท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิง
พฤตกิรรมแตกตา่งกนั 
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1.3 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม
แตกตา่งกนั 

H0: รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรมไม่
แตกตา่งกนั 

H1: รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม
แตกตา่งกนั 

1.4 ประสบการณท์ างานตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมแตกตา่ง
กนั 

H0: ประสบการณท์ างานท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรมไม่
แตกตา่งกนั 

H1: ประสบการณท์ างานท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม
แตกตา่งกนั 
 
ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม ของแตล่ะกลุม่อาย ุภาระทาง
ครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนและประสบการณท์ างาน โดยใชส้ถิติ One-way 
analysis of variance 
 

ลกัษณะสว่นบคุคล แหลง่ความ
แปรปรวน 

F-test 

SS df MS F Sig. 

อาย ุ ระหวา่งกลุม่ 0.564 2 0.282 1.372 0.255 

ภายในกลุม่ 81.633 397 0.206   

รวม 82.198 399    
ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้ง
ดแูล 

ระหวา่งกลุม่ 0.458 3 0.153 0.704 0.529 

ภายในกลุม่ 81.739 396 0.206   

รวม 82.198 399    
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ระหวา่งกลุม่ 0.384 2 0.196 0.932 0.395 

ภายในกลุม่ 81.813 397 0.206   

รวม 82.198 399    
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

ลกัษณะสว่นบคุคล แหลง่ความ
แปรปรวน 

F-test 

SS df MS F Sig. 

ประสบการณท์ างาน ระหวา่งกลุม่ 0.044 2 0.022 0.105 0.900 

ภายในกลุม่ 82.154 397 0.207   

รวม 82.198 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 18 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม ของแต่ละกลุ่ม

อายุ ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดูแล รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและประสบการณท์ างาน โดยใชส้ถิติ 
One-way analysis of variance  พบวา่  

อายุ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.255 ซึ่งมากกวา่ 0.05 คือ ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ อายท่ีุตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ภาระทางครอบครัวที่ต้องดูแล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.529 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพสมรสท่ี
ต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.395 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีตา่งกนั 
มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรมไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ประสบการณ์ท างาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.900 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ประสบการณท์ างานท่ีตา่งกนั 
มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรมไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่ง
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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สรุปผล  
จากสมมติฐานขอ้ท่ี1.1 พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได ้ประสบการณท์ างาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผล
การปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมไมแ่ตกตา่งกนั 

1.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบคุคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ภาระทาง
ครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได ้ประสบการณท์ างาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ์
แตกตา่งกนั การทดสอบคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มโดยใช ้Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐาน
ไดด้งันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

 
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์ของแตล่ะกลุม่
ลกัษณะสว่นบคุคลท่ีตา่งกนั โดยใช ้Levene’s test 

 

 
 
 

ลกัษณะสว่นบคุคล การทดสอบความเทา่กนัของความแปรปวน 
LeveneStatistics F df1 df2 Sig. 

1. เพศ  3.702   0.055 

2.อาย ุ 0.378  2 197.206 0.685 

3. สถานภาพสมรส  0.148   0.701 

4. ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล 0.503  3 147.373 0.681 

5. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 1.374  2 255.500 0.255 
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ตารางท่ี 19 (ตอ่) 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตาราง 19 ผลการทดสอบคา่ความแปรปรวนผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์ของแตล่ะ
ลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกัน โดยใช ้Levene’s test พบว่าทุกดา้นมีค่าความแปรปรวนไม่ต่างกัน  
ซึ่งมีคา่ Sig. มากกว่า 0.05 ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่
ไม่แตกตา่งกนั และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มแตกตา่งกนั จึงใช้
การทดสอบ Equal variances assume ส  าหรบัคา่ t-test ในกรณีท่ีความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่ม
ไมแ่ตกตา่งกนั ในกลุม่ของเพศและสถานภาพสมรส ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามตารางท่ี 20 

ทดสอบสมมติฐานผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์ของแตล่ะกลุม่ลกัษณะส่วนบุคคลท่ี
ตา่งกนักลุม่ ดว้ย t-test ในเพศและสถานภาพสมรส 

1.1 เพศท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤติกรรมแตกตา่งกนั 
H0: เพศท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: เพศท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมแตกตา่งกนั 

1.2 สถานภาพสมรสตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมแตกตา่งกนั 
H0: สถานภาพสมรสท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรมไม่

แตกตา่งกนั 
H1: สถานภาพสมรสท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม

แตกตา่งกนั 
 

 
 
 
 

ลกัษณะสว่นบคุคล การทดสอบความเทา่กนัของความแปรปวน 
LeveneStatistics F df1 df2 Sig. 

6. ประสบการณท์ างาน 2.982  2 323.498 0.502 
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ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์ของแตล่ะกลุม่เพศและสถานภาพ
สมรส โดยใชส้ถิต t-test 
 

ลกัษณะสว่นบคุคล  
เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

เพศ ชาย 2.56 1.258 -1.701 398 0.090 
 
หญิง 

 
2.78 

 
1.158 

 
 

 
 

 
 

สถานภาพสมรส โสด 2.66 1.195 -1.150 398 0.251 
 
สมรส 

 
2.81 

 
1.191 

 
 

 
 

 
 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม ของแตล่ะกลุ่มเพศ

และสถานภาพสมรส โดยใชส้ถิต ิt-test แบบ independent พบวา่ 
เพศ ชายและหญิง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.090 ซึ่งมากกวา่ 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐาน

หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน
เชิงผลลพัธไ์ม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้

สถานภาพ โสดและสมรส มีค่า Sig. เท่ากับ 0.251 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพสมรสท่ีตา่งกัน มี
ผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรมไมแ่ตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ผลการวิเคราะหจ์ากตารางท่ี19 ทดสอบคา่ความแปรปรวนผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ์
ของแตล่ะลกัษณะสว่นบคุคลท่ีตา่งกนั โดยใช ้Levene’s test พบวา่ทกุดา้นมีคา่ความแปรปรวนไม่
ตา่งกนั  ซึ่งมีคา่ Sig. มากกวา่ 0.05 ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานหลกั H0: คา่ความแปรปรวนของแต่
ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกตา่ง
กนั จึงใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) จากตาราง F-
test ซึ่งการทดสอบสมมติฐานจากจากตาราง F-test จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ Sig. 
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มีค่าน้อยกว่า 0.05 และเม่ือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมี
คา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างนอ้ยหนึ่งคู ่น  าไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) โดยใชว้ิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ส าหรบักรณีทดสอบสมมติฐานดว้ย 
F-Test เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งแตกตา่งกนัท่ีระดับนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซึ่งผลการทดสอบ
เป็นไปตามตารางท่ี 21 

ทดสอบสมมติฐานผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์ของแตล่ะกลุม่ลกัษณะส่วนบุคคลท่ี
ต่างกันกลุ่ม ดว้ย One-way analysis of variance ในอายุ ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได้
เฉล่ียตอ่เดือนและประสบการณท์ างาน 

1.1 อายท่ีุตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธแ์ตกตา่งกนั 
H0: อายท่ีุตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธไ์มแ่ตกตา่งกนั 
H1: อายท่ีุตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธแ์ตกตา่งกนั 

1.2 ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูลตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ์
แตกตา่งกนั 

H0: ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดูแลท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิง
ผลลพัธไ์มแ่ตกตา่งกนั 

H1: ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดูแลท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิง
ผลลพัธแ์ตกตา่งกนั 

1.3 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธแ์ตกตา่ง
กนั 

H0: รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธไ์ม่
แตกตา่งกนั 

H1: รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์
แตกตา่งกนั 

1.4 ประสบการณท์ างานตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธแ์ตกตา่ง
กนั 

H0: ประสบการณท์ างานท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ์ไม่
แตกตา่งกนั 

H1: ประสบการณ์ท างานท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์
แตกตา่งกนั 
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ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม ของแตล่ะกลุม่อาย ุภาระทาง
ครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนและประสบการณท์ างาน โดยใชส้ถิติ One-way 
analysis of variance 
 

ลกัษณะสว่นบคุคล แหลง่ความ
แปรปรวน 

F-test 

SS df MS F Sig. 

อาย ุ ระหวา่งกลุม่ 1.055 2 0.527 0.369 0.629 

ภายในกลุม่ 567.723 397 1.430   

รวม 568.777 399    
ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้ง
ดแูล 

ระหวา่งกลุม่ 2.116 3 0.705 0.493 0.687 

ภายในกลุม่ 566.662 396 1.431   

รวม 568.777 399    
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ระหวา่งกลุม่ 3.858 2 1.929 1.355 0.259 

ภายในกลุม่ 564.920 397 1.423   

รวม 568.778 399    
ประสบการณท์ างาน ระหวา่งกลุม่ 8.539 2 4.269 3.025 0.050 

ภายในกลุม่ 560.239 397 1.411   

รวม 568.778 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 21 แสดงผลการวิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ ์ของแตล่ะกลุ่มอายุ 
ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและประสบการณท์ างาน โดยใชส้ถิติ One-
way analysis of variance  พบวา่  

อายุ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.629 ซึ่งมากกวา่ 0.05 คือ ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายท่ีุตา่งกัน มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธไ์ม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ภาระทางครอบครัวที่ต้องดูแล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.687 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ 
ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพสมรสท่ี
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ตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธไ์มแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.259 ซึ่งมากกว่า 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนท่ีตา่งกนั 
มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธไ์ม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

ประสบการณ์ท างาน  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.050 ซึ่ ง เท่ากับ 0.05 คือ ยอมรับ
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ประสบการณท์ างานท่ีตา่งกนั 
มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธไ์ม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สรุปผล  
จากสมมติฐานขอ้ท่ี1.2 พบว่าปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได ้ประสบการณท์ างาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผล
การปฏิบตังิานเชิงผลลพัธไ์มแ่ตกตา่งกนั 
 

สมมุตฐิานข้อที ่2.  
ปัจจยัดา้น ความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ี

ในองคก์ร สมัพนัธภาพในท่ีท างาน ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ ลกัษณะองคก์รและ
ความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั  

                 ภาวะหมดไฟในการท างาน ประกอบดว้ย ภาวะอ่อนลา้ทางอารมณ ์
การเพิกเฉยตอ่งาน และความสามารถในการท างาน และ 

                 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
บคุลิกภาพแบบแสดงออก บคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้นและบุคลิกภาพ
แบบมีสต ิมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 

H0: ปัจจยัดา้นความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน ดา้นความส าเร็จและความกา้วหนา้ใน
อาชีพ ดา้นลกัษณะองคก์ร ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั ภาวะหมดไฟใน
การท างาน ประกอบด้วย ด้านภาวะอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านการเพิกเฉยต่องาน ด้าน
ความสามารถในการท างาน และบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย ดา้นบุคลิกภาพแบบ
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หวั่นไหว ดา้นบุคลิกภาพแบบแสดงออก ดา้นบุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง ดา้นบุคลิกภาพแบบ
ยอมรบัผูอ่ื้น ดา้นบคุลิกภาพแบบมีสต ิไมมี่ผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 

 H1: ปัจจยัดา้นความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้น
บทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน ดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ 
ดา้นลกัษณะองคก์ร ดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั ภาวะหมดไฟในการ
ท างาน ประกอบดว้ย ดา้นภาวะออ่นลา้ทางอารมณ ์ดา้นการเพิกเฉยตอ่งาน ดา้นความสามารถใน
การท างาน และบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย ดา้นบคุลิกภาพแบบหวั่นไหว ดา้น
บคุลิกภาพแบบแสดงออก ดา้นบคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง ดา้นบคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้น ดา้น
บคุลิกภาพแบบมีสต ิมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 

 
ตาราง 22 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม
โดยรวม โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 3.407 14 0.243 1.189 0.021 

Residual 78.790 385 0.205   

Total 82.197 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 22 แสดงผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม 
สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 
โดยเลือกตวัแปลอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ก็ตอ่เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีคา่นอ้ยกว่า 0.05 ซึ่งผลท่ีไดมี้ค่า 
sig. เทา่กบั 0.21 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0 ) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่าตวัแปรอิสระ อย่างนอ้ย 1 ตว้สามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสรา้งสมการเชิงเสน้ตรงได ้ซึ่ง
จากการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูสามารถค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณูได ้ผล
การทดสอบ แสดงดงัตาราง 
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ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอย ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 
โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 
 

Model 
 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงพฤติกรรม (Y1) 

B SE β t Sig. 
 คา่คงท่ี (Constant) 3.080 0.297  10.366 0.050* 

ความเครียดจากการท างาน      

1 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน (X1) -0.007 0.020 -0.017 -0.346 0.730 

2 ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร(X2) -0.010 0.020 -0.001 -0.017 0.987 

3 ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในการท างาน(X3)  -0.014 0.020 -0.035 -0.682 0.495 

4 ปัจจยัดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ใน
อาชีพ(X4) 

0.061 0.022 0.002 0.043 0.966 

 5 ปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์ร(X5) 0.003 0.021 0.007 0.147 0.884 
6 ปัจจยัดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตงานและ
ชีวิตสว่นตวั(X6) 

-0.004 0.025 -0.008 -0.162 0.871 

 ภาวะหมดไฟในการท างาน      

 1 ดา้นภาวะออ่นลา้ทางอารมณ ์(X7) 0.046 0.029 0.079 1.561 0.119 

 2 ดา้นการเพิกเฉยตอ่งาน (X8) -0.045 0.031 -0.073 -1.439 0.151 

 3 ดา้นความสามารถในการท างาน (X9) 0.020 0.028 0.036 0.700 0.484 

 บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ      

 1 ปัจจยัดา้นความหวั่นไหว (X10) -0.027 0.032 -0.042 -0.839 0.402 

 2 ปัจจยัดา้นการแสดงออก (X11) 0.022 0.031 0.035 0.699 0.485 

 3 ปัจจยัดา้นความเปิดกวา้ง (X12) -0.011 0.030 -0.019 -0.370 0.711 

 4 ปัจจยัดา้นการยอมรบั (X13) 0.176 0.026 0.149 2.944 0.003* 

 5 ปัจจยัดา้นการมีสติ (X14) -0.001 0.033 -0.001 -0.018 0.985 

 r = 0.204         Adjusted R2 = 0.087        R2 = 0.041 
 F = 1.189               SE = 0.452                       Sig. = 0.021 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 23 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอย ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการปฏิบตัิงาน
เชิงพฤติกรรมพบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบท่ีมีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิ ง
พฤติกรรมของผูแ้ทนยา พบว่า ผลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรม (Y1) มีความสมัผสักบับคุลิกภาพ
หา้องคป์ระกอบ ดา้นการยอมรบั (X13) ซึ่งสามารถวิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิงานเชิงพฤติกรรมไดร้อ้ย
ละ 8.7 สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งันี ้

Y1   = 3.080+ (0.176)(X13) 
โดยค่าสัมประสิทธ์ถดถอย (B) ในปัจจัยบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้นการยอมรับ  

พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรมของผู้แทนยา ซึ่ง
สามารถอธิบายไดว้า่  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในปัจจัยบุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้นการยอมรบั   
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย ผูต้อบแบบสอบถามจะมีผลการปฏิบตังิานเชิงพฤติกรรม เพิ่มขึน้ 0.173 หนว่ย  

และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู (Adjusted R2) มีคา่เท่ากบั 0.087 หมายความว่า 
ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถท านายผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธไ์ดร้อ้ยละ 8.7 สว่นอีกรอ้ยละ 
91.3 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้  ามาพิจารณา และความคลาดเคล่ือน (S.E.) มีค่า
เทา่กบั 0.452 

สมมตฐิานข้อ 3 
ปัจจยัดา้น ความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ี

ในองคก์ร สมัพนัธภาพในท่ีท างาน ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ ลกัษณะองคก์รและ
ความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั  

                 ภาวะหมดไฟในการท างาน ประกอบดว้ย ภาวะอ่อนลา้ทางอารมณ ์
การเพิกเฉยตอ่งาน และความสามารถในการท างาน และ 

                 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
บคุลิกภาพแบบแสดงออก บคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้นและบุคลิกภาพ
แบบมีสต ิมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 

H0: ปัจจยัดา้นความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้น
บทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน ดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ 
ดา้นลกัษณะองคก์ร ดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั ภาวะหมดไฟในการ
ท างาน ประกอบดว้ย ดา้นภาวะออ่นลา้ทางอารมณ ์ดา้นการเพิกเฉยต่องาน ดา้นความสามารถใน
การท างาน และบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย ดา้นบคุลิกภาพแบบหวั่นไหว ดา้น
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บคุลิกภาพแบบแสดงออก ดา้นบคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง ดา้นบคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้น ดา้น
บคุลิกภาพแบบมีสต ิไมมี่ผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 

 H1: ปัจจยัดา้นความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้น
บทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ดา้นสมัพนัธภาพในท่ีท างาน ดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ 
ดา้นลกัษณะองคก์ร ดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั ภาวะหมดไฟในการ
ท างาน ประกอบดว้ย ดา้นภาวะออ่นลา้ทางอารมณ ์ดา้นการเพิกเฉยตอ่งาน ดา้นความสามารถใน
การท างาน และบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย ดา้นบคุลิกภาพแบบหวั่นไหว ดา้น
บคุลิกภาพแบบแสดงออก ดา้นบคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง ดา้นบคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้น ดา้น
บคุลิกภาพแบบมีสต ิมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 

 
ตาราง 24 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ์
โดยรวม โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 19.492 14 1.392 0.976 0.017 

Residual 549.286 385 1.427   

Total 568.778 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 24 แสดงผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์สถิติ
ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) โดย
เลือกตัวแปลอิสระเข้าสมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่ผลท่ีไดมี้ค่า 
sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0 ) ยอมรบัสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่าตวัแปรอิสระ อย่างนอ้ย 1 ตวัสามารถอธิบายตวัแปรตามไดอ้ย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสรา้งสมการเชิงเสน้ตรงได ้
ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูสามารถค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคณูได ้
ผลการทดสอบ แสดงดงัตาราง 
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอย ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์โดยใช้
การวิเคราะห ์Multiple Regression 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 

Model 
 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงผลลัพธ ์(Y2) 

B SE β t Sig. 
 คา่คงท่ี (Constant) 2.226 0.784  2.838 0.005* 

ความเครียดจากการท างาน      

1 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน (X1) -0.122 0.054 -0.021 -0.409 0.033* 

2 ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร (X2) 0.046 0.053 -0.045 -0.882 0.378 

3 ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในการท างาน (X3) 0.030 0.052 0.029 0.570 0.569 

4 ปัจจยัดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ใน
อาชีพ (X4) 

-0.019 0.059 -0.017 0.864 0.388 

 5 ปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์ร (X5)  0.002 0.056 0.002 0.032 0.974 
6 ปัจจยัดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตงานและ
ชีวิตสว่นตวั (X6) 

0.018 0.066 0.014 0.278 0.781 

 ภาวะหมดไฟในการท างาน      

 1 ดา้นภาวะออ่นลา้ทางอารมณ ์(X7) -0.053 0.082 -0.012 -0.228 0.819 

 2 ดา้นการเพิกเฉยตอ่งาน (X8) 0.077 0.074 -0.033 -0.651 0.515 

 3 ดา้นความสามารถในการท างาน (X9) 0.196 0.085 0.053 1.038 0.300 

 บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ      

 1 ปัจจยัดา้นความหวั่นไหว (X10) 0.018 0.082 0.011 0.226 0.821 

 2 ปัจจยัดา้นการแสดงออก (X11) -0.149 0.078 -0.097 -1.904 0.058 

 3 ปัจจยัดา้นความเปิดกวา้ง (X12) 0.057 0.068 0.042 0.834 0.405 

 4 ปัจจยัดา้นการยอมรบั (X13) 0.056 0.087 0.033 0.644 0.520 

 5 ปัจจยัดา้นการมีสติ (X14) 0.296 0.085 0.116 2.296 0.022* 

 r = 0.185             Adjusted R2 = 0.121        R2 = 0.034 
F = 0.976             SE = 0.694                         Sig. = 0.017 
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จากตารางท่ี 25 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอย ปัจจยัท่ีมีผลต่อผลการปฏิบตัิงาน
เชิงผลลัพธ์พบว่า ความเครียดจากการท างานด้านลักษณะงาน (X1) และบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบ ดา้นการมีสต ิ(X14) ซึ่งสามารถวิเคราะหผ์ลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์ไดร้อ้ยละ 12.1 
สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งันี ้

Y2   = 2.226 + (-0.122)(X1) + (0.296)(X14)  
โดยค่าสมัประสิทธถ์ดถอย (B) ในปัจจยัความเครียดจากการท างาน ดา้นลกัษณะงาน 

พบว่ามีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงขา้มกบัผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธข์องผูแ้ทนยา ซึ่งสามารถ
อธิบายไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในปัจจยัความเครียดจากการท างาน ดา้นลกัษณะ
งาน ลดลง 1 หนว่ย ผูต้อบแบบสอบถามจะมีผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์เพิ่มขึน้ 0.122 หนว่ย  

ในส่วนของบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ มีคา่สมัประสิทธถ์ดถอย (B) ในปัจจยัดา้นการมี
สติ พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ของผู้แทนยา ซึ่ง
สามารถอธิบายไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในปัจจยับุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้น
การมีสติ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ผูต้อบแบบสอบถามจะมีผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ ์เพิ่มขึน้ 0.296 
หนว่ย  

และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู (Adjusted R2) มีคา่เท่ากบั 0.121 หมายความว่า 
ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถท านายผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธไ์ดร้อ้ยละ 12.1 ส่วนอีกรอ้ย
ละ 87.9  เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้  ามาพิจารณา และความคลาดเคล่ือน (S.E.) มี
คา่เทา่กบั 0.694 
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 26 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ปัจจยั สถิตท่ีิใชใ้นการ
ทดสอบ 

ผลการปฏิบตังิาน
เชิงพฤตกิรรม 

ผลการปฏิบตังิาน
เชิงผลลพัธ ์

ลักษณะส่วนบุคคล    

อาย ุ One Way ANOVA ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

เพศ t-test ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

สถาภาพสมรส t-test ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้ง
ดแูล 

One Way ANOVA ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

รายได ้ One Way ANOVA ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ประสบการณท์ างาน One Way ANOVA ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ความเครียด    

ดา้นลกัษณะงาน Multiple Regression ไมส่ง่ผล ส่งผล 

ดา้นบทบาทหนา้ท่ีใน
องคก์ร 

Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 

ดา้นสมัพนัธภาพในท่ี
ท างาน 

Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 

ดา้นความส าเรจ็และ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 

ดา้นลกัษณะองคก์ร Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 

ดา้นความสมดลุระหวา่ง
ชีวิตท างานและชีวิต
สว่นตวั 

Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 
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ตารางท่ี 30 (ตอ่) 
 

ปัจจยั สถิตท่ีิใชใ้นการ
ทดสอบ 

ผลการปฏิบตังิาน
เชิงพฤตกิรรม 

ผลการปฏิบตังิาน
เชิงผลลพัธ ์

ภาวะหมดไฟ    

ดา้นภาวะออ่นลา้ทาง
อารมณ ์

Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 

ดา้นการเพิกเฉยตอ่งาน Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 

ดา้นความสามารถในการ
ท างาน 

Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 

บุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบ 

   

ดา้นบคุลิกภาพแบบ
หวั่นไหว 

Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 

ดา้นบคุลิกภาพแบบ
แสดงออก 

Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 

ดา้นบคุลิกภาพแบบเปิด
กวา้ง 

Multiple Regression ไมส่ง่ผล ไมส่ง่ผล 

ดา้นบคุลิกภาพแบบ
ยอมรบัผูอ่ื้น 

Multiple Regression ส่งผล ไมส่ง่ผล 

ดา้นบคุลิกภาพแบบมีสติ Multiple Regression ไมส่ง่ผล ส่งผล 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนยาในประเทศ

ไทย ผูว้ิจยัสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งันี ้
 
สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีท าการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบแตกต่างดา้นลกัษณะส่วนบุคคลกบัผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทน

ยาในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาความเครียดจากการท างานและผลกระทบท่ีมีต่อการปฏิบตัิงานของ

ผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
3. เพ่ือศึกษาดา้นหมดไฟในการท างานและผลกระทบท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ

ผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
4. เพ่ือศกึษาดา้นบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบและผลกระทบท่ีมีตอ่การปฏิบตังิานของ

ผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการสุ่มตวัอย่างของงานวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ยผูท่ี้ประกอบอาชีพ
ผูแ้ทนยาท่ีท างานใน 10 อนัดบัแรกจากจ านวนผูแ้ทนยาของบริษัทท่ีไดล้งทะเบียนภายใตก้ารดแูล
ของสมาคมผู้วิ จัยและผลิ ต เภสัชภัณฑ์ ห รื อ  พ รี ม่ า  ( Pharmaceutical Research and 
Manufacturers Association หรือ PReMA) 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รา้ง

ขึน้เพ่ือการศกึษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นความเครียดจากการท างาน ปัจจยัดา้น
ภาวะหมดไฟในการท างาน ปัจจัยดา้นบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ และผลการปฏิบัติงานของ
ผูแ้ทนขายของผูแ้ทนยาในประเทศไทย โดยแบง่เป็น 5 สว่น 
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ข้ันตอนในการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
1. ศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็น

แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 
2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร ์ ปัจจัยด้าน

ความเครียดจากการท างาน ปัจจัยดา้นภาวะหมดไฟในการท างาน ปัจจัยดา้นบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขายของผู้แทนยาในประเทศไทย เพ่ือสร้าง
แบบสอบถามใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 

3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลดา้น
ประชากรศาสตร ์ปัจจยัดา้นความเครียดจากการท างาน ปัจจยัดา้นภาวะหมดไฟในการท างาน 
ปัจจัยดา้นบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ และผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขายของผู้แทนยาใน
ประเทศไทย 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ
คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถกูตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

5. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์
ปรกึษาและคณะกรรมการปรญิญานิพนธ ์

6. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใชส้  านวนภาษา เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขครัง้สุดทา้ย
ก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out) 

7. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 
คน เพ่ือวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิ้ธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ

อลัฟ่า (-Coefficient) สตูรของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2549) เพ่ือหาค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม คา่อลัฟ่าท่ีไดแ้สดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยมีค่า

ระหว่าง 0≤≤1 ซึ่งค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูงโดยก าหนดค่าความ
เช่ือมั่นท่ียอมรบัไดไ้ม่ต  ่ากว่า 0.7 โดยแบบสอบถามมีคา่ความเช่ือมั่น ซึ่งใกลเ้คียงกบั 1 แสดงว่ามี
คา่ความเช่ือมั่นสงู ดงัตารางท่ี31 
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ตาราง 27 คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร จ านวนข้อ ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า 

ความเครียดจากการท างาน 
1 ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
2 ปัจจยัดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร 
3 ปัจจยัดา้นสมัพนัธภาพในการท างาน 
4 ปัจจยัดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ 
5 ปัจจยัดา้นลกัษณะขององคก์ร 
6 ปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิต
สว่นตวั 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

 
0.883 
0.779 
0.764 
0.811 
0.721 
0.898 

ภาวะหมดไฟในการท างาน 
1 ปัจจยัดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ ์
2 ปัจจยัดา้นการเพิกเฉยตอ่งาน 
3 ปัจจยัดา้นความสามารถในการท างาน 

 
5 
5 
6 

 
0.766 
0.832 
0.773 

บคุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 
1 ปัจจยัดา้นความหวั่นไหว 
2 ปัจจยัดา้นการแสดงออก 
3 ปัจจยัดา้นความเปิดกวา้ง 
4 ปัจจยัดา้นการยอมรบั 
5 ปัจจยัดา้นการมีสติ 

 
5 
5 
5 
5 
5 

 
0.801 
0.743 
0.762 
0.881 
0.834 

ผลการปฏิบตังิาน 
1 ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤติกรรม 
2 ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์

 
6 
 

 
0.851 
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สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ผลการศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการปฏิบตัิงานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย 

สามารถสรุปผลไดด้งันี ้
การวิเคราะหส์ถติเิชิงพรรณนา 
1 ลักษณะส่วนบุคคล  

เพศ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 270 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 67.5 และเป็นเพศชายจ านวน  130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 ตามล าดบั 

อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22-32 ปี จ  านวน 188 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 47.0 รองลงมามีอายรุะหว่าง 33-43 ปี จ  านวน 166 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.5 และมี
อาย ุ44 ปีขึน้ไป จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 281 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.3 และสถานภาพสมรส จ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.7 ตามล าดบั 

ภาระครอบครัวที่ต้องดูแล (บดิา มารดา หรือบตุร) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่มีภาระท่ีตอ้งดแูล จ านวน 205 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51.2 รองลงมาคือมีภาระทางครอบครวั
ท่ีตอ้งดูและ1-3 คน จ านวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.0 และมีภาระทางครอบครัวท่ีตอ้งดูแล
มากกวา่ 3 คน จ านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 45,001-75,000 บาท จ านวน 232 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 58.0 รองลงมาคือสงูกวา่ 75,001 บาท จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.2 มีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนอยูร่ะหวา่ง 15,001- 45,000 บาท จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.8 ตามล าดบั 

ประสบการณท์ างาน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-3 ปี บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 47.4 รองลงมาคือ 4-6 ปี จ  านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.1 ประสบการณท์ างานมากกว่า 6 
ปี จ  านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.5 ตามล าดบั 

2 ความเครียดจากการท างาน 
ความเครียดจากการท างานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูแ้ทนมีความเครียดในด้าน
ลกัษณะงานมากท่ีสุด โดยมีระดบัความเครียดอยู่ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 รองลงมาคือ
ด้านบทบาทหน้าท่ีในองค์กร ด้านสัมพันธภาพในการท างาน  และด้านความสาเร็จและ
ความกา้วหนา้ในอาชีพ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.07, 2.79 และ 2.75 ตามล าดบั 

ด้านลักษณะงาน พบวา่ ในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คดิเห็นเก่ียวกบัความเครียดจากการท างาน ดา้นลกัษณะงานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
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เทา่กบั 3.43 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ตอ้งรบัผิดชอบตอ่ยอดขายใหเ้ป็นไปตามเปา้ มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั3.81 รองลงมาคือขัน้ตอนในการท างานมีมากเกินไป เชน่ ดา้นเอกสารการเบกิ
คา่ใชจ้า่ย การจดัประชมุวิชาการ จนรูส้ึกยุ่งยาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั3.45 โดยทัง้คูมี่ระดบั
ความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัมาก จ านวนโรงพยาบาลหรือจ านวนลกูคา้ท่ีท่านตอ้ง
รบัผิดชอบมากเกินกวา่จะท าไดค้รบ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.24 และตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.21  โดยทัง้คูมี่ระดบัความเครียดจากการท างานอยูร่ะดบัปานกลาง 

ด้านบทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร โดยรวมมีความเครียดจากการท างานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ไดร้บั Target อยา่งไม่
สมเหตสุมผล มีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ 3.46 โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
คือไมส่ามารถแสดงความคดิเห็นในดา้นท่ีตรงขา้มกบัค าสั่งของหวัหนา้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.07 
ลกัษณะงานไมช่ดัเจน ตอ้งท าหนา้บทบาทนอกเหนือจากการขาย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.95 และใน
ขอ้การขาดอิสระในวิธีการท างาน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.81 ตามล าดบั โดยความเครียดจากการ
ท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ด้านสัมพันธภาพในการท างาน โดยรวมมีความเครียดจากการท างานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ในขอ้ปัญหาระหว่างคูเ่ขต 
เกิดการท างานเอาหนา้ การจบัผิด มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.78 โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมาคือเม่ือเกิดปัญหาขึน้ในเขตไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลือจากหวัหนา้ มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 2.80 โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง ถกูกีดขวางจากเลขา เจา้หนา้ท่ี
หรือพยาบาล ในการเขา้พบแพทย ์มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.38 และไมไ่ดร้บัความรว่มมือจากทีมอ่ืนใน
บรษิัทท่ีอยูใ่นเขต มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.18 ตามล าดบั โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบั
นอ้ย  

ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยรวมมีความเครียดจากการ
ท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขาดโอกาสใน
การเล่ือนต าแหนง่ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.08 รองลงมาคือต าแหนง่ผูจ้ดัการขายไมค่อ่ยเปิดรบั มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 2.97 โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง งานท่ีท าลกัษณะเดมิๆ
ไมไ่ดโ้อกาสในการท างานดา้นอ่ืน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.48 ซึ่งเทา่กบัขอ้ไมไ่ดร้บัโอกาสในการศกึษา
ความรูเ้พิ่มเตมิ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.48 โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  

ด้านลักษณะขององคก์ร โดยรวมมีความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.73 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ บริษัทมีขา่วลดคน ยบุทีม มี
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คา่เฉล่ียเท่ากบั 2.87 รองลงมาคือบรษิัทไมมี่ความชดัเจนเรื่อง  โบนสั incentive หรือรายไดพ้ิเศษ
อ่ืนๆ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.82 หวัหนา้ไมเ่ป็นธรรม ไมมี่หนว่ยงานรบัรอ้งเรียนความไมเ่ป็นธรรมท่ี
เกิดขึน้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.68 โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
บรรยากาศในบริษัทเครง่เครียด ไมเ่ป็นมิตร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.55 ตามล าดบั โดยความเครียด
จากการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตัว โดยรวมมีความเครียด
จากการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ เวลาใน
การท างานไมแ่นน่อน บางวนัตอ้งอยูจ่นดกึ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.91 โดยความเครียดจากการท างาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือขาดเวลาสว่นตวั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.24 ไมส่ามารถอยูก่บั
ครอบครวัไดเ้น่ืองจากตอ้งออกบธูในวนัหยดุ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.10 โดยความเครียดจากการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย และเกิดความไมเ่ขา้ใจในครอบครวัอนัเน่ืองมาจากลกัษณะงานท่ีตอ้งลกู
แลลกูคา้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 1.75 ตามล าดบั โดยความเครียดจากการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ  

3 ภาวะหมดไฟในการท างาน 
ภาวะหมดไฟในการท างานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูแ้ทนมีภาวะหมดไฟในการ
ท างานดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณม์ากท่ีสุด โดยมีระดบัภาวะหมดไฟอยู่ระดบัมาก ค่า เฉล่ีย
เท่ากบั 3.68 รองลงมาคือดา้นการเพิกเฉยตอ่งานและดา้นความสามารถในการท างาน มีคา่เฉล่ีย
เทา่กนัคือ 3.10 

ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์โดยรวมมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบั
มาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.68 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ รูส้กึเหน่ือยลา้จากงานท่ีตอ้งรองรบั
อารมณต์า่งๆ มีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 4.42 รองลงมาคือรูส้กึเบื่อหนา่ยท่ีตอ้งไปท างานในเขต หรือ 
เขา้ประชมุท่ีออฟฟิศ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.32 โดยมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัมากท่ีสดุ 
รูส้กึเซ็งจากการท างานเดมิๆซ า้ๆ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.65 โดยมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบั
มาก รูส้กึหมดแรงเม่ือตอ้งแกปั้ญหาตา่งๆในเขตมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.19 และการท างานอยูใ่น
โรงพยาบาลคนเดียวทัง้วนัเป็นเรื่องท่ีกดดนั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.84 ตามล าดบั โดยมีภาวะหมดไฟ
ในการท างานในระดบัปานกลาง 

ด้านการเพกิเฉยต่องาน โดยรวมมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัปาน
กลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยากท างานโดยไม่สนใจเพ่ือน
รอบขา้ง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.45 โดยมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัมาก รองลงมาคือความ



  100 

สนใจในการไปพบลกูคา้ลดลง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.20 รูส้กึขอ้งใจวา่งานท่ีรบัผิดชอบมีประโยชน์
หรือไม ่มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.00 ความกระตือรือรน้ในการท าสรา้งยอดขายลดลง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
2.97 และรูส้กึเฉยๆไมใ่สใ่จ รูส้กึวา่ไมมี่ฉนัยอดขายก็มีอยู่ตามปกต ิมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.91 
ตามล าดบั โดยมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัปานกลาง  

ด้านความสามารถในการท างาน โดยรวมมีภาวะหมดไฟในการท างานใน
ระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ไมม่ั่นใจวา่ฉนัจะ
สามารถท ายอดขายไดต้ามท่ีบรษิัทตัง้ไว ้มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.55 โดยมีภาวะหมดไฟในการท างาน
ในระดบัมาก รองลงมาคือในหลายครัง้ท่ีรูส้กึวา่ผลงานท่ีได ้ไมคุ่ม้คา่กบัแรงท่ีลงไป มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.32 รูส้กึวา่ท างานไปวนัๆ ท างานตามเงินเดือน ไมก่ระตือรือรน้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.23 
รูส้กึเฉยๆ ในบางทีท่ีปิดยอดขายไดเ้กิน 100% มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.03 ไมส่ามารถแกปั้ญหาท่ี
เกิดขึน้ในเขตท่ีรบัผิดชอบ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.77 และรูส้ึกวา่ไมไ่ดเ้ป็นผูแ้ทนท่ีมีทกัษะใดๆ มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 2.68 ตามล าดบั โดยมีภาวะหมดไฟในการท างานในระดบัปานกลาง 

4 บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบของผูแ้ทนยาในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลางโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05 เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้แทนมีบุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบดา้นความเปิดกว้างมากท่ีสุด โดยมีระดับบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบปานกลาง 
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.25 รองลงมาคือดา้นการยอมรบั ดา้นการแสดงออกและดา้นการมีสต ิมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.21, 3.17 และ 2.87 ตามล าดบั 

ด้านความหว่ันไหว โดยรวมมีบคุลิกภาพในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 2.77 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ฉนัรูส้กึชอบท างานคนเดียว มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.06 
รองลงมาคือบอ่ยครัง้ท่ีฉนัรูส้ึกเครียดและต่ืนเตน้ไดง้่าย เม่ือตอ้งออกไปพดูในท่ีประชมุ มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 2.87 รูส้กึไมม่ั่นใจ หรือ กงัวลเม่ือตอ้งออกไปแกปั้ญหา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.81 ตามล าดบั 
โดยมีบคุคลิกภาพในระดบัปานกลาง ฉนัเป็นคนโกรธง่าย หายเรว็ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.58 และเม่ือ
เกิดปัญหาในเขต ฉนัมกัจะหมกมุน่กบัปัญหาเหลา่นัน้ทัง้วนั จนกว่าปัญหานัน้จะหมดไป มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 2.52 โดยมีบคุคลิกภาพในระดบันอ้ย  

ด้านการแสดงออก โดยรวมมีบคุลิกภาพในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ชอบท างานรว่มกบัผูอ่ื้น มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.51 
รองลงมาคือเป็นท่ีรกัของเพ่ือนรว่มทีมและเพื่อนในเขต มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.47 โดยมีบคุลิกภาพใน
ระดบัมาก เม่ือฉนัพบวา่วิธีใดเป็นวิธีการขายท่ีถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ ฉนัมกัจะใชว้ิธีการนัน้
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ประจ า มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.19 มีความกระตือรือรน้ในการสรา้งยอดขายและหาลกูคา้ใหม่ๆ  มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 2.94 และฉนัพยายามศกึษาหาความตอ้งการของลกูคา้ ปัญหาในเขต และขยนั
ท างานมาก เพ่ือสรา้งยอดขายไดต้ามเปา้หมาย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.75 ตามล าดบั โดยมี
บคุลิกภาพในระดบัปานกลาง  

ด้านความเปิดกว้าง โดยรวมมีบคุลิกภาพในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ฉนัมกัจะหลีกเล่ียงค าพดูท่ีจะท าใหค้นอ่ืนเสียใจ มี
คา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 3.80 โดยมีบคุลิกภาพในระดบัมาก รองลงมาคือฉนัมกัเป็นคนรา่เรงิแจม่ใส 
คยุเก่ง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.38 ฉนัสนใจในแฟชั่นและแตง่ตวัของฉนัโดดเดน่ น าสมยั มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.35 ฉนัมกัจะคดิ Key message ใหม่ๆ  เพ่ือใหแ้พทยจ์ดจ าขอ้ดีของยาท่ีฉันขายได ้มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 2.90 และฉนัไมก่ลวัท่ีจะเปล่ียนงานไปบริษัทใหม่ๆ  มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.84 
ตามล าดบัโดยมีบคุลิกภาพในระดบัปานกลาง 

ด้านการยอมรับ โดยรวมมีบคุลิกภาพในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.21 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ฉันชอบการรว่มมือกนัท างานเป็นทีมมากกว่าตอ้งแข่งขนักับเพ่ือน
รว่มทีม มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.99 รองลงมาคือบอ่ยครัง้ท่ีฉนัเลือกท่ีจะไม่เสนอขอ้เสนอแนะใดๆ 
ทัง้ท่ีมีความคิดดีๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ของทีม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 โดยมีบุคลิกภาพใน
ระดับมาก ฉันมักจะแอบช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีม หรือเพ่ือนในเขตโดยท่ีไม่ไดอ้ยากให้ใครรู ้  มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 2.96 ฉันมกัจะมองทกุคนในแง่บวกกว่าความเป็นจรงิเสมอ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.81 
และฉันเช่ือว่าการปล่อยใหเ้พ่ือนร่วมทีมทะเลาะกัน คือ การแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.67 ตามล าดบัโดยมีบคุลิกภาพในระดบัปานกลาง 

ด้านการมีสติ โดยรวมมีบุคลิกภาพในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.87 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ฉันจะระวงัและสุภาพกับคนท่ีตอ้งเจอเสมอ แมว้่าจะเป็น แม่บา้น 
ยามในโรงพยาบาล หรือ คูแ่ข่งในเขต มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.38  รองลงมาคือฉันส่งงานตรงเวลาทุก
ครัง้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 ก่อนท่ีฉันจะแกปั้ญหา ฉันจะคิดอย่างรอบครอบ ถ่ีถว้น เหตกุารณท่ี์
อาจจะเกิดขึน้ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.97 และปกติฉันจะเป็นคนท่ีวาง
แผนการท างาน ก่อนท่ีจะออกไปพบลูกค้าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.74 ตามล าดับ โดยมี
บุคลิกภาพในระดับปานกลาง คนรอบข้างมักรู ้สึกว่าฉันเป็นคนจริงจังในการท างาน จนดู
เครง่เครียดมากเกินไป มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.17 มีบคุลิกภาพในระดบันอ้ย 
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5 ผลการปฏิบัตงิานของผู้แทนขาย 
ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรมของผูแ้ทนยาในประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน

กลางโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.25  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ สามารถท างานรว่มกนัเป็นทีมไดอ้ยา่งดีเย่ียม 

โดยมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัดีมาก มีคา่เฉล่ียสงูสดุเทา่กบั 3.90 รองลงมามีความรูเ้ก่ียวกบั
ลกัษณะและรายละเอียดของยาและเวชภณัฑท่ี์ฉนัรบัผิดชอบ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.58 โดยมีผลการ
ปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัดีมาก มีประสิทธิผลในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในเขตท่ีฉนัรบัผิดชอบ มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.35 มีทกัษะและความสามารถในการขายไดต้ามเกณฑท่ี์บรษิัทคาดหวงั มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.12 มีความเขา้ใจในความตอ้งการและขอ้กงัวลท่ีแทจ้รงิของลกูคา้ มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 2.78 และสามารถปฏิเสธค าขอของลกูคา้ไดอ้ยา่งนุม่นวล มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.74 
ตามล าดบั โดยมีผลการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จ านวนรอ้ยละของผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ์ของผูแ้ทนในประเทศไทย สามารถ
จ าแนกไดด้งันี ้

ความสามารถในการสรา้งยอดขายเม่ือเทียบกบั Target ท่ีไดร้บั อยูท่ี่รอ้ยละ 
100-104 มีจ  านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 รองลงมาคือความสามารถในการสรา้งยอดขาย
เม่ือเทียบกบั Target ท่ีไดร้บั อยูท่ี่รอ้ยละ 95-99 มีจ  านวน 91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.8 
ความสามารถในการสรา้งยอดขายเม่ือเทียบกบั Target ท่ีไดร้บั อยูท่ี่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 95 มีจ  านวน 
77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.3 ความสามารถในการสรา้งยอดขายเม่ือเทียบกบั Target ท่ีไดร้บั อยูท่ี่
รอ้ยละ 105-109  มีจ  านวน 52 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13 และความสามารถในการสรา้งยอดขายเม่ือ
เทียบกบั Target ท่ีไดร้บัสงูกวา่รอ้ยละ 109 มีจ  านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 ตามล าดบั 

การวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมาน 
สมมุติฐานข้อที่1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่แตกต่าง

กัน 
1.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะสว่นบคุคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ภาระทาง

ครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได ้ประสบการณท์ างาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม
แตกตา่งกนั 

จากการวิจยัพบว่า ลกัษณะสว่นบคุคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได ้และประสบการณท์ างานท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการมีผลตอ่ผล
การปฏิบตังิานเชิงพฤติกรรมไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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1.2 ปัจจยัดา้นลกัษณะสว่นบคุคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ภาระทาง
ครอบครัวท่ีตอ้งดูแล รายได ้และประสบการณ์ท างานท่ีต่างกัน มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิง
ผลลพัธแ์ตกตา่งกนั  

จากการวิจยัพบว่า ลกัษณะสว่นบคุคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได ้และประสบการณท์ างาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการมีผลตอ่
ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธไ์ม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมุตฐิานข้อที2่  
ปัจจยัดา้น ความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ี

ในองคก์ร สมัพนัธภาพในท่ีท างาน ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ ลกัษณะองคก์รและ
ความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั  

                 ภาวะหมดไฟในการท างาน ประกอบดว้ย ภาวะอ่อนลา้ทางอารมณ ์
การเพิกเฉยตอ่งาน และความสามารถในการท างาน และ 

                 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
บคุลิกภาพแบบแสดงออก บคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้นและบุคลิกภาพ
แบบมีสต ิมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 

จากงานวิจยัพบวา่ บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบท่ีมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิง
พฤตกิรรมของผูแ้ทนยา ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรบั มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิง
พฤตกิรรม โดยมีคา่ Sig. เทา่กบั 0.003 โดยคา่สมัประสิทธ์ิความถดถอย(B) มีความสมัพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกนักบัผลการปฏิบตังิานเชิงพฤติกรรมของผูแ้ทนยา เทา่กบั 0.176 ดงันัน้ เม่ือ
บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบดา้นการยอมรบั เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม 
เพิ่มขึน้ 0.176 หนว่ย โดยเขียนเป็นสมการไดด้งันี ้

ผลการปฏิบตังิานเชิงพฤตกิรรม   =   3.080 + (0.176)(ดา้นการยอมรบั) 
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู (Adjusted R2) มีคา่เท่ากบั 0.087 หมายความ

วา่ ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถท านายผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธไ์ดร้อ้ยละ 8.7 
สมมุตฐิานข้อที3่  

ปัจจยัดา้น ความเครียดจากการท างาน ประกอบดว้ย ลกัษณะงาน บทบาทหนา้ท่ี
ในองคก์ร สมัพนัธภาพในท่ีท างาน ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในอาชีพ ลกัษณะองคก์รและ
ความสมดลุระหวา่งชีวิตท างานและชีวิตสว่นตวั  
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                 ภาวะหมดไฟในการท างาน ประกอบดว้ย ภาวะอ่อนลา้ทางอารมณ ์
การเพิกเฉยตอ่งาน และความสามารถในการท างาน และ 

                 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ประกอบดว้ย บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
บคุลิกภาพแบบแสดงออก บคุลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บคุลิกภาพแบบยอมรบัผูอ่ื้นและบุคลิกภาพ
แบบมีสต ิมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์

จากงานวิจยัพบวา่ ความเครียดจากการท างานดา้นลกัษณะงาน (X1) และ
บคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้นการมีสติ (X14) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิง
ผลลพัธ ์โดยมีคา่ Sig. เทา่กบั 0.033 และ 0.022 ตามล าดบั  

คา่สมัประสิทธถ์ดถอย (B) ในปัจจยัความเครียดจากการท างาน ดา้นลกัษณะ
งาน พบวา่มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงขา้มกบัผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธข์องผูแ้ทนยา ซึ่ง
สามารถอธิบายไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในปัจจยัความเครียดจากการท างาน ดา้น
ลกัษณะงาน ลดลง 1 หนว่ย ผูต้อบแบบสอบถามจะมีผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์เพิ่มขึน้ 0.122 
หนว่ย ในสว่นของบคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ มีคา่สมัประสิทธถ์ดถอย (B) ในปัจจยัดา้นการมีสติ 
พบวา่มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธข์องผูแ้ทนยา ซึ่งสามารถ
อธิบายไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นในปัจจยับคุลิกภาพหา้องคป์ระกอบ ดา้นการมีสติ 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ผูต้อบแบบสอบถามจะมีผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์เพิ่มขึน้ 0.296 หนว่ย ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งันี ้

ผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์   =   2.226 + (-0.122)(ความเครียดด้าน
ลกัษณะงาน) + (0.296)(บคุลิกภาพแบบมีสติ)  

คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู (Adjusted R2) มีคา่เท่ากบั 0.121 หมายความ
วา่ ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถท านายผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธไ์ดร้อ้ยละ 12.1 สว่นอีก
รอ้ยละ 87.9  เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดน้  ามาพิจารณา และความคลาดเคล่ือน 
(S.E.) มีคา่เทา่กบั 0.694 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผลจากงานวิจยัเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย 
จะเห็นไดว้่า แมจ้ะมีปัจจยัท่ีนา่จะมีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน แตด่ว้ยสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนไป มีการ
แข่งขันกันสูง จ  านวนคนว่างงานท่ีมากขึน้ ท าให้ความเครียดและภาวะหมดไฟในการท างาน
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กลายเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตท่ีทกุคนจะตอ้งเผชิญและฝึกฝนเอาชนะไปใหไ้ด ้สามารถสรุปประเด็นท่ี
ส าคญัมาอธิปรายผลไดด้งันี ้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ผลงานวิจัย
พบว่า 

ปัจจัยดา้นลักษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ภาระทาง
ครอบครวัท่ีตอ้งดแูล รายได ้ประสบการณท์ างาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานไม่แตกต่าง
กนั 

เพศ ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั เน่ืองจาก ลกัษณะการ
ท างานและหนา้ท่ีท่ีตอ้งรบัผิดชอบนัน้มีความเสมอภาคกนัระหวา่งชายหญิง และทกุคนท่ีเขา้มา
ท างาน ไดร้บัอปุกรณท่ี์ใชใ้นการท างาน การฝึกอบรม และสวสัดกิารตา่งๆเท่าเทียมกนั และใน
ปัจจบุนัมีการเปิดกวา้งใหท้ัง้ชายและหญิงท่ีมีความสามารถมีโอกาสในการท างานไมแ่ตกตา่งกนั 
มีความเสมอภาคมากขึน้ รวมถึงกฎขอ้บงัคบัของบรษิัทดา้นมนษุยชนท่ีเนน้ความเสมอภาค
ระหวา่งชายหญิง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประไพพรรณ ศรีปาน (2555) พบวา่ พนกังานสว่น
สินเช่ือ ธนาทิสโก ้ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีประสิทธิผลการท างานไมแ่ตกตา่งกนั 

อายุ ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั เน่ืองจาก ถึงแมว้า่อายุ
มากขึน้จะมีทกัษะในการท างานและแกปั้ญหาไดม้ากขึน้ แตใ่นสว่นของการเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ
ท่ีเขา้มามีสว่นชว่ยในการท างานนัน้นอ้ยลง เชน่ การใช ้e-detailing, report online นัน้นอ้ยลง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั (Banjo & Ogunkoya, 2014) ท่ีท  าการศกึษาในพนกังานของประกนั พบวา่อายท่ีุ
มากขึน้ไมพ่บผลตอ่ประสิทธิภาพการขาย 

สถานภาพสมรส ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานไม่แตกตา่งกนั เน่ืองจาก 
ลกัษณะงานของผูแ้ทนยา มีความยืดหยุ่นในเวลาท างาน สามารถบริหารเวลาการท างานเองได ้จงึ
ท าใหผู้ท่ี้มีสถานภาพสมรสตา่งกนั มีผลการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งสอดคลอ้งกนังานวิจยัของ 
(ฝนทิพย ์จิตตจ์ารกึ, 2546) ท่ีศกึษาประสิทธิภาพในการท างานของตวัแทนจ าหนา่ยรถยนต ์มิตซูบิ
ชิ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า สถานภาพโสดหรือสมรส ไมมี่ผลตอ่ประสิทธิภาพ
การท างาน 

ภาระทางครอบครัวที่ต้องดูแล ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่ง
กนั เน่ืองจาก สงัคมปัจจบุนัเป็นครอบครวัขนาดเล็ก ดงันัน้ภาะทางครอบครวัจงึไมแ่ตกตา่งกนั 
รวมถึงรายไดข้องอาชีพผูแ้ทนยาอยูใ่นเกณฑส์งู เม่ือเทียบกบัรายไดเ้ฉล่ียของวฒุิปริญญาตรีทั่วไป 
จงึท าใหแ้รงกดดนัทางดา้นภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูลไมไ่ดแ้ตกตา่งกนัมาก 
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รายได้ ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั เน่ืองจาก ลกัษณะเงิน
จงูใจท่ีใหก้บัผูแ้ทนขาย มีการจ ากดัชว่งไมแ่ตกตา่งกนั ถึงแมอ้ตัราเงินเดือนจะแตกตา่งกนับา้ง
เล็กนอ้ยตามผลงานและประสบการณก์ารท างาน แตผู่แ้ทนทกุคนไมว่า่จะเงินเดือนตา่งกนัแตย่งั
ตอ้งรบัผิดชอบยอดขายใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีบริษัทตัง้ไวเ้หมือนกนั  ท าใหอ้ตัราเงินเดือนไมใ่ชปั่จจยั
ท่ีสง่ผลตอ่ผลการปฏิบตังิาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ประไพพรรณ ศรีปาน (2555) 
พบวา่ พนกังานส่วนสินเช่ือ ธนาทิสโก ้ท่ีมีอตัราเงินเดือนแตกตา่งกนั มีประสิทธิผลการท างานไม่
แตกตา่งกนั 

ประสบการณท์ างาน ท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั 
เน่ืองจาก ปัจจบุนัอตุสากรรมยา เป็นขอ้จ ากดัในการโฆษณาและการท ากิจกรรมกบัลกูคา้ จงึท าให้
บรษิัทลงทนุในดา้นการพฒันาประสิทธิภาพและทกัษะของผูแ้ทนยา อีกทัง้ยงัมีการสอบวดั
ความสามารถตา่งๆก่อนท่ีจะออกไปท างาน และยงัมีการสอบตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ ท าใหผู้แ้ทนยามี
ทกัษะในการขาย และความรูใ้นเวชภณัฑย์าท่ีรบัผิดชอบไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ก่ิงแกว้ พรอภิรกัษสกลุ (2560) ไดท้  าการศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตังิานของพนกังานขายของบรษิัทยาในประเทศไทย พบวา่ อายงุานท่ีขายยาไมส่ง่ผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

2. ปัจจัยด้านความเครียดจากการท างาน ภาวะหมดไฟในการท างาน และ
บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบมีผลต่อผลการปฏิบัตงิานของผู้แทนยา พบว่า 

ปัจจัยด้านความเครียดจากการท างาน  ด้านลักษณะงาน มีผลต่อผลการ
ปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์

จากการศกึษานีพ้บว่า ผูแ้ทนยามีระดบัความเครียดจากการท างาน โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูแ้ทนมีความเครียดในด้านลักษณะงาน

มากท่ีสดุ โดยมีระดบัความเครียดอยูร่ะดบัมาก คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.43 พบว่ามีเพียงมีความเครียด
ในดา้นลกัษณะงานท่ีมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการท่ีตอ้งรบัผิดชอบ
ตอ่ยอดขายท่ีมากเกินไป รวมถึงการท่ีไมส่ามารถเขา้ไปมีสว่นรว่มในการตัง้เปา้ของบริษัท ท าใหไ้ม่
สามารถปิดยอดขายตามเกณฑท่ี์บรษิัทคาดหวงัไว ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Nazim Ali, 
2013) ไดศ้กึษาความเครียดจากการท างานในผูแ้ทนยา พบวา่ความเครียดจากการท างานท่ีอยูใ่น
ระดบัสงูจะสง่ผลตอ่ผลการปฏิบตังิาน 

ส าหรบัความเครียดดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร ไม่มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิาน 
ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากองคก์รมีความชดัเจนเก่ียวกบัขอบเขต บทบาทและหนา้ท่ีท่ีตอ้งรบัผิดชอบ 
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รวมถึงมีการระบเุก่ียวกบัตวังานไวอ้ย่างชดัเจนในสญัญาจา้ง จงึไมส่ง่ผลใหผู้แ้ทนยาเกิด
ความเครียด  

ดา้นสมัพนัธภาพในการท างาน ไมมี่ผลตอ่ผลการปฏิบตังิาน ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก 
อาชีพผูแ้ทนยาสว่นใหญ่ท างานคนเดียว จะมีตอ้งปฏิสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงานเฉพาะเวลาท่ีเขา้
ประชมุในบริษัท ซึ่งจะมีเพียง 1-2 วนัตอ่เดือน ดว้ยเหตนีุค้วามเครียดดา้นสมัพนัธภาพในการ
ท างาน จงึไมม่ากนกัและไม่สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน 

ดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ จากผลการวิจยัพบวา่ระดบัคะแนน
ของความเครียดดา้นนี ้อยู่ในระดบันอ้ย-ปานกลาง อาจเป็นเพราะบรษิัทมีระบบการประเมินผล
งานท่ีชดัเจน วดัไดโ้ดยใชต้วัเลข เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานท่ีมีความสามารถมีความกา้วหนา้ใน
อาชีพเทา่เทียมกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (พรทิพย ์วชัรรคัคาวศ,์ 2543) ท่ีท าการศกึษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเครียดของพนกังานในธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์พบว่า ปัจจยัดา้น
ความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ไมมี่อิทธิพลตอ่ความเครียดของพนกังานในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย ์

ลกัษณะขององคก์ร ไมมี่ผลตอ่ผลการปฏิบตังิาน เน่ืองมาจากอาชีพผูแ้ทนยา
สว่นใหญ่ท างานคนเดียวและท างานนอกสถานท่ี ท าใหผ้ลกระทบดา้นลกัษณะองคก์รมีนอ้ย 
รวมถึงตวับรษิัทเองมีระบบและความชดัเจนในเรื่องนโยบาย ซึ่งสอดคลอ้งกบั (อภิญญา วิเวโก 
2548) พบว่าความเครียดดา้นลกัษณะองคก์ร ไมมี่ผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานของพนกังานใน
กรุงเทพมหานคร 

ความสมดลุระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั ไมมี่ผลตอ่ผลการปฏิบตังิาน 
เน่ืองมากจาก ลกัษณะการท างานของผูแ้ทนยามีความยืดหยุน่เรื่องเวลาท างาน สามารถบริหาร
จดัการเวลาท างานเองได ้ท าใหค้ะแนนของความเครียดดา้นนีอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 

ปัจจัยด้านภาวะหมดไฟในการท างาน  ประกอบด้วย ด้านภาวะอ่อนล้าทาง
อารมณ ์ดา้นการเพิกเฉยตอ่งาน ดา้นความสามารถในการท างาน ไมมี่ผลตอ่ผลการปฏิบตังิาน 

เน่ืองมากจาก ขอ้จ ากดัดา้นอายขุองผูแ้ทนยา ซึ่งสว่นใหญ่ผูแ้ทนยาจะจ ากดัการ
เขา้ท างานในชว่งอายไุมเ่กิน 30 ปี ท าใหผู้แ้ทนยาในประเทศไทยมีอายเุฉล่ียต ่า จงึยงัไมพ่บภาวะ
หมดไฟในการท างานมากนกั มีระดบัภาวะหมดไฟในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีเก่ียวกบัคณุภาพของงาน คือ ดา้นความสามารถในการ
ท างาน มีคะแนนต ่าท่ีสดุ ท าใหภ้าวะหมดไฟในการท างานไมมี่ผลตอ่ผลการปฏิบตังิานของผูแ้ทน
ยาในประเทศไทย 
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ปัจจัยด้านบุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ  
บุคลิกภาพแบบมีสต ิมีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธ ์

บุคลิกภาพดา้นความหวั่นไหว ดา้นการแสดงออกและบุคลิกภาพแบบเปิด
กวา้ง นัน้ไม่พบว่ามีผลต่อผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งถือว่าแตกต่างจากงานวิจยัส่วนมากในอดีต โดย
การศกึษานีท้  าใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงไปของบุคลิกภาพนกัขาย  ท่ีแตก่่อนมกัเช่ือว่าคนพดูเก่ง มี
ความเป็นมิตร ชอบแสดงออก จะท างานขายไดดี้ และประสบความส าเรจ็มากวา่คนพดูนอ้ย ซึ่งใน
ปัจจุบนันัน้ไม่จริงเสมอไป เน่ืองมาจาก บุคลิกภาพแบบมีสติ เป็นแนวโนม้ของบุคคลท่ีจะแสดง
ความมีวินยัในตนเอง รูจ้กัหนา้ท่ี มีจดุมุง่หมายท่ีจะประสบความส าเรจ็ มีความรบัผิดชอบในหนา้ท่ี 
เพราะ สินคา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบ คือ ยาและเวชภัณฑ ์ซึ่งเป็นสินคา้ท่ีซับซ้อน ตอ้งการผู้แทนท่ีมี
ความรู ้และความนา่เช่ือถือ รวมถึงลกูคา้ท่ีตอ้งติดตอ่ดว้ยสว่นใหญ่คือ แพทยซ์ึ่งตอ้งการขอ้มลูของ
สินคา้ท่ีแม่นย าและไม่มีเวลาในการพบมาก ดงันัน้การเตรียมข้อมูลต่างๆใหพ้รอ้มจึงเป็นเรื่อง
ส าคญัตอ่ลกูคา้กลุ่มนี ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (ธนเดช  ชษุณะพานิช, 2553) ท่ีท าการศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุลิกภาพกบัความส าเรจ็ในอาชีพผูแ้ทนเวชภณัฑ ์กรณีศกึษา บริษทเอ็มเอ
สดี(ประเทศไทย)จ ากัด พบว่าบุคลิกภาพแบบมีสติ มีผลต่อความส าเร็จในอาชีพผูแ้ทนเวชภณัฑ์ 
ในทิศทางเดียวกันและการศึกษาของ (ภัณฑิรา นรเศรษฐกร, 2559) ไดศ้ึกษา ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ กับผลงานการขายประกันชีวิต 
ของพนักงานสาขา ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง  พบว่า บุคลิกภาพแบบมีสติกับผลงานการขาย
ประกันชีวิต ของพนักงานสาขา ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกัน จะ
เห็นไดว้่าบคุลิกภาพของนกัขายในปัจจบุนันัน้ ไม่มีสตูรส าเร็จทัง้นัน้จะขึน้อยูก่บัสินคา้ท่ีรบัผิดชอบ 
และนกัขายท่ีดีนัน้ตอ้งปรบัตวัใหข้ายไดก้บัลกูคา้ไดท้กุประเภท 

บุคลิกภาพด้านการยอมรับ มีผลตอ่ผลการปฏิบตังิานเชิงผลลพัธพ์ฤตกิรรม 
อนัเน่ืองมาก ลกัษณะของบคุลิกนีเ้ป็นท่ีไวว้างใจผูอ่ื้น เอือ้เฟ้ือ การยอมตาม

ผู้อ่ืน ชอบท่ีจะร่วมมือ ชอบความกลมกลืนทางสังคม จึงท าให้ท างานเป็นทีมได้อย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพพรรณ ศรีปาน (2555) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพ 5องคป์ระกอบกับประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน  ธนาคารทิสโก้ จ  ากัด 
(มหาชน) ส่วนงานควบคมุและบริหารสินเช่ือรายย่อย พบว่า บุคลิกภาพดา้นการยอมรบัมีผลตอ่
ประสิทธิผลในการท างานของพนกังาน ธนาคารทิสโก ้จ  ากดั (มหาชน) ในทิศทางเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
1 ผลทีไ่ด้จากงานวิจัย 

1.1 ความเครียดด้านลักษณะงานมีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงผลลัพธ์ ดังนั้น
ผูบ้ริหารของบริษัทยาควรใหผู้แ้ทนยามีส่วนรว่มในการตัง้Target ของตนเอง ซึ่งจะท าใหผู้แ้ทนยา
รูส้กึยอมรบัใน Target ท่ีไดร้บั 

1.2 บคุลิกภาพดา้นการมีสติมีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงานเชิงผลลพัธ ์ในเชิงบวก ดงันัน้
ผูบ้ริหารของบริษัทยา ควรส่งเสริมใหผู้แ้ทนยามีการว่างแผนก่อนท างาน และการวางแผนปรบักล
ยทุธด์า้นการบริหารทรพัยากรมนษุยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงน าผลท่ีไดม้าใชก้ารตดัสินใจ
การเลือกผูแ้ทนยามาเป็นพนกังานในอนาคต 

1.3 บุคลิกภาพด้านการยอมรับ มีผลต่อผลการปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ดังนั้น
ผูบ้รหิารของบรษิัทยา ควรสง่เสรมิใหมี้การท างานเป็นทีมมากขึน้ 

1.4 ความเครียดดา้นบทบาทหนา้ท่ีในองคก์ร แมว้่าไม่มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน แต่
ผูบ้ริหารควรสนบัสนนุในเรื่อง การให้ผูแ้ทนมีสิทธิออกความคิดเห็นเก่ียวกบั Target ท่ีตนเองไดร้บั 
และแสดงความคดิเห็นในดา้นตา่งๆใหม้ากขึน้ 

1.5 ความเครียดดา้นสมัพนัธภาพในการท างาน แมว้่าไม่มีผลต่อผลการปฏิบตัิงาน 
แตผู่บ้รหิารควรแกไ้ขในเรื่อง ปัญหาขดัแยง้ระหว่างคูเ่ขต โดยท่ีมีระบบมอบหมายหนา้ท่ีรบัผิดชอบ
ของแตล่ะคนใหช้ดัเจน รวมถึงวิธีการวดัผลงานของคูเ่ขต ควรแยกกนัชดัเจน 

1.6 ความเครียดดา้นความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ แมว้า่ไมมี่ผลตอ่ผลการ
ปฏิบตัิงาน แต่ผูบ้ริหารควรใหโ้อกาสในการเล่ือนต าแหน่ง แมจ้ะขา้มสายงาน ถา้ผูแ้ทนยานั้นมี
ศกัยภาพเหมาะสม 

1.7 ความเครียดดา้นลกัษณะองคก์ร แมว้่าไม่มีผลตอ่ผลการปฏิบตัิงาน แตผู่บ้ริหาร
ควรมีการประชาสัมพันธ์ใหพ้นักงาน ผู้แทน ในระดับปฏิบัติงาน ไดเ้ข้าถึงข้อมูล นโยบาย ทิศ
ทางการด าเนินงานในแตล่ะปีของบรษิัท  

1.8 ความเครียดดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั แมว้่าไม่มีผล
ตอ่ผลการปฏิบตังิาน แตผู่บ้รหิารควรจะใหค้วามส าคญัในเรื่องเวลาการท างานท่ีตอ้งอยู่จนดกึของ
ผูแ้ทนใหเ้กิดขึน้นอ้ยท่ีสดุ 

1.9 ภาวะหมดไฟจากการท างาน ดา้นความอ่อนลา้ทางอารมณ ์แมว้่าไม่มีผลตอ่ผล
การปฏิบัติงาน แต่ผู้บริหารควรแก้ไขในเรื่อง การประชุมท่ีออฟฟิศ ให้มีเนือ้หาท่ีกระชับและ
นา่สนใจ 
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1.10 ภาวะหมดไฟจากการท างาน ดา้นการเพิกเฉยต่องาน แมว้่าไม่มีผลต่อผลการ
ปฏิบตัิงาน แต่ผูบ้ริหารสนับสนุนในเรื่อง การท างานเป็นทีมใหม้ากขึน้ เพ่ือท าใหผู้แ้ทนรูส้ึกว่า
ตวัเองเป็นสว่นหนึ่งของทีมและมีความส าคญัตอ่ทีม 

1.11 ภาวะหมดไฟจากการท างาน ดา้นความสามารถในการท างาน แมว้า่ไมมี่ผลตอ่
ผลการปฏิบตัิงาน แตผู่บ้ริหารส่งเสริมในเรื่อง การอบรมเทคนิคการขายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
เพิ่มความมั่นใจในการท างานของผูแ้ทน 

2 งานวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 งานวิจยัครัง้ตอ่ไปควรเพิ่มเตมิในกลุม่ของผูแ้ทนท่ีมีผลการปฏิบตังิานในระดบัต ่า 

เพ่ือเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบ 
2.2 ควรท าวิจยัเพิ่มเติมในกลุ่มหัวหนา้งาน น่าจะเป็นขอ้มูลท่ีใชก้ าหนดทิศทางการ

เตบิโตของยอดขายของบรษิัทได ้
2.3 การผลการวิจยัครัง้นีจ้ะเห็นไดว้่าความเครียด ภาวะหมดไฟในการท างาน และ

บคุลิกภาพ ส่งผลกบัประสิทธิภาพการท างานของผูแ้ทนยาเพียงส่วนหนึ่งเท่านัน้ เน่ืองดว้ยสภาพ
สงัคมท่ีแข่งขนักนัสงูท าใหผู้แ้ทนยาตอ้งท างานภายใตค้วามเครียดและทนอยู่ภาวะหมดหมดไฟใน
การท างานตลอดเวลา ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มเติมปัจจัยด้านอ่ืนๆท่ีจะส่งผลกับ
ประสิทธิภาพการท างานของผูแ้ทน โดยเฉพาะในองคก์รขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถใหค้า่ตอบแทนท่ี
สงูเพ่ือเป็นกระตุน้ประสิทธิภาพการขายไดเ้หมือนกบัองคก์รขนาดใหญ่  
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานของผูแ้ทนยาในประเทศไทย 

 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามชดุนีป้ระกอบไปดว้ย 5 ส่วน คือ 

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2 ขอ้มลูความเครียดจากการท างาน 

สว่นท่ี 3 ขอ้มลูภาวะหมดไฟในการท างาน 

สว่นท่ี 4 ขอ้มลูบคุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ 

สว่นท่ี 5 ผลการปฏิบตังิาน 

 ทางผูว้ิจยัใคร ่ขอความรว่มมือจากผูต้อบแบบสอบถาม ในการใหข้อ้มลูท่ีตรงกบัสภาพ

ความเป็นจรงิมากท่ีสดุ โดยท่ีขอ้มลูทัง้หมดของทา่นจะถกูเก็บเป็นความลบั และใชเ้พ่ือประโยชน์

ทางการศกึษาเทา่นัน้  ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีกรุณาสละเวลาในการใหส้มัภาษณ ์มา ณ 

โอกาสนี ้
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ส่วนที ่1   แบบสอบถามขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสว่นบคุคล โปรดตอบค าถามทกุค าถามโดยท า
เครื่องหมาย  ในตวัเลือกท่ีเป็นท าตอบของท่าน 

1. เพศ  

  ชาย      หญิง 
2. อาย ุ

  22-32 ปี 

  33-43 ปี 

  44 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพสมรส 

  โสด 

  สมรส 

4. ภาระทางครอบครวัท่ีตอ้งดแูล (บิดา มารดา หรือ บตุร) 

  ไมมี่ 

  1-3 คน 

  มากกวา่ 3 คน 

5. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

  15,001-45,000 บาท 

  45,001-75,000 บาท 

  75,001-105, 000 บาท 

  สงูกวา่ 105,001 บาท 
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6. ประสบการณท์ างาน 

  1-3 ปี 

  4-6 ปี 

  7-10 ปี 

  มากกวา่ 10 ปี 
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ส่วนที ่2  ความเครียดจากการท างาน ในแตล่ะขอ้จะมีระดบัความคดิเห็น/รูส้กึ ใหเ้ลือกตอบ 5 
ระดบั ใหท้า่นท าเครื่องหมาย  ลงในขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็น/รูส้ึกของท่านมากท่ีสดุ 

ความเครียดจากการท างาน 
ระดับความคิดเหน็/รู้สึก 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน           
1. จ านวนโรงพยาบาลหรือจ านวนลกูคา้ท่ีทา่น
ตอ้งรบัผิดชอบมากเกินกวา่จะท าไดค้รบ           
2. ตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะหนา้           
3. ตอ้งรบัผิดชอบตอ่ยอดขายใหเ้ป็นไปตามเปา้           
4. ขัน้ตอนในการท างานมีมากเกินไป เชน่ ดา้น
เอกสารการเบิกคา่ใชจ้า่ย การจดัประชมุวิชาการ 
จนรูส้กึยุง่ยาก           
ปัจจัยด้านบทบาทหน้าทีใ่นองคก์ร           
5. ลกัษณะงานไมช่ดัเจน ตอ้งท าหนา้บทบาท
นอกเหนือจากการขาย             
6. ไดร้บั Target อยา่งไมส่มเหตสุมผล           
7. ไมส่ามารถแสดงความคดิเห็นในดา้นท่ีตรง
ขา้มกบัค าสั่งของหวัหนา้           
8. การขาดอิสระในวิธีการท างาน           

ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในการท างาน           
9. เม่ือเกิดปัญหาขึน้ในเขต ไมไ่ดร้บัความ
ชว่ยเหลือจากหวัหนา้            
10. ไมไ่ดร้บัความรว่มมือจากทีมอ่ืนในบรษิัทท่ี
อยูใ่นเขต           
11. ปัญหาระหวา่งคูเ่ขต เกิดการท างานเอาหนา้ 
การจบัผิด           
12. ถกูกีดขวางจากเลขา เจา้หนา้ท่ีหรือพยาบาล 
ในการเขา้พบแพทย ์           
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ความเครียดจากการท างาน 
ระดับความคิดเหน็/รู้สึก 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ปัจจัยด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าใน
อาชีพ           
13. ขาดโอกาสในการเล่ือนต าแหนง่           
14. ต  าแหนง่ผูจ้ดัการขายไมค่อ่ยเปิดรบั           
15. งานท่ีท าลกัษณะเดมิๆไมไ่ดโ้อกาสในการ
ท างานดา้นอ่ืน           
16. ไมไ่ดร้บัโอกาสในการศกึษาความรูเ้พิ่มเตมิ           
ปัจจัยด้านลักษณะขององคก์ร            
17. บริษัทมีขา่วลดคน ยบุทีม            
18. หวัหนา้ไมเ่ป็นธรรม ไมมี่หนว่ยงานรบั
รอ้งเรียนความไมเ่ป็นธรรมท่ีเกิดขึน้           
19. บรรยากาศในบริษัทเครง่เครียด ไมเ่ป็นมิตร           
20. บริษัทไมมี่ความชดัเจนเรื่อง โบนสั 
incentive หรือรายไดพ้ิเศษอ่ืนๆ           
ปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตท างาน
และชีวิตส่วนตัว           
21. เวลาในการท างานไมแ่น่นอน บางวนัตอ้งอยู่
จนดกึ           
22. ไมส่ามารถอยูก่บัครอบครวัไดเ้น่ืองจากตอ้ง
ออกบธูในวนัหยดุ           
23. เกิดความไมเ่ขา้ใจในครอบครวัอนั
เน่ืองมาจากลกัษณะงานท่ีตอ้งลกูแลลกูคา้           
24. ขาดเวลาสว่นตวั           
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ส่วนที ่3 ภาวะหมดไฟในการท างาน ในแตล่ะขอ้จะมีระดบัความรูส้กึใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั ให้
ทา่นท าเครื่องหมาย  ลงในขอ้ท่ีตรงกบัความรูส้กึของทา่นมากท่ีสดุ 

ภาวะหมดไฟในการท างาน 
ระดับความรู้สึก 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ปัจจัยด้านความอ่อนล้าทางอารมณ ์           
1. ฉนัรูส้กึเซ็งจากการท างานเดมิๆซ า้ๆ           
2. ฉนัรูส้กึหมดแรงเม่ือตอ้งแกปั้ญหาตา่งๆในเขต           
3. ฉนัรูส้กึเบื่อหนา่ยท่ีตอ้งไปท างานในเขต หรือ 
เขา้ประชมุท่ีออฟฟิศ           
4. การท างานอยูใ่นโรงพยาบาลคนเดียวทัง้วนั
เป็นเรื่องท่ีกดดนั           
5. ฉนัรูส้กึเหน่ือยลา้จากงานท่ีตอ้งรองรบั
อารมณต์า่งๆ           
ปัจจัยด้านการเพกิเฉยต่องาน           
6. ความสนใจในการไปพบลกูคา้ลดลง           
7. ฉนัมีความกระตือรือรน้ในการท าสรา้ง
ยอดขายลดลง           
8. ฉนัแคอ่ยากท างานของฉัน โดยไมส่นใจเพ่ือน
รอบขา้ง           
9. ฉนัรูส้กึขอ้งใจวา่งานท่ีรบัผิดชอบมีประโยชน์
หรือไม ่           
10. ฉนัรูส้กึเฉยๆไมใ่สใ่จ รูส้ึกวา่ไมมี่ฉนัยอดขาย
ก็มีอยู่ตามปกติ           
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ภาวะหมดไฟในการท างาน 
ระดับความรู้สึก 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ปัจจัยด้านความสามารถในการท างาน           
11. ฉนัไมส่ามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในเขตท่ี
รบัผิดชอบ           
12. ฉนัรูส้กึวา่ท างานไปวนัๆ ท างานตาม
เงินเดือน ไมก่ระตือรือรน้           
13. ในความเห็นของฉนั ฉนัไมไ่ดเ้ป็นผูแ้ทนท่ีมี
ทกัษะใดๆ           
14. ฉนัรูส้กึเฉยๆ ในบางทีท่ีปิดยอดขายไดเ้กิน 
100%           
15. หลายครัง้ท่ีฉนัรูส้กึวา่ผลงานท่ีได ้ไมคุ่ม้คา่
กบัแรงท่ีลงไป           
16. ฉนัไมม่ั่นใจวา่ฉนัจะสามารถท ายอดขายได้
ตามท่ีบรษิัทตัง้ไว ้           
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ส่วนที ่4  บคุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบในแตล่ะขอ้จะมีระดบัพฤตกิรรม/การปฏิบตัิใหเ้ลือกตอบ 5 
ระดบั ใหท้า่นท าเครื่องหมาย  ลงในขอ้ท่ีตรงกบัพฤติกรรม/การปฏิบตัขิองทา่นมากท่ีสดุ 

บุคคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
ระดับพฤตกิรรม/การปฏิบัต ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ปัจจัยด้านความหว่ันไหว           
1. ฉนัเป็นคนโกรธง่าย หายเรว็            
2. บอ่ยครัง้ท่ีฉนัรูส้กึเครียดและตื่นเตน้ไดง้่าย 
เม่ือตอ้งออกไปพดูในท่ีประชมุ           
3. เม่ือเกิดปัญหาในเขต ฉนัมกัจะหมกมุน่กบั
ปัญหาเหลา่นัน้ทัง้วนั จนกวา่ปัญหานัน้จะหมด
ไป           
4. ฉนัรูส้กึไมม่ั่นใจ หรือ กงัวลเม่ือตอ้งออกไป
แกปั้ญหา           
5. ฉนัรูส้กึชอบท างานคนเดียว            
ปัจจัยด้านการแสดงออก            
6. เม่ือฉนัพบวา่วิธีใดเป็นวิธีการขายท่ีถกูตอ้ง
และมีประสิทธิภาพ ฉนัมกัจะใชว้ิธีการนัน้
ประจ า           
7. ฉนัมีความกระตือรือรน้ในการสรา้งยอดขาย
และหาลกูคา้ใหม่ๆ            
8. ฉนัเป็นท่ีรกัของเพ่ือนรว่มทีมและเพื่อนใน
เขต           
9. ฉนัพยายามศกึษาหาความตอ้งการของ
ลกูคา้ ปัญหาในเขต และขยนัท างานมาก เพ่ือ
สรา้งยอดขายไดต้ามเปา้หมาย             
10. ฉนัชอบท างานรว่มกบัผูอ่ื้น            
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บุคคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
ระดับพฤตกิรรม/การปฏิบัต ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ปัจจัยด้านความเปิดกว้าง            
11. ฉนัมกัจะคดิ Key message ใหม่ๆ  เพ่ือให้
แพทยจ์ดจ าขอ้ดีของยาท่ีฉนัขายได ้           
12. ฉนัมกัจะหลีกเล่ียงค าพดูท่ีจะท าใหค้นอ่ืน
เสียใจ            
13. ฉนัสนใจในแฟชั่นและแตง่ตวัของฉนัโดด
เดน่ น าสมยั           
14. ฉนัมกัเป็นคนรา่เรงิแจม่ใส คยุเก่ง           
15. ฉนัไมก่ลวัท่ีจะเปล่ียนงานไปบรษิัทใหม่ๆ            
ปัจจัยด้านการยอมรับ           
16. ฉนัมกัจะมองทกุคนในแง่บวกกว่าความ

เป็นจรงิเสมอ 
          

17. ฉนัชอบการรว่มมือกนัท างานเป็นทีม

มากกวา่ตอ้งแขง่ขนักบัเพ่ือนรว่มทีม 
          

18. ฉนัเช่ือวา่การปล่อยใหเ้พ่ือนรว่มทีมทะเลาะ

กนั คือ การแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสดุ 
          

19. ฉนัมกัจะแอบชว่ยเหลือเพ่ือนรว่มทีม หรือ

เพ่ือนในเขตโดยท่ีไมไ่ดอ้ยากใหใ้ครรู ้
          

20. บอ่ยครัง้ท่ีฉนัเลือกท่ีจะไมเ่สนอ

ขอ้เสนอแนะใดๆ ทัง้ท่ีมีความคดิดีๆ เพ่ือ

หลีกเล่ียงการโตแ้ยง้ของทีม 
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บุคคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
ระดับพฤตกิรรม/การปฏิบัต ิ

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ปัจจัยด้านการมีสติ           
21. ปกตฉินัจะเป็นคนท่ีวางแผนการท างาน 
ก่อนท่ีจะออกไปพบลกูคา้เสมอ           
22. ฉนัสง่งานตรงเวลาทกุครัง้            
23. คนรอบขา้งมกัรูส้ึกวา่ฉนัเป็นคนจรงิจงัใน
การท างาน จนดเูครง่เครียดมากเกินไป           
24. ก่อนท่ีฉนัจะแกปั้ญหา ฉันจะคดิอยา่งรอบ
ครอบ ถ่ีถว้น เหตกุารณท่ี์อาจจะเกิดขึน้ทัง้ใน
ดา้นบวกและดา้นลบ           
25. ฉนัจะระวงัและสภุาพกบัคนท่ีตอ้งเจอเสมอ 
แมว้า่จะเป็น แม่บา้น ยามในโรงพยาบาล หรือ 
คูแ่ขง่ในเขต           
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ส่วนที ่5  ผลการปฏิบตังิาน ในแตล่ะขอ้จะมีระดบัผลการปฏิบตังิานใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั ใหท้า่น
ท าเครื่องหมาย  ลงในขอ้ท่ีตรงกบัผลการปฏิบตังิานของทา่นมากท่ีสดุ 

ผลการปฏิบัตงิาน 
ระดับผลการปฏิบัตงิาน 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ผลการปฏิบัตงิานเชิงพฤติกรรม      
1. ฉนัมีความรูเ้ก่ียวกบัลกัษณะและ
รายละเอียดของยาและเวชภณัฑท่ี์ฉนั
รบัผิดชอบ           
2. ฉนัมีทกัษะและความสามารถในการขาย
ไดต้ามเกณฑท่ี์บริษัทคาดหวงั            
3. ฉนัมีประสิทธิผลในการแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้
ในเขตท่ีฉนัรบัผิดชอบ              
4. ฉนัมีความเขา้ใจในความตอ้งการและขอ้
กงัวลท่ีแทจ้รงิของลกูคา้           
5. ฉนัสามารถปฏิเสธค าขอของลกูคา้ไดอ้ยา่ง
นุม่นวล           
6. ฉนัสามารถท างานรว่มกนัเป็นทีมไดอ้ยา่ง
ดีเย่ียม           

ผลการปฏิบัตงิานเชิงผลลัพธ ์
% Achievement 

สงูกวา่ 109 109-105 104-100 99-95 ต ่ากวา่ 95 

ความสามารถในการสรา้งยอดขายเม่ือเทียบ
กบั Target ท่ีไดร้บั (% Achievement)           
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

ราชชื่อ    ต าแหน่งและสถาทีท่ างาน 

ดร.ล ่าสนั เลิศกลูประหยดั   รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

     คณะบริหารธรุกิจเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาคารคณะสงัคมศาสตร ์(อาคาร 11) 

เลขท่ี 114 ซอยสขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 

ดร.สนัติ เติมประเสริฐสกลุ   อาจารยป์ระจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ 

     คณะบริหารธรุกิจเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาคารคณะสงัคมศาสตร ์(อาคาร 11) 

เลขท่ี 114 ซอยสขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 



 

ประวติัผูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวลีลินทรธ์ร วนิชพนัธุ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 3 มิถนุายน 2524 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา 2546    วิทยาศาตรบ์ณัฑิต สาขากายภาพบ าบดั   

            จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
2562    บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ   
            จากมหาวิทยาลยัศรีนครทิรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 15/116 ถนนราชพฤกษ ์ต าบลบางรกันอ้ย อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุี   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดการวิจัย
	สมมติฐานในการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล
	2. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทำงาน
	3. ภาวะหมดไฟในการทำงาน
	4. ความหมายและทฤษฎีบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
	5. แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้แทนขาย
	6. ภาพรวมอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย
	7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่3 ระเบียบวิธีการวิจัย
	การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	การจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการดำเนินงานวิจัย
	การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
	2. การวิเคราะห์เชิงอนุมาน
	สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน


	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีทำการวิจัย
	สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน

	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะงานวิจัย

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ประวัติผู้เขียน

