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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุการลาออกของผูแทนยาที่ทํางานบริษัทยาในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากปจจัยสวนบุคคลและปจจัยดานองคกร ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจาก

การออกแบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด จากผูแทนยา เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก คารอยละ (Percentage ) คาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก 

ความแตกตางคาที (t-test) ทดสอบหาความแตกตางคาเอฟ (F-test) หรือทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

(One way Analysis of variance : One way ANOVA) กรณีการเปรียบเทียบตั้งแต 3 กลุมข้ึนไป และการ

วิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหวาง 31-40 ป 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนสาขาวิชาดานอ่ืนๆที่ไมใชเภสัชศาสตร มีอายุการทํางานมากกวา 5 ปข้ึนไป 

มีรายไดตอเดือนอยูที่ 70,001 บาท ข้ึนไป และภาระคาใชจายตอเดือน อยูระหวาง 10,001-30,000 บาท 

และ 30,001-50,000 บาท การทดสอบความแตกตางพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ดานระดับ
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การศึกษา  มีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยา ยกเวน เพศ อายุ สถานภาพ สาขาวิชาที่จบ รายได 

คาใชจาย และอายุงาน สวนปจจัยความพึงพอใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออก พบวา ดานคาตอบแทน 

เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา โอกาสกาวหนาในงาน และนโยบายบริหารองคกร มีอิทธิพลตอการลาออกของ

ผูแทนยา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ปจจัยดานองคกร การลาออก ผูแทนยา 

 

Abstract 

The objective of this research is to study the causes of resignation of Sales 

representative working in pharmaceutical companies in Bangkok and its vicinity from 

personal factors and factors of Organization  The data used in the study can be obtained 

from the issuance of 200 questionnaires from pharmaceutical representatives to collect 

data.  The statistics used in the analysis consist of  Descriptive statistics are percentage, 

percentage of average and standard deviation, and inferential statistics (Inferential 

statistics).  Differences in value (t-test), F-test or one-way analysis of variance: One way 

ANOVA  Comparison of cases from 3 or more groups and multiple regression analysis 

The results showed that  Most of the sample groups are female, single status, aged 

between 31-40 years, educational level, bachelor's degree.  Is a branch of other fields that 

are not pharmacy  With a working life of more than 5 years or more, with a monthly 

income above 70,001 baht  and the monthly expenses are between  10,001-30,000 baht 

and 30,001-50,000 baht vacancy. The difference test found that  Personal factors that are 

different in the field of graduates Education level Has an effect on the resignation of sale 

representative , except for sex, age, education status, income, expenses, and working age.  

Affecting the decision to resign, found that the compensation of friends, co-supervisors  

Opportunities in the job  And organization management policies  Had significant influence 

on the resignation of  sale representative at the level of 0.05 

Keywords: Organizational factors,resignation,Sales representative 
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บทนํา 

อุตสาหกรรมยาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีมูลคาในป 2561 ประมาณ 1.77 

ลานบาท และจากการประเมินของธนาคารกรุงศรี คาดวาป 2561-2563 ตลาดยาประเทศไทย จะมีอัตรา

การเติบโตเฉลี่ย 5-6% ตอป (ทีมขาว TCIJ: 9 ก.ย. 2561)  ปจจัยหนุนจาก 1) การเจ็บปวยที่เพิ่มข้ึน

โดยเฉพาะจํานวนผูปวยจากโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด สมอง และ

โรคมะเร็ง ที่มีแนวโนมมากข้ึน และจํานวนประชากรผูสูงอายุที่จะเพิ่มข้ึน ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญจะเสี่ยงตอการ

เจ็บปวยดวยโรคดังกลาว 2) การเขาถึงชองทางการรักษาที่ดีข้ึนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 3) 

การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงการแพทย หนุนผูปวยชาวตางชาติใหเขามาใชบริการทาง

การแพทยในไทยมากข้ึน และ 4) นโยบายสงเสริมการลงทุนของ BOI โดยยกเวนภาษีเงินไดนิติ บุคคลเปน

เวลา 5 ป เพื่อชวยลดภาระตนทุนของผูผลิตยา นอกจากนี้ ผูประกอบการยังมีโอกาสขยายตลาดสงออกยา

และเวชภัณฑในภูมิภาค อาเซียนหลังการเขาเปนสมาชิกการตรวจประเมินยาแหงสหภาพยุโรป (PIC/S)   

อยางไรก็ดี เนื่องจากอุตสาหกรรมยามีการแขงขันที่สูง และประเทศไทยยังมีขอจํากัดในการโฆษณา

ยาตามพระราชบัญญัติยา พศ 2522 นั้น บริษัทยาจึงตองใชการตลาดโดยลงโฆษณายาในวารสารการแพทย

และจําเปนตองมีผูแทนยาเพื่อเปนชองทางการนําเสนอยาและใหขอมูลยากับแพทยและเภสัชกร ซึ่งอาชีพ

ผูแทนยาถือเปนอาชีพหนึ่งที่มีรายไดดีเพราะมีความเสี่ยงและความกดดันสูง ทําใหเกิดปญหาการลาออกอยู

เสมอๆ  

การศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยา จะทําการศึกษาในผูแทนที่ทํางานบริษัท

ยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้หากทราบปจจัยที่มีผลตอการลาออกของผูแทนยาอยางแทจริง

นั้น ก็จะเปนแนวทางใหบริษัทสามารถปรับปรุงและแกไขปญหาไดอยางตรงจุด ทําใหอัตราการลาออกลดลง 

มูลคาความเสียหายที่เกิดจากการลาออกก็จะลดลงเชนกัน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลของผูแทนยา 

2 เพื่อศึกษาปจจัยดานองคกรของผูแทนยา 

3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยา 

4 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบคุคลที่มีผลตอการลาออกของผูแทนยา 

5 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยดานองคกรที่มีผลตอการลาออกของผูแทน 
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สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Foctors) ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

สาขาวิชาที่จบ รายได คาใชจาย อายุงาน มีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยาที่แตกตางกัน 

2. ปจจัยดานองคกร (Organizational Factors) ประกอบดวย ดานคาตอบแทน ดานเพื่อน

รวมงาน ดานผูบังคับบัญชา ดานโอกาสกาวหนาในงาน ดานนโยบายบริหารองคกร   มีอิทธิพลตอการ

ลาออกของผูแทนยาที่แตกตางกัน 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยทําการศึกษากลุมตัวอยางผูแทนยาจํานวน 200 คนที่เคยลาออกจากงานมากอน ศึกษาในชวง

เดือน มิถุนายน 2562 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษัทยา เพื่อลดอัตราการลาออก

ของผูแทน 

 2. เปนแนวทางใหบริษัทยาตางๆ ไปปรับใช เพื่อเปนประโยชนในการวางแผน 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท 

3. ลดคาใชจายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากการลาออกของผูแทนยา 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เปนความรูสึกของ

บุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตางๆ หรือความรูสึกที่พอใจ

ตอสิ่งที่มําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกที่บรรลุถึงความตองการ (IM2:Nov 17,2015) 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนตองมีสิ่งจูงใจ (motive) 

หรือแรงขับดัน (drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตนเอง  ซึ่งความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน  ความตองการบางอยางเปนความ
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ตองการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหายหรือความลําบาก

บางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตองการการยอมรับ 

(recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน (belonging) ความตองการสวนใหญ

อาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ 

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation) 

 อับราฮัม  มาสโลว (A.H.Maslow) คนหาวิธีที่จะอธิบายวาทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความตองการ

บางอยาง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหนึ่งจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมากเพื่อใหไดมาซึ่งความปลอดภัยของ

ตนเองแตอีกคนหนึ่งกลับทําสิ่งเหลานั้น เพื่อใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน คําตอบของมาสโลว คือ 

ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลวได

จัดลําดับความตองการตามความสําคัญ คือ 

1. ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก 

อากาศ ยารักษาโรค 

2. ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการที่เหนือกวา ความตองการเพื่อ

ความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 

3. ความตองการทางสังคม (social needs) เปนการตองการการยอมรับจากเพื่อน 

4. ความตองการการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยองสวนตัว ความนับถือ 

และสถานะทางสังคม 

5. ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (self – actualization needs) เปนความตองการ 

สูงสุดของแตละบุคคล ความตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ 

ทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบอรกหรือทฤษฏีสองปจจัย (Two Factor Theory) 

 คือ ทฤษฎีที่พูดถึงปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน ที่ไดรับความนิยมและถูกกลาวถึงบอยๆ 

โดยทฤษฎี 2 ปจจัยเผยแพรคร้ังแรกในป 1959 แบงออกเปน 2 ปจจัยไดแก 

 1. ปจจัยดานแรงจูงใจ (Motivation Factors) จะเปนปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพและความ

ตั้งใจที่จะทํางาน เปนสิ่งที่ทําใหพนักงานเกิดความตองการที่จะทํางาน เชน ความสําเร็จที่จะไดรับ งานที่ตอง

ทํา เงิน ความกาวหนา ความรับผิดชอบ ความสุขในการทํางาน การไดเลื่อนตําแหนง เปนตน 

 2. ปจจัยดานคํ้าจุน (Maintenance Factor) จะเก่ียวกับสภาพแวดลอมของงาน เปนปจจัยที่ทําให

เกิดความพอใจในงาน แตไมไดมีผลมากพอจะจูงใจใหคนทํางานได เชน สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

คาตอบแทน ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานดวยกัน ระบบการใหผลตอบแทน เปนตน  
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ณปภัช นาคเจือทอง(2552) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,คณะ ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการ

ลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่เปน

สาเหตุของการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ คือ ตองการทํางานกับบริษัทที่มีเงินเดือนหรือ

สวัสดิการสูงกวาที่ไดรับในปจจุบนั เขามองวาเงินเปนปจจัยสูงสุด สวนดานอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนลักษณะงาน 

การเลื่อนข้ันตําแหนง มีความเครียดในงาน งานทีทําขาดการยกยอง ขาดการสนับสนุนใหกาวหนา ปญหา

การขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน การลาออกไปเรียนตอ ปญหาสวนตัว เปนปจจัยรองลงมา 

ศศิ อวมเพ็ง (2558),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, ไดศึกษาเร่ือง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออกของพนักงานระดบับงัคับบญัชา สํานักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต

ไทย จํากัด(มหาชน) ผลการวิจัยพบวา 1.)ปจจัยดานความนาสนใจงาน มีอิทธิพลเชิงลบตอความตั้งใจลาออก

ของพนักงานระดับบังคับบญัชา สํานักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) อยางมีนัยสําคัญ 

ซ่ึงประกอบดวย งานที่พนักงานมีความถนัด งานที่มีความสําคัญตอบริษัท งานที่เหมาะสมกับความรู

ความสามารถของพนักงาน งานที่กระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน งานที่มีความทาทายไมนา

เบื่อ ทําใหพนักงานลาออกนอยลง 2.)ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ มีอิทธิพลเชิงลบตอความตั้งใจ

ลาออกของพนักงานระดับบังคับบัญชา สํานักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) อยางมี

นัยสําคัญ ซึ่งประกอบดวยเงินเดือนที่พนักงานไดรับกับความเหมาะสมกับความสามารถและงานที่รับผิดชอบ 

รวมถึงการจายสวัสดิการ กระบวนการพิจารณาการข้ึนเงินเดือน การบริหารจัดการในดานคาตอบแทนและ

สวัสดิการอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหพนักงานไมอยากลาออก 3.)ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน มี

อิทธิพลเชิงลบตอความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับบังคับบัญชา สํานักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต

ไทย จํากัด(มหาชน) อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งประกอบดวยความยุติธรรม ชวยแกปญหาตางๆระหวางทํางาน 

ความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน หัวหนางานมีการให Feedback และคําแนะนําเก่ียวกับการปฎิบัติงานอยู

เสมอ สงผลใหพนักงานไมอยากลาออกจากองคกร 

วรรณวิสา  ดํารงสกุลวงษ (2557), มหาวิทยาลัยเนชั่น ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนม

การลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน ดานเพื่อนรวมงาน ความยุติธรรม ดานผลตอบแทน

และรายได มีความสัมพันธในเชิงบวกกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอรไฮค 

จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นั้น ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อมรา ไทยประเสริฐ ที่พบวาปจจัยที่สงผลตอแนวโนมความตองการลาออกที่สําคัญ คือ ดานเงินเดือนและ
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คาตอบแทนอ่ืน ลักษณะงาน สวัสดิการ ระเบียบขอบังคับ การประเมินผลการพิจารณาเลื่อนตําแหนง และ

การพัฒนาความรูในงานดานความผูกพันตอองคกร ทั้งนี้หากมาคํานึงถึงปจจัยที่สงผลอยางมากตอแรงจูงใจ

ในการลาออกของพนักงานในองคกร คือเงินเดือน ซึ่งยังไมสามารถตอบสนองความตองการของพนักงานได

ทั้งหมด นอกจากนั้นผลการวิจัยนี้ที่พบวา ปจจัยดานผูบังคับบัญชา ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดาน

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และโอกาสในการพัฒนา

ความสามารถของบุคคลมีความสัมพันธในเชิงบวกกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน บริษัท อินเตอรไฮค 

จํากัด (มหาชน) สรุปไดวา 3 ปจจัยที่ลําดับความพึงพอใจนอยคือดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติ 

ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานและ ดานผลตอบแทนและรายไดมีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของ

พนักงาน 

ศุภานัน พุฒตาล (2560) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอ

แนวโนมการลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผล

การศึกษาพบวาปจจัยทีม่ีแนวโนมการลาออกของพนักงานมหาวทิยาลยัสายวิชาการ มหาวิทยาลับเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ความคาดหวัง

ที่จะไดเปลี่ยนตําแหนงและไดเลื่อนข้ันเลื่อนเงินเดือนสูงสุด รองลงมาคือ ลักษณะงานที่ทํามีมากเกินไปไมมี

โอกาสไดใชความคิดริเร่ิม เกิดความตึงเครียดในงานที่ทํา เพื่อนรวมงานขาดความรับผิดชอบ มีความขัดแยง

กันเสมอ ลาออกไปเพื่อทํางานที่อ่ืนที่มีสวัสดิการและเงินเดือนสูงกวา ลาออกไปเพื่อศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

เพื่อความกาวหนาในอาชีพ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ลาออกเพราะความจําเปนอ่ืนๆ เชน ปญหา

สวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาสุขภาพ แตงงาน ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ศึกษาพบวา

อายุ รายได ตําแหนงงาน อายุงาน และสังกัด มีผลตอปจจัยที่มีผลแนวโนมการลาออกของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยตําแหนงงาน อายุงาน และสังกัดมีผล

ตอปจจัยจูงใจ สวนอายุ รายได ตําแหนงงาน อายุงาน และสังกัด มีผลตอปจัยคํ้าจุน และเพศ อายุ ตําแหนง

งาน อายุงาน และสังกัด มีผลตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออก 

วราภรณ นาควิลัย (2553) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย สาขาวิชาการจัดการ ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่

มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน บริษัท GGG (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่

สงผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงาน 1.) ดานการติดตอสื่อสารภายในองคกร ซึ่งพนักงานเห็นวาไมได

รับขาวสารที่ชัดเจน วิธีการสื่อสารของผูบริหารเนนเร่ืองผลงานมากเกินไป ไมคํานึงถึงพนักงาน ผูบริหาร

สรางกําลังใจในการทํางานแกพนักงานไมเพียงพอทําใหเกิดความกดดันในการทํางาน 2.) ดานผูบังคับบัญชา 

หัวหนางานมีการบริหารจัดการคนไมเปนระบบ การมอบหมายงานไมชัดเจน ยึดถืออารมณหัวหนางานเปน
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ใหญ ไมคอยฟงเหตุผลของลูกนอง ความสัมพันธระหวางหัวหนากับพนักงานไมคอยดี 3.) การโยกยาย

พนักงานไปปฏิบัติงานสาขาอ่ืน บางคร้ังพนักงานไมสะดวกในดานการเดินทางไปปฏิบัติงาน 4.) คาตอบแทน

ไมเหมาะสมกับปริมาณงาน เพราะเนื่องจากองคกรมีพนักงานไมเพียงพอกับปริมาณงานทําใหพนักงาน 1 คน

ตองทําหลายหนาที่หรือตองโยกยายพนักงานไปประจําสาขาอ่ืนทําใหพนักงานรูสึกเหนื่อยและเบื่อหนายกับ

การทํางาน และอาจจะสงผลใหพนักงานตัดสินใจลาออกในที่สุด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้นําแบบสอบถามที่ไดทําการแกไขแลว โดยปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา ไปใสใน 

Google from ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบ Online แลวนําไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง คือ ผูแทนยาที่ทํางานใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 200 คน คิดเปน 100% ในวันที่ 23 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 

2562 จากนั้นก็รวบรวมขอมูลตรวจสอบความถูกตองและนํากลับมาประมวลผลในคอมพิวเตอรเพื่อทําการ

วิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิธีการทางสถิติที่ใชสําหรับงานวิจัย 

สมมติฐาน: 

H1: ผูแทนยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีปจจยัสวนบุคคลที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการลาออก

ที่แตกตางกัน 

H2: ปจจัยดานองคกรที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยาในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

2. วิธีการทางสถิติที่ใชสําหรับงานวิจัยนี้แบงได 2 ประเภท ไดแก 

2.1 การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งไดแก ความถ่ี  

(Frequency)  คารอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) 

2.2 การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแกการวิเคราะหสมมุติฐาน

ทั้งสองขอ มีการใชสถิติการวิจัยดังนี้ 

 สมมุติฐานขอที่ 1  จะใชสถิติทดสอบหาความแตกตางคาที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของ

กลุม 2 กลุม และจะใชสถิติทดสอบหาความแตกตางคาเอฟ (F-test) หรือ การทดสอบความแปรปรวนทาง
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เดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางมากกวา 2 

กลุมข้ึนไป 

สมมุติฐานขอที่ 2  จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

1.การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหพบวาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 68.5 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 53 มีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 80 มีสถานภาพโสด เปนจํานวน 121 คน คิด

เปนรอยละ 60.5   มีสาขาที่จบดานอ่ืนๆที่ไมใชเภสัชศาสตรหรือวิทยาศาสรจํานวน  122 คน  คิดเปนรอย

ละ 61.0 มีรายได 70,001 จํานวน 74  คน คิดเปนรอยละ 37.0  มีภาระคาใชจาย 10,001 – 30,000 และ 

30,001 – 50,000 บาท เทากับ 82 คน คิดเปนรอยละ 41.0  มีอายุงาน 5 ปข้ึนไป มีมากที่สุด จํานวน 131 

คน คิดเปนรอยละ 65.5 

ปจจัยดานองคกร ผลการวิเคราะหดานองคกร พบวา กลุมตัวอยาง ใหระดับความคิดเห็นที่มี

ความสําคัญมาก คือ คาตอบแทนที่ไมเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ระบบการจายคาตอบแทนไมเหมาะสม

ไมยุติธรรม ไมพอใจกับรายไดที่ไดรับจากบริษัทเดิม ไมเห็นโอกาสในการเลื่อนตําแหนงจากบริษัทเดิม บริษัท

เดิมกําหนดเปาหมายของยอดขายไมสมเหตุสมผล ผุบริหารบริษัทเดิมมุงเนนแตผลกําไรมากกวาพนักงาน 

นโยบายการบริหารของบริษัทเดิมไมชัดเจนและไมปฏิบัติไดจริง  รองลงมาคือ รายไดที่ไดรับจากองคกรเดิม

ไมเพียงพอกับคาใชจาย คาตอบแทนอ่ืนๆ เชน สวัสดิการ หรือโบนัส ไมเหมาะสม ไมมีความสุขกับเพื่อน

รวมงานในบริษัทเดิม ไมไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมจากผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาไมมีคุณสมบัติผูนําที่

ดี ผูบังคับบัญชาติดตามงานมากเกินไป ผูบังคับบัญชาไมยอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน รวมถึงไมให

ความสําคัญของพนักงาน ผุบังคับบัญชาขาดมนุษยสัมพันธที่ดี นโยบายการเลื่อนตําแหนงบริษัทเดิมไมมี

ความยุติธรรม   บริษัทเดิมไมมีความมั่นคง ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะการทํางานดานตางๆ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานบริษัทเดิมไมเปนระบบไมมีความยุติธรรม ลําดับสุดทายที่มีความเห็นดวยนอย คือ 

การไมไดรับความไววางใจและไมไดรับความรวมมือจากบริษัทเดิม เพื่อนรวมงานบริษัทเดิมไมมีความรับผิ

ชอบ มีความสัมพันธที่ไมดีกับเพื่อนรวมงานบางคน ไมไดรับความรวมมือกับเพื่อนรวมงานในทีม ถูกเอารัด

เอาเปรียบจากเพื่อนรวมงาน 

ปจจัยดานความที่มีอิทธิพลตอการลาออก ผลการวิเคราะหพบวา ความพึงพอใจที่มีผลตอระดับการ

ตัดสินใจที่จะลาออกของกลุมตัวอยาง  ที่มีผลตอการตัดสินใจมาก คือ บริษัทเดิมจายคาตอบแทนนอยกวา 
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บริษัทเดิมไมมีโอกาสกาวหนาในงาน รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาบริษัทเดิมไมมีความยุติธรรม การ

ประเมินผลงานบริษัทเดิมไมเปนระบบไมยุติธรรม บริษัทเดิมไมมีความมั่นคง และมีความคิดอยากจะยายงาน

อีก ลําดับสุดทายที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกนอยคือ เพื่อนรวมงานบริษัทเดิมมีมนุษยสัมพันธที่ไมเปนมิตร 

2.การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

พบวากลุมตัวอยางที่มีปจจัยดานคุณสมบัติสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สาขาวิชาที่จบ 

สถานภาพ รายได ภาระคาใชจาย อายุงาน ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออก ที่ไมแตกตางกัน 

แตปจจัยคุณสมบัติสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกที่แตกตาง

กัน 

การสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติทดสอบการวิเคราะหการถดถอยเชิงเชิงพหุ ( Multiple  

Regression Analysis ) 

ผลการวิเคราะหแบบการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบวา ปจจัยดาน

องคกร ประกอบดวย ดานคาตอบแทน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความสัมพันธกับ

ผูบังคับบัญชา ดานโอกาสกาวหนาในงาน ดานนโยบายการบริหารขององคกร มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลาออกรอยละ 59.3 โดยทุกปจจัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000  แตเมื่อพิจารณาเปนแต

ละปจจัยพบวาดานคาตอบแทน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

ดานโอกาสกาวหนาในงาน ดานนโยบายการบริหารขององคกร มีอิทธิพลตอความพึงพอใจตอการลาออกของ

ผูแทนยา อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05)   

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจัย 

สมมุติฐานขอที่ 1: ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สาขาวิชา

ที่จบ รายได คาใชจาย อายุงาน มีอิทธิพลตอการลาออกที่แตกตางกัน 
จากการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ที่ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของกลุมตัวอยางนั้น  

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ สาขาวิชาที่จบ รายได คาใชจาย อายุงาน มีเพียงปจจัยสวนบุคคลดาน

ระดับการศึกษาเทานั้น ที่มีอิทธิพลตอการลาออกของกลุมตัวอยาง ตามความเห็นของผูวิจัยสามารถกลาวได

วา ไมวากลุมตัวอยางจะมีปจจัยสวนบุคคลที่เปน เพศ อายุ สถานภาพ สาขาวิชาที่จบ รายได คาใชจาย อายุ

งาน ที่แตกตางกัน ไมมีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยาอยางมีนัยสําคัญ แตกลุมตัวอยางที่มีปจจัยสวน

บุคคลดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันนั้น มีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยาที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ อันเนื่องจากปจจัยสวนบุคคลหลายประการไมไดมีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยา แตปจจัย

สวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่แตกตางกัน คือ ปริญญาตรีและปริญญาโทหรือสูงกวา มีอิทธิพลตอการ
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ลาออกของผูแทนยาที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ที่กลาวไววา. ความตองการ

ความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการที่เหนือกวา ความตองการเพื่อความอยูรอด  ความ

ตองการทางสังคม (social needs) เปนการตองการการยอมรับจากเพื่อน ความตองการการยกยอง 

(esteem needs) เปนความตองการการยกยองสวนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม ความตองการให

ตนประสบความสําเร็จ (self – actualization needs) เปนความตองการ สูงสุดของแตละบุคคล ความ

ตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ ซึ่งระดับการศึกษาที่ศุงกวาปริญญาตรี ก็คือความตองการสวนบุคคลที่มี

ความตองการที่เหนือกวา ตองการยอมรับจากสังคม ตองการการยกยองหรือตองการความสําเร็จสวนบุคคล 

สมมุติฐานขอที่ 2: ปจจัยดานองคกร ประกอบดวย ดานคาตอบแทน ดานเพื่อนรวมงาน ดาน

ผูบังคับบัญชา ดานโอกาสกาวหนาในงาน ดานนโยบายบริหารองคกร มีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยาที่

แตกตางกัน 

จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานองคกร ที่แยกเปนดานคาตอบแทน ดานเพื่อนรวมงาน ดาน

ผูบังคับบัญชา ดานโอกาสกาวหนาในงาน ดานนโยบายบริหารองคกร มีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยา

รอยละ 59.3 โดยทุกปจจัยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 หากแยกพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานดานคาตอบแทน ดานเพื่อนรวมงาน ดานผูบังคับบัญชา ดานโอกาสกาวหนาในงาน ดานนโยบาย

บริหารองคกร มีอิทธิพลตอการลาออกของผูแทนยา ซึ่งทุกดานมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของผูแทนยา

ของกลุมตัวอยางทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับ  Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษย

เกิดข้ึนตองมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) ก็คือดานคาตอบแทน เปนความตองการทางจิตวิทยา 

(psychological) เกิดจากความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) คือการกาวหนา

ในหนาที่การงาน และสอดคลองกับทฤษฎีของเฮอรซเบอรกหรือทฤษฎีสองปจจัย (Two Factor Theory), 

(Greedisgoods,12 พย.2017) กลาวคือ ทฤษฎีที่พูดถึงปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน แบงออกเปน 

2 ปจจัยไดแก ปจจัยดานแรงจูงใจ (Motivation Factors) และ ปจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) ซึ่ง

ปจจัยดานแรงจูงใจ ( Motivation) คือ ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพและความตั้งใจที่จะทํางาน เปนสิ่งที่ทํา

ใหพนักงานเกิดความตองการที่จะทํางาน ไดแก ความสําเร็จที่จะไดรับ งานที่ตองทํา เงิน ความกาวหนา 

ความรับผิดชอบ ความสุขในการทํางาน การไดเลื่อนตําแหนง เปนตน และ ปจจัยคํ้าจุน (Maintenance 

Factor) เปนปจจัยดานแรงจูงใจที่ไมไดเก่ียวกับงานโดยตรง จะเก่ียวกับเร่ืองของสภาพแวดลอมของงาน เปน

ปจจัยที่ทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน ไดแก สิ่งแวดลอมในการทํางาน คอตอบแทน ความสัมพันธ

ระหวางพนักงานดวยกัน ระบบการใหผลตอบแทน เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ  ณปภัช นาคเจือทอง 

(2552) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,คณะ ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในสวน
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อุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่เปนสาเหตุของการลาออกของ

พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ คือ ตองการทํางานกับบริษัทที่มีเงินเดือนหรือสวัสดิการสูงกวาที่ไดรับใน

ปจจุบัน เขามองวาเงินเปนปจจัยสูงสุด สวนดานอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนลักษณะงาน การเลื่อนข้ันตําแหนง มี

ความเครียดในงาน งานทีทําขาดการยกยอง ขาดการสนับสนุนใหกาวหนา ปญหาการขัดแยงกับเพื่อน

รวมงาน การลาออกไปเรียนตอ ปญหาสวนตัว เปนปจจัยรองลงมา สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิ อวมเพ็ง 

(2558) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับบงัคับบัญชา สํานักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) 

ผลการวิจัยพบวา 1.)ปจจัยดานความนาสนใจงาน มีอิทธิพลเชิงลบตอความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับ

บังคับบัญชา สํานักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งประกอบดวย 

งานที่พนักงานมีความถนัด งานที่มีความสําคัญตอบริษัท งานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถของ

พนักงาน งานที่กระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน งานที่มีความทาทายไมนาเบื่อ ทําใหพนักงาน

ลาออกนอยลง 2.)ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ มีอิทธิพลเชิงลบตอความตั้งใจลาออกของพนักงาน

ระดับบังคับบัญชา สํานักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) อยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง

ประกอบดวยเงินเดือนที่พนักงานไดรับกับความเหมาะสมกับความสามารถและงานที่รับผิดชอบ รวมถึงการ

จายสวัสดิการ กระบวนการพิจารณาการข้ึนเงินเดือน การบริหารจัดการในดานคาตอบแทนและสวัสดิการ

อยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหพนักงานไมอยากลาออก 3.)ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน มีอิทธิพล

เชิงลบตอความตั้งใจลาออกของพนักงานระดับบังคับบัญชา สํานักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนตไทย 

จํากัด(มหาชน) อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งประกอบดวยความยุติธรรม ชวยแกปญหาตางๆระหวางทํางาน 

ความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน หัวหนางานมีการให Feedback และคําแนะนําเก่ียวกับการปฎิบัติงานอยู

เสมอ สงผลใหพนักงานไมอยากลาออกจากองคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิสา  ดํารงสกุลวงษ 

(2557), มหาวิทยาลัยเนชั่น ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานใน

อุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษา บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานนโยบาย

และการบริหารงาน ดานเพื่อนรวมงาน ความยุติธรรม ดานผลตอบแทนและรายได มีความสัมพันธในเชิง

บวกกับแนวโนมการลาออกของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอรไฮค จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นั้น ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรา ไทยประเสริฐ ที่พบวาปจจัย

ที่สงผลตอแนวโนมความตองการลาออกที่สําคัญ คือ ดานเงินเดือนและคาตอบแทนอ่ืน ลักษณะงาน 

สวัสดิการ ระเบียบขอบังคับ การประเมินผลการพิจารณาเลื่อนตําแหนง และการพัฒนาความรูในงานดาน

ความผูกพันตอองคกร อาจกลาวไดวาปจจัยดานองคกรลวนสงผลและมีอิทธิพลตอความพอใจที่จะทํางาน
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หรือลาออกทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคณิต ดวงหัสดี (2537) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ

วา หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือพอใจของบุคคลที่มีตอการทํางานและองคประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ถา

งานที่ทําหรือองคประกอบเหลานั้นตอบสนองความตองการของบุคคลได บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจใน

งานข้ึนจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปญญาใหแกงานของตนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีคุณภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 

การนําผลการวิจัยไปใช 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาถึงสิ่งที่ผูวิจัยมีความสงสัยและเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนา

และปรับปรุงโครงสรางองคกรของบริษัทยา เพื่อลดอัตราการลาออก เพื่อเปนประโยชนในการวางแผน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และชวยลดคาใชจายที่จะเกิดข้ึนจากการลาออกของผูแทนยา เพราะการฝกพนักงาน

ใหมบอยๆจะเกิดคาใชจายในการเทรนนิ่ง การฝกอบรม และขาดการทํางานที่ตอเนื่อง ทําใหบริษัทเกิดความ

เสียหายข้ึนได 

จากการวจิัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของผูแทนยานั้น คือ ระดับ

การศึกษา ที่แตกตางกัน และปจจัยดานองคกรนั้น คือ ดานคาตอบแทน ดานเพื่อนรวมงาน ดาน

ผูบังคับบัญชา ดานโอกาสกาวหนาในงาน ดานนโยบายการบริหารองคกร ลวนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลาออกของผูแทนยา 

สวนแผนกงานขององคกรที่รับผิดชอบดานคาตอบแทน ดานนโยบายการบริหารองคกรและการ

ปรับเลื่อนตําแหนง สามารถนําไปวางแผนปรับปรุงแกไขกับองคกรของตนเพือ่ลดปญหาการลาออกได เพื่อให

พนักงานอยูทํางานกับองคกรนานๆ 
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