
TJPP  
บทความวิจัย 

 

 

 

       ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของผูแทนยา 

วรรณรักษ ผู1, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต2 และคณิตา สุทธิทิปธรรมรงค3  

 

1บริษัทแอสตาเซนเนกา (ประเทศไทย) จํากัด 
2ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3ฝายเภสัชกรรมชุมชน  โรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับความผูกพันตอองคกรของผูแทนยา วิธีการวิจัย : เครื่องมือการวิจัยคือแบบ
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บทนํา 
ในปจจุบัน บริษัทยามีการแขงขันกันสูงมาก หนาที่

สําคัญซึ่งทาทายผูจัดการฝายการตลาดและฝายผลิตภัณฑคือ
การวางกลยุทธ ระดับธุ รกิ จและระดับหน าที่ เ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพของผูแทนยา ในธุรกิจท่ัวไป กิจกรรมที่ดําเนิน
โดยพนักงานขายเปนสวนที่ใชงบประมาณดานการตลาดมาก
ท่ีสุด แตก็เปนสวนที่กอใหเกิดรายไดสูงสุดและถือเปนกุญแจ
สูความสําเร็จขององคกร (1) บริษัทตาง ๆ จึงพยายามอยาง
ยิ่งในการคนหาวาปจจัยใดมีผลตอความสามารถในการขาย
ของพนักงาน (sales ability) (2) งานวิจัยในอดีตบงชี้วา 
ปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญคือความผูกพันตอองคกร (3) การ
วิเคราะหอภิมานโดยใชงานวิจัยจาก 14 ประเทศในเวลา 25 
ปที่ผานมา พบวา ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ
องคกรกับผลการปฏิบัติงานในงานที่ เกี่ยวกับการขาย 
(r=0.25) จะมีสูงกวากวางานที่ไมเกี่ยวของกับการขาย 
(r=0.18) (4)  

ปญหาการออกจากงานของผูแทนยามีผลกระทบ
ตอบริษัทยาอยางมาก  บริษัทยาแตละแหงตองเสียคาใชจาย
ในการสรรหา คัดเลือก และฝกอบรมผูแทนยาคนใหม
ประมาณ 250,000 เหรียญสหรัฐตอป (5) นอกจากนี้ยังเกิด
การสูญเสียทางออม คือการสูญเสียทรัพยากรบุคคลซึ่งมี
ประสบการณ และอาจมีผลตอคุณภาพการบริการและ
ความสามารถในการแขงขัน งานวิจัยในอดีตยังพบวา
พนักงานที่ผูกพันตอองคกรสูงมีความคิดลาออกจากงานนอย 
(6-7) และเปล่ียนงานนอย (8) นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีตอองคกร (organizational citizenship 
behavior) (6) มีพฤติกรรมการขายที่ใหความสําคัญกับลูกคา 
(9) มีการขาดงานนอย (10) และมีความพึงพอใจในงาน (11)  

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลตอความผูกพันตอองคกรของผูแทนยาทั้งที่เปนเภสัชกร
และไมเปนเภสัชกร การศึกษาในประเทศไทยตอประเด็นนี้มี
มากมายในหลายอาชีพ รวมทั้งวิชาชีพสาธารณสุข เชน
พยาบาล (12) ในวิชาชีพเภสัชกรรม ก็มีการศึกษาความ
ผูกพันตอองคกรของเภสัชกรโรงพยาบาล (13) และเภสัชกร
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ (14) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาใน
ตัวอยางที่เปนเภสัชกรในหลากหลายสาขา ซึ่งมีเภสัชกร
การตลาดเปนตัวอยางสวนหนึ่ง (รอยละ 5.9) (15) อยางไรก็
ตาม งานของเภสัชกรผูแทนยามีความแตกตางจากงานใน
สาขาอื่น ๆ (เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ หรือเภสัชกรชุมชน) อยางมากทั้งในดานลักษณะ
งาน ผลตอบแทนและโครงสรางองคกร อีกทั้งผูแทนยาเอง
ประกอบดวยผูที่เปนเภสัชกรและไมเปนเภสัชกร ทําใหการ
ขยายผลการวิจัยในอดีตมาใชตอบคําถามการวิจัยนี้ทําไดไม
ดีนัก การศึกษาที่ใกลเคียงที่สุดกับงานวิจัยนี้คือการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความสําเร็จในงาน ความพึงพอใจ
ในงาน และแนวโนมที่จะลาออกจากองคกรของผูแทนขายยา 
(16) อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้ไมไดศึกษาเรื่องความผูกพัน
ตอองคกรโดยตรง 
 จากที่กลาวมาจะเห็นวาความผูกพันตอองคกรของ
ผูแทนยามีความสําคัญตอธุรกิจยา และในปจจุบันยังขาด
งานวิจัยที่ชวยทําใหเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคกรของผูแทนยา ดังนั้นจึงมีการวิจัยเรื่องนี้ ผลการวิจัยจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหผูแทนยาเกิด
ความผูกพันกับบริษัทยา อันจะสงผลดีตามมาทั้งในแงของผล
การทํางาน การไมเปล่ียนหนวยงาน การเปนสมาชิกที่ดีของ
บริษัทและความพึงพอใจในงาน  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
นิยามของคําวาความผูกพันตอองคกรมีมากมาย 

การศึกษานี้เลือกนิยามแบบสามองคประกอบของ Meyer 
และ Allen (17) ทั้งสองเสนอวาความผูกพันตอองคกรเปนตัว
แปรที่มี 3 ดาน (17) ดังนี้  

1) ความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ (affective 
organizational commitment) คือการคงอยูในองคกรเพราะ
ผูปฏิบัติงานมีใจรักในองคกร มีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับองคกร หรือเปนสวนหนึ่งขององคกร  

2)  ความผูกพันตอองคกรดานผลประโยชน 
(continuance organizational commitment) คือการคงอยูใน
องคกรเพราะไดชั่งแลววาหากลาออกจากองคกร ผลเสียตอ
ตนเองจะมีมากกวาผลดี นั่นคือเปนการคงอยูในองคกรเกิด
จากการคิดคํานวณโดยมีพ้ืนฐานอยูที่การลงทุนกับองคกร 
และคาตอบแทนที่ไดรับจากองคกร 

3) ความผูกพันตอองคกรดานบรรทัดฐาน 
(normative organizational commitment) คือการคงอยูใน
องคกรเนื่องจากผูปฏิบัติงานรูสึกวาเปนหนาที่หรือความ
รับผิดชอบที่ตองคงอยู หรือตองอยูเพ่ือตอบแทนในสิ่งที่ไดรับ
จากองคกร  
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 พนักงานทุกคนมีความผูกพันตอองคกรทั้งสามแบบ
ในขณะเดียวกัน แตอาจมีระดับมากนอยไมเทากันในแตละ
ดาน ดังนั้นการศึกษาความผูกพันตอองคกรตองมองท้ังสาม
ดาน จึงจะใหภาพที่ชัดเจน (17) นอกจากนี้ ความผูกพันทั้ง
สามดานยังมีสาเหตุที่ตางกันและสงผลตอการทํางานที่
แตกตางกัน (17-18) ดังนั้นการศึกษานี้จึงใชนิยามความ
ผูกพันตอองคกรแบบ 3 มิติของ Meyer และ Allen (17) 
แทนที่จะใชนิยามแบบมิติเดียว  

การศึกษานี้ยังวัดความรูสึกที่เปนผลจากการทํางาน
อีกสองประเด็นคือความไมพึงพอในใจงานและการคิดลาออก
จากงาน ความสัมพันธที่วางสมมุติฐานไวแสดงอยูในกรอบ
แนวคิดการวิจัย (รูปที่ 1) การวิเคราะหอภิมาน (meta-
analysis) โดย Meyer และคณะ ในป 2002 พบวาความ
ผูกพันทั้ง 3 แบบมีความสัมพันธเชิงลบกับการคิดลาออกจาก
งาน โดยความผูกพันดานจิตใจมีความสัมพันธมากที่สุด ตาม
ดวยความผูกพันดานบรรทัดฐานและดานผลประโยชน (19) 
งานวิจัยนี้จึงวางสมมุติฐานไววาความผูกพันทั้ง 3 แบบมี
ความสัมพันธเชิงลบกับการคิดลาออกจากงาน นอกจากนี้ยัง
กําหนดใหความไมพึงพอใจยังเปนตัวทํานายความคิดในการ
ออกจากงานดวย การวิเคราะหอภิมานโดย Meyer และคณะ
ยั งพบว าความผู ก พันด านจิ ต ใ จมี ค ว ามสั ม พันธ กั บ
ประสบการณเชิงบวกในการทํางานกับองคกร ไดแกการ
สนับสนุนจากหัวหนางานและเพื่อนรวมงาน  และการ

ปราศจากความขัดแยงของบทบาท (role conflict) (นั่นคือ
บทบาทที่พนักงานคาดหวังวาตองทําในงานมีความขัดแยง
กับบทบาทในสภาพความเปนจริง เชนคาดวาตองทําหนาที่
ใหขอมูลยา แตในสภาพจริงตองทําหนาที่ซึ่งไมตางกับ
พนักงานขายสินคาอื่น ๆ) (19) สวนการวิเคราะหอภิมานโดย 
Mathieu และ Zajac ในป 1990 ก็พบวาคุณลักษณะงานที่มี
ความสัมพันธกับความผูกพันคือความหลากหลายไมจําเจ
ของงาน อิสระในการทํางาน และการไดใชความรูและทักษะ
ในการทํางานอยางเต็มที่ (8) อยางไรก็ตามการศึกษา
ดังกลาวไมไดจําแนกความผูกพันออกเปนสามดาน การวิจัย
นี้จึงกําหนดใหตัวแปรที่กลาวมาเปนตัวทํานายของความ
ผูกพันตอองคกรทั้งสามดาน นอกจากนี้ยังไดเพ่ิมตัวแปรอีกสี่
ตัวที่เชื่อวาสามารถทํานายความผูกพันตอองคกรไดคือ ภาระ
งาน ความขัดแยงในองคกร การสนับสนุนจากครอบครัว และ
ความพอใจในรายได  ภาระงานและความขัดแยงในองคกร
นาจะเพ่ิมความเครียดในการทํางาน และสงผลใหผูแทนยาไม
อยากจะทํางานในบริษัทยานั้น สวนการสนับสนุนจาก
ครอบครัวนาจะเปนตัวกันชนผลกระทบจากความเครียดจาก
งาน ผูที่มีความเครียดจากงานสูง อาจไมรูสึกวาตองยาย
องคกรหากมีบุคคลในครอบครัวคอยชวยเหลือใหกําลังใจ 
นอกจากนี้อาชีพผูแทนยามักมีรายไดคอนขางสูง และ
แรงจูงใจที่สําคัญประการหนึ่งที่ดึงดูดใหประกอบอาชีพนี้คือ
รายไดที่สูง ดังนั้นความพึงพอใจในรายไดนาจะมีผลตอความ 

 
 

ความผูกพันตอองคกร 
      ความผูกพันดานจิตใจ 
      ความผูกพันดานผลประโยชน 
      ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 
ความไมพึงพอใจในงาน 

การคิดลา 
ออกจาก

การสนับสนุนจากหัวหนางาน 
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 
การสนับสนุนจากครอบครัว 
ความมีอิสระในการทํางาน 
การใชทักษะในการทํางาน 
ความซํ้าซากของงาน 
ความขัดแยงในองคกร 
ภาระงานเชิงปริมาณ 
ความขัดแยงของบทบาท 
ความพอใจตอรายได 

ลักษณะที่เก่ียวกับงานงาน 
ผลลัพธทางจิตวิทยา 

รูปท่ี 1. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ตองการคงอยูในองคกรตอไป  แมวาการวิจัยในอดีตบงชี้วา
ปจจัยทางประชากรศาสตรเชน เพศ อายุ ระยะเวลาการ
ทํางาน ฯลฯ ก็มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคกร 
อยางไรก็ตาม ผลของตัวแปรประชากรศาสตรอาจเปนผล
ทางออม เชนพนักงานที่อายุที่มากหรือทํางานมานานอาจ
สัมพันธกับลักษณะงานเชิงบวก เชนไดรับการสนับสนุนจาก
องคกรมากกวา มีตําแหนงงานที่สูงกวา มีอิสระในงานที่
มากกวา เปนตน ลักษณะเหลานี้เองที่เปนเหตุโดยตรงที่ทํา
ใหเกิดความผูกพันตอองคกรที่สูงขึ้น กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษานี้จึงมุงเนนเฉพาะตัวแปรอิสระที่เกี่ยวกับงานซึ่ง
สามารถปรับเปล่ียนไดดวยวิธีการทางบริหารจัดการ และไมมี
ตัวแปรประชากรศาสตรรวมอยูดวย  
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสหสัมพันธโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
 
ตัวอยางและการเลือกตัวอยาง 
ตัวอยางนี้คือผูแทนยาทั้งที่เปนเภสัชกรและไมเปน

เภสัชกร ซึ่งมีหนาที่หลักในการเสนอขายและการใหขอมูลยา
ในโรงพยาบาล และทํางานเต็มเวลาในองคกรซึ่งเปนบริษัท
ยาของเอกชน  โดยไมรวมองคการเภสัชกรรมซึ่ งเปน
รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคล รายได 
สวัสดิการ และความมั่นคงในอาชีพของผูแทนยาขององคการ
เภสัชกรรมนั้นแตกตางจากบริษัทอื่น ๆ มาก ดังนั้นปจจัยที่มี
ผลตอความผูกพันตอองคกรนาจะแตกตางกันจากบริษัทอื่น
ดวย  วิธีเลือกตัวอยางเปนแบบตามความสะดวก ทั้งนี้
เนื่องจากในปจจุบัน ยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจํานวน
ผูแทนยาและรายชื่อผูแทนยาภายในประเทศไทยซึ่งรวบรวม
ไวในที่เดียวกัน ทําใหการเลือกตัวอยางแบบสุมทําไดยาก  

ขนาดตัวอยางคํานวณโดยใชวิธีของ Green จาก
สูตร N = 50+8(m) โดยที่ N คือ จํานวนตัวอยางในการวิจัย 
m คือ จํานวนตัวแปรอิสระในการวิเคราะหถดถอยซึ่งเปน
สถิติที่ใชในการวิจัยนี้ (20) ในที่นี้ตัวทํานายความผูกพันตอ
องคกรมี 10 ตัว ดังนั้น N = 50+8(10) = 130 แตจาก
งานวิจัยของ อนันต รุงผองศรีกุล ที่ศึกษาในผูแทนยาพบวา
อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามเทากับรอยละ 64.75 
(16) ดังนั้นผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากตัวอยาง จํานวน 400 คน 

เพ่ือใหมั่นใจเต็มที่วาตัวอยางที่ไดในขั้นสุดทายจะเพียงพอตอ
การวิเคราะหทางสถิติ 

 
เครื่องมือวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม (ภาคผนวก) วัดตัว
แปรประชากรศาสตร ลักษณะของบริษัทยาที่ทํางาน และตัว
แปรตาง ๆ  ดังที่ระบุในกรอบแนวคิดการวิจัย (รูปที่ 1) 
การศึกษานี้ใชแบบวัดดังตอไปนี้ แบบวัดความไมพึงพอใจใน
งาน ภาระงาน การสนับสนุนจากหัวหนางาน และเพ่ือน
รวมงานของ Caplan และคณะ (21) แบบวัดการใชทักษะ
หรือความรูในการทํางานของ Leiter ในป 1990 (22) แบบวัด
ความขัดแยงในองคกรของ Leiter ในป 1991 (23)  แบบวัด
การสนับสนุนจากครอบครัวของ Moos และ Moos (24) แบบ
วัดความซ้ําซากของงานโดย Price และ Mueller (25) แบบ
วัดความขัดแยงของบทบาทของ Rizzo และคณะ (26)  และ
แบบวัดความมีอิสระในงานของ Breaugh (27) แบบวัดที่
กลาวมาขางตนนํามาจากงานวิจัยของ วรรณดี คงเทพ (28) 
ซึ่งแปลแบบวัดดังกลาวและทดสอบความตรง-ความเที่ยงใน
ตัวอยางชาวไทยแลว  สวนแบบวัดตัวแปรความพึงพอใจตอ
รายได นํามาจากงานวิจัยของ อนันต รุงผองศรีกุล (16) 
ผูวิจัยเลือกแบบวัดที่กลาวมาทั้งหมดขางตนเพราะแบบวัดที่
ส้ัน คิดคะแนนงาย มีขอมูลความตรงและความเที่ยงในระดับ
ที่นาพอใจ และเคยถูกใชในตัวอยางที่เปนชาวไทย  

แบบวัดตัวแปรความผูกพันตอองคกรแบบสามมิติ
แปลจากแบบวัดของ Meyer, Allen และ Smith (29) สวน
แบบวัดการคิดลาออกจากงานแปลจากแบบวัดของ Mobly 
และคณะ (30)  การแปลใชวิธีการแปล-แปลกลับ 
(translation-back translation) (31) คือผูที่เชี่ยวชาญทั้ง
ภ าษ า ไ ทยแล ะ อั ง ก ฤษคนที่ ห นึ่ ง แ ป ลแบบ วั ด จ า ก
ภาษาอังกฤษใหเปนไทย หลังจากนั้นผูเชี่ยวชาญคนที่สอง
แปลแบบวัดภาษาไทยที่ไดกลับเปนภาษาอังกฤษ ผูวิจัย
ตรวจสอบความสอดคลองของแบบวัดที่แปลไดกับแบบวัด
ตนฉบับ คําถามขอที่มีความไมสอดคลองจะถูกนําเขา
กระบวนการแปล-แปลซ้ําอีกจนกวาความหมายที่ไดจะ
สอดคลองกัน หลังจากนั้นผูเชี่ยวชาญส่ีทานประกอบดวย
ผูจัดการฝายขายของบริษัทยา ผูแทนยาที่มีประสบการณ
ทํางานอยางนอย 5 ป และนักวิจัยที่มีประสบการณในสาขา
จิตวิทยาองคกร ตรวจสอบความถูกตองทางเนื้อหาของแบบ
วัด  
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ผูวิจัยนําแบบวัดทั้งฉบับไปทดสอบกับตัวอยางทีละ
รายจํานวน 3 คน โดยใหตัวอยางอานคําถามแบบออกเสียง 
พรอมทั้งอธิบายใหผูวิจัยฟงถึงส่ิงที่ตัวอยางคิดถึงเมื่ออาน
คําถาม ตลอดจนบรรยายถึงเหตุผลและวิธีเลือกคําตอบ 
ผูวิจัยรวบรวมความเห็นมาปรับปรุงแบบสอบถาม แลวนําไป
ทดสอบกับตัวอยาง 30 ราย พรอมทั้งปรับปรุงแบบสอบถาม
ตามขอมูลท่ีได 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การกระจายแบบสอบถามทํา 2 วิธี คือกระจายโดย

ผูวิจัยชื่อแรกซึ่งมีอาชีพเปนผูแทนยา (100 ชุด) และการ
กระจายโดย เภสัชกรที่ ทํ าหน าที่ บริ หารค ลั งยาของ
โรงพยาบาลขนาดใหญสองแหงในภาคใต (300 ชุด) ในกรณี
ที่ผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถาม ผูวิจัยจะขอความรวมมือจาก
ผูแทนยาที่พบในระหวางการทํางานในภาคใตและใน
กรุงเทพมหานคร โดยอธิบายความสําคัญของงานวิจัย 
ประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนประกันวาคําตอบจากตัวอยาง
จะเปนความลับ โดยไมมีการเปดเผยดวยการอางอิงถึงตัว
ผูตอบ  ตัวอยางตอบแบบสอบถามในเวลาที่ตนเองสะดวก
แลวสงคืนทางไปรษณีย  การวิจัยนี้ยังขอใหเภสัชกรประจํา
คลังยาเปนผูกระจายแบบสอบถาม ซึ่งมีขอดีคือ เภสัชกรคน
ดังกลาวมีโอกาสพบผูแทนทุกคนของทุกบริษัทที่มาติดตอใน
โรงพยาบาลนั้น ทําใหเขาถึงตัวอยางไดไมยาก  นอกจากนี้
เภสัชกรประจําคลังยังเปนผูที่ผูแทนยาตองติดตองานดวย
เปนประจําและมีความสัมพันธอันดี จึงนาจะมีความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถามมาก ตัวอยางที่ไดรับแบบสอบถาม
จากเภสัชกรอาจสงแบบสอบถามคืนทางไปรษณียมายัง
ผูวิจัยหรือย่ืนแบบสอบถามใหเภสัชกรหนวยคลังไดเลยทันที
ที่ตอบเสร็จ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
เนื่องจากแบบวัดตัวแปรแตละตัวมีจํานวนขอและ

คะแนนเต็มไมเทากัน ผูวิจัยจึงแปลงคะแนนของทุกตัวแปรให
มีชวงคะแนน 1-5 เพ่ือใหการแปลผลงาย (จํานวนขอของ
แบบวัดและจํานวนระดับขั้นของการวัดแสดงในภาคผนวก) 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความไมพึงพอใจในงาน 
ความผูกพันตอองคกร การคิดลาออกจากงาน และปจจัยที่
เกี่ยวของกับงานใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ การนําตัว
แปรเขาสมการใชวิธี enter (32) งานวิจัยกําหนดระดับ

นัยสําคัญไวที่ 0.05 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
เพศ การศึกษาและลักษณะของบริษัทยาวามีผลตอความไม
พึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคกร และการคิดลาออก
จากงานใชการทดสอบ t และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
ลักษณะของตัวอยาง 

จากแบบสอบถามที่กระจายใหกับผูแทนยาจํานวน 
400 ชุด ผูวิจัยไดแบบสอบถามกลับคืนมา 275 ชุด (รอยละ 
68.75) การวิจัยเชิงสํารวจควรมีการกระตุนใหตัวอยางตอบ
แบบสอบถามมากที่ สุ ด เพื่ อลดอคติ จากการไมตอบ
แบบสอบถาม (non-response bias) อยางไรก็ตาม การวิจัย
นี้ไมอาจใชวิธีติดตามแบบสอบถามเพื่อเพ่ิมจํานวนผูตอบ 
เชนไมไดใชการสงไปรษณียบัตร หรือสงแบบสอบถามชุด
ใหมไปยังผูที่ยังไมตอบ เพราะการสํารวจเปนไปอยางนิรนาม
คือผูตอบไมตองระบุชื่อบนแบบสอบถาม ทําใหติดตาม
แบบสอบถามไมได อยางไรก็ตาม จํานวนแบบสอบถามที่ได
กลับไมแตกตางจากงานวิจัยอื่นในผูแทนยาชาวไทย (16) 
ตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ 65.82 อายุเฉล่ีย 29.20±5.46 ป 
เปนโสดรอยละ 81.82 ไมมีบุตรรอยละ 87.64 ทํางานใน
องคกรปจจุบันมานาน 3.26±3.68 ป ตัวอยางทํางานใน
บริษัทขามชาติรอยละ 68.73 จบการศึกษาเภสัชศาสตร
บัณฑิตรอยละ 34.18 จบปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ รอยละ 52 
โดยมากจบการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรหรือวิทยาศาสตร
สุขภาพอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 36 จบทางดานบริหารธุรกิจรอย
ล ะ  1 6  นอก จ านี้ ยั ง มี ผู จ บ ท า ง ด า น มนุ ษ ย ศ า สต ร 
ทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษาศาสตร  สังคมศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร 
 
ตัวแปรในงานวิจัย 

จากตารางที่ 1 พบวาแบบวัดตัวแปร 10 ตัวมีความ
เที่ยงในระดับท่ียอมรับได โดยคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงมีคา
มากกวา 0.70  สวนแบบวัดในอีก 5 ตัวแปร มีคาเที่ยงอยู
ในชวง 0.52-0.68 ซึ่งถือวามีความเที่ยงระดับปานกลางถึง
นอย  อยางไรก็ตาม เนื่องจากตัวแปรดังกลาวมีความสําคัญ
ทางทฤษฏี ผูวิจัยจึงยังคงตัวแปรดังกลาวในการศึกษา ตาราง
ที่ 1 แสดงคาเฉล่ียของตัวแปรในการวิจัย ทุกตัวแปรถูกแปลง
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ทํางานไมตรงสาขามากนัก ตัวอยางมีความรูสึกในระดับปาน
กลางในตัวแปรตอไปนี้ ภาระงาน ความคิดลาออกจากงาน 
ความผูกพันตอองคกรทั้งสามดาน  ความพอใจตอรายได 
และความขัดแยงของบทบาท  นอกจากนี้ผูแทนยาที่เปน
ตัวอยางยังเห็นวางานของตนมีความซ้ําซากนอย ความ
ขัดแยงในองคกรของตนก็มีนอยและมีความไมพึงพอใจใน
งานอยูในระดับนอย (คาเฉล่ียนอยกวา 2.50) 

ใหมีคะแนน 1-5 เพ่ือใหแปลผลงาย จากตารางที่ 1 ตัวอยาง
มีความรูสึกวาตนไดรับการสนับสนุนจากหัวหนางาน เพ่ือน
รวมงานและครอบครัวในระดับมาก (คาเฉลี่ยมากกวา 4 จาก
คะแนนเต็ม 5) ตัวอยางยังรูสึกวางานในอาชีพผูแทนยามี
อิสระสูง (คาเฉล่ียคือ 3.95+0.62) ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาชีพ
ผูแทนยาตองทํางานติดตอกับบุคลากรทางการแพทยโดย
ลําพัง การทํางานโดยมากตองอยูนอกบริษัทและไมถูก
ควบคุมโดยเขมงวดทุกขั้นตอน ผูแทนยาจึงมักเปนผูกําหนด
วิธีการทํางานในรายละเอียดดวยตนเอง ตัวอยางมีความรูสึก
วาไดใชทักษะหรือความรูในการทํางานในระดับปานกลาง 
(คาเฉล่ีย 3.63+0.52) ทั้งนี้เพราะตัวอยางกวารอยละ 66
ไมไดจบการศึกษาดานเภสัชศาสตรโดยตรง จึงอาจรูสึกวา 

ผลการวิเคราะหคําถามที่ใชวัดความไมพึงพอใจใน
งานพบวา รอยละ 54.91 ของผูแทนยากลาววาหากตัดสินใจ
เลือกงานไดอีกครั้ง จะไมลังเลเลยที่จะเลือกงานแบบที่กําลัง
ทําอยู รอยละ 31.27 กลาววามีความลังเลหรือไมแนใจ และ
รอยละ 13.82 ตัดสินใจแนนอนวาจะไมทํางานแบบเดียวกันนี้ 
เมื่อถามดวยคําถามวา “หากเพื่อนของทานสนใจที่จะทํางาน
แบบเดียวกันทาน ทานจะแนะนําอยางไร” ตัวอยางรอยละ 
59.27 สนับสนุนเพ่ือนใหทําอยางเต็มท่ี รอยละ 39.27 ไม
แนใจวาควรแนะนําหรือไม มีเพียงรอยละ 4 เทานั้นที่แนะนํา
วาไมควรทํา โดยรวมผูแทนยามีความพึงพอใจในงานระดับ
ปานกลางคิดเปนรอยละ 61.09 และพอใจมากรอยละ 35.27  

 
ตารางท่ี 1.  ตัวแปรในการวิจัยและความเที่ยง (N=275) 
 

ตัวแปร คาเฉล่ีย±SD1 ความ
เท่ียง2 

การสนับสนุนจากหัวหนางาน 4.21+0.68 0.81 
กา รสนั บ สนุ น จ าก เพื่ อ น
รวมงาน 

4.21+0.48 0.68 

การสนับสนุนจากครอบครัว 4.03+0.68 0.83 
ความมีอิสระในการทํางาน 3.95+0.62 0.92 
การใชทักษะหรือความรูใน
การทํางาน 

3.63+0.52 0.55 

ภาระงานเชิงปริมาณมาก 3.53+0.39 0.52 
การคิดลาออกจากงาน 3.35+0.74 0.95 
ความผูกพันตอองคกรดาน
จิตใจ 

3.25+0.59 0.71 

ความผูกพันตอองคกรดาน
บรรทัดฐาน 

3.07+0.65 0.75 

ความพอใจตอรายได 3.07+0.74 0.84 
ความขัดแยงของบทบาท 2.95+0.85 0.84 
ความผูกพันตอองคกรดาน
ผลประโยชน 

2.90+0.64 0.71 

ความซ้ําซากของงาน 2.29+0.44 0.62 
ความขัดแยงในองคกร 2.23+0.68 0.70 
ความไมพึงพอใจในงาน 2.02+0.73 0.62 

ผลการวิเคราะหคําถามที่ใชวัดความคิดลาออกจาก
งานพบวา ตัวอยางรอยละ 57.08, 60.71 และ 58.54 รายงาน
วาภายใน 1 ปนับจากนี้ มีความเปนไปไดที่ตนคิดลาออกจาก
งาน หางานใหม และลาออกจากงาน ตามลําดับ ผลการวิจัย
แสดงใหเห็นวาแมผูแทนยาจะมีความพึงพอใจในงานมาก แต
ความผูกพันตอองคกรและการคิดลาออกออยูในระดับปาน
กลาง โดยตัวอยางจํานวนมากกลาววาเปนไปไดที่ตนเองจะ
เปล่ียนงานภายใน 1 ป 
 ผลการศึกษาพบวา ความผูกพันดานจิตใจไมมี
ความสัมพันธกับความผูกพันดานผลประโยชน (r=-0.087, 
p=0.148) แตมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันดาน
บรรทัดฐาน (r=0.45, p<0.001) สวนความผูกพันดาน
ผลประโยชนมีความสัมพันธระดับต่ํากับความผูกพันดาน
จิตใจบรรทัดฐาน (r=0.19, p=0.002) ผลดังกลาวสอดคลอง
กับผลการวิ เคราะห อ ภิมาน .ในอดีต  ( 19 )  ซึ่ งพบว า
ความสัมพันธของตัวแปรทั้งสามคูคือ 0.05, 0.65 และ 0.18 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
เพ่ืออธิบายความผูกพันตอองคกรทั้งสามดานและความไมพึง
พอใจในงาน  ตัวแปรอิสระท้ังหมดสามารถอธิบายการผัน
แปรของความผูกพันตอองคกรดานจิตใจ ดานผลประโยชน

1 ตัวแปรทุกตัวมีพิสัยในชวง 1-5 
2 สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาช 
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ตารางท่ี 2.  การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ืออธิบายความผูกพันตอองคกรทั้งสามดานและความไมพึงพอใจในงาน 

ความผูกพันตอองคกร 

ดานจิตใจ ดานผลประโยชน ดานบรรทัดฐาน 
ความไมพึงพอใจ 

ในงาน 
 

ตัวแปรอิสระ 

β P β P β  P β  P 
ความพอใจตอรายได 0.27*** <0.001 0.04 0.523 0.18** 0.003 -0.06 0.321 
ความซ้ําซากของงาน -0.23** 0.001 0.00 0.950 -0.24** 0.001 0.04 0.548 
ความขัดแยงของบทบาท -0.18** 0.006 0.15* 0.044 -0.14 0.042 0.18** 0.007 
ความขัดแยงในองคกร -0.11* 0.047 0.05 0.467 -0.22** 0.001 0.06 0.317 
การสนับสนุนจากหัวหนางาน 0.10 0.098 -0.17** 0.009 0.11 0.097 0.06 0.301 
ภาระงานเชิงปริมาณมาก 0.07 0.191 0.07 0.256 0.02 0.777 0.10 0.076 
การสนับสนุนจากครอบครัว 0.06 0.248 -0.02 0.713 -0.12 0.057 -0.20** 0.001 
ความมีอิสระในการทํางาน 0.07 0.275 0.05 0.451 -0.07 0.311 -0.18** 0.005 
การใชทักษะในการทํางาน -0.06 0.335 -0.16 0.013 0.04 0.580 -0.06 0.350 
การสนับสนุนจากเพื่อน
รวมงาน 

-0.04 0.475 0.01 0.855 0.00 0.972 -0.03 0.667 

F (10, 264) 9.97 <0.001 2.95 0.002 3.65 <0.001 6.59 <0.001 
R2 0.279 - 0.103 - 0.124 - 0.203 - 

β: สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน  *p< 0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 
 
และดานบรรทัดฐาน และความไมพึงพอใจในงานไดรอยละ 
27.9, 10.3, 12.4 และ 20.3 ตามลําดับ คา VIF (variance 
inflation factor) ของตัวแปรอิสระแตละตัวอยูในชวง 1.09-
1.47 ซึ่งถือวามีคานอย ดังนั้นจึงไมเกิดภาวะรวมเสนตรงพหุ 
(multicollinearity) หรือภาวะที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ
กันสูง ซึ่งทาํใหผลการวิเคราะหมีความผันผวนมาก 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานจิตใจอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ ความ
พอใจตอรายได (β= 0.27) ความซ้ําซากของงาน (β= -0.23) 
ความขัดแยงของบทบาท (β= -0.18) และความขัดแยง
ภายในองคกร (β= -0.14) ตามลําดับ ดังนั้นผูแทนยาจะมี
จิตใจผูกพันกับองคกรเมื่อบริษัทใหรายไดในระดับที่นาพึง
พอใจ ผลการวิจัยพบวาปจจัยนี้มีความแรงมากกวาปจจัยอ่ืน 
ๆ ซึ่งไมนาประหลาดใจเพราะแรงจูงใจท่ีมักชักนําใหประกอบ
อาชีพผูแทนยาคือรายไดที่สูง ลักษณะงานที่ลดความรักใน
องคกรคือการซ้ําซากของงาน และความขัดแยงของบทบาท 
นั่นคือส่ิงที่คาดหวังวาจะไดทําในอาชีพผูแทนผิดไปจากสิ่งที่
ตองปฏิ บัติจริ ง  ความขัดแยงระหวางผู รวมงานที่ สูงมี
ความสัมพันธกับความรักในองคกรที่นอยลงเชนเดียวกัน  

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานผลประโยชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ 
การสนับสนุนจากหัวหนางาน (β=-0.17) การใชทักษะหรือ
ความรูในการทํางาน (β= -0.16) และความขัดแยงของ
บทบาท (β= 0.15) ตามลําดับ ผูแทนยารูสึกวาตนตองทน
ทํางานในบริษัทตอไปโดยไมมีทางเลือกอื่นหากงานมีลักษณะ
ที่ตนไมเห็นดวยหรือขัดกับที่คาดหวังไว แตผูแทนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากหัวหนางานเปนอยางดี และผูที่ไดใชทักษะหรือ
ความรูในการทํางานจะมีความผูกพันดานผลประโยชน
นอยลง 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความผูกพันดานบรรทัดฐาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ
ความซ้ําซากของงาน (β= -0.24) ความขัดแยงตอองคกร 
(β= -0.22) ความพอใจตอรายได (β= 0.18) และความ
ขัดแยงของบทบาท (β= -0.14) ตามลําดับ ผูแทนยาจะรูสึก
วาการทํางานกับบริษัทตอไปเปนส่ิงที่ถูกตองสมควร เปนการ
แสดงความรับผิดชอบที่มีตอบริษัท หรือเปนการตอบแทบ
บริษัท  ก็ตอเมื่อตนเองมีความพอใจตอรายได สวนความ
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ขัดแยงของบทบาท การตองทํางานที่มีความซ้ําซากและ
ความขัดแยงตอองคกรจะลดความผูกพันดานนี้ลง 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความไมพึงพอใจในงานอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ การ
สนับสนุนจากครอบครัว (β=-0.20) ความขัดแยงของบทบาท 
(β= 0.18) และความมีอิสระในการทํางาน (β= -0.18) ผูแทน
ยาเปนอาชีพที่ตองเดินทางบอยและตองทํางานหางไกลจาก
ครอบครัว  การไดรับความสนับสนุนดานตาง  ๆ  จาก
ครอบครัว เชนการไมรบเราใหเปล่ียนงาน การรับฟงปญหา
และใหกําลังใจ การไมสรางปญหาครอบครัวใหผูแทนยาเปน
หวง เปนตน จะทําใหผูแทนยาทํางานดวยความสบายใจ และ
พึงพอใจในงาน อิสระในการกําหนดวิธีทํางานและตารางเวลา
สงผลใหมีความพึงพอใจในการทํางานเชนกัน สวนความ
ขัดแยงของบทบาทสงผลใหความไมพึงพอใจในงานเพิ่มขึ้น 
 ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
เพ่ือทํานายการคิดลาออกจากงาน ตัวแปรอิสระทั้งหมด
สามารถอธิบายการผันแปรของการคิดลาออกจากงานไดรอย
ละ 23.90 คา VIF มีคานอย ดังนั้นจึงไมเกิดภาวะรวม
เสนตรงพหุ ตัวแปรที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ 
ความผูกพันดานจิตใจ (β= -0.33) รองลงมาคือ ความผูกพัน
ดานบรรทัดฐาน (β= -0.22) ผูแทนยาที่มีความรักในองคกร
และคิดวาการทํางานในองคกรตอไปเปนบรรทัดฐานที่ควร
ปฏิบัติจะมีความคิดลาออกจากงานนอยลง ผลการวิจัยชี้วา
ความผูกพันตอองคกร (ดานจิตใจและดานบรรทัดฐาน) เปน
ตัวแปรที่มีความสําคัญมากกวาความไมพึงพอใจตองานใน
การทํานายความคิดที่จะเปล่ียนงาน ผลการวิจัยนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของวรรณี ชัยเฉลิมพงษและนุศราพร เกษสม
บูรณ ซึ่งทําในตัวอยางที่ตางกันและใชเครื่องมือวัดที่ตางกัน  

 
ตารางที่ 3. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายการคิด
ลาออกจากงาน  
ตัวแปรอิสระ β P VIF 
ความผูกพันดานจิตใจ -0.33* <0.001 1.31 
ความผูกพันดานบรรทัดฐาน -0.22* <0.001 1.34 
ความผูกพันดานผลประโยชน -0.03 0.533 1.08 
ความไมพึงพอใจในงาน 0.06 0.284 1.03 
R2=0.239, F = 21.22, df=4, 270, P(overall F test) <0.001 
β: สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน   
VIF: variance inflation factor, *p<0.001 

แมวาการวิจัยนี้จะไมรวมตัวแปรประชากรศาสตร
และลักษณะของบริษัทไวในกรอบแนวคิดการวิจัย แตผูวิจัย 
ไดเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมดังนี้ ผูแทนยาชาย
และหญิงไมมีความแตกตางกันในเรื่องความผูกพันตอองคกร
ทั้งสามดานและความไมพึงพอใจในงาน แตผูแทนยาหญิงคิด
ลาออกจากงาน  (3 .42+1.32) มากกวาผูแทนยาชาย 
(3.12+1.48) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t= -2.44, df=164, 
P= 0.016) ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะงานของผูแทนยาตอง
เดินทางไกลตามลําพังหรือเปนกลุมเล็ก และตองอยูหางไกล
จากครอบครัว ทําใหไมเหมาะกับบทบาททางสังคมของสตรี
โดยทั่วไปที่เปนผูดูแลครอบครัว ความขัดแยงของงานและ
ครอบครัวอาจทําใหเกิดความคิดที่จะออกจากงาน (33) 

ผูแทนยาที่เปนเภสัชกรและที่จบการศึกษาในสาขา
อื่น ๆ ไมมีความแตกตางกันในเรื่องความผูกพันตอองคกรทั้ง
สามดาน และความไมพึงพอใจในงาน แตเปนที่นาสังเกตวา
ผูแทนยาที่จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ 
และอ่ืน ๆ (เชนมนุษยศาสตร ศึกษาศาสตร) มีความคิด
ลาออกจากงาน (คะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 2.58-3.27 จาก
คะแนนเต็ม 5) นอยกวาผูที่จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร/
วิทยาศาสตรสุขภาพอื่น ๆ (3.73+1.08) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ สวนผูแทนยาที่ทํางานในบริษัทยาขามชาติและบริษัท
ยาไทยไมมีความแตกตางกันในเรื่องความผูกพันดานจิตใจ
และดานบรรทัดฐาน และความไมพึงพอใจในงาน แตผูแทน
ยาในบริษัทยาขามชาติมีความผูกพันตอดานผลประโยชน 
(2.95+0.62) มากกวาผูที่ทํางานในบริษัทไทย (2.77+0.66) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=2.212, df=271, P=0.028) 
ผูแทนยาในบริษัทยาขามชาติมีความคิดจะออกจากงาน 
(3.24+1.35) นอยกวาผูที่ทํางานในบริษัทไทย (3.59+1.42) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=2.62, df=271, P=0.009) บริษัท
ยาขามชาติใหคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกวาบริษัทยาของ
ไทย จึงอาจมีผลเพ่ิมความผูกพันดานจิตใจและบรรทัดฐาน 
ซึ่งจะสงผลใหลดการคิดลาออกจากงานอีกทอดหนึ่ง  
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
การศึกษานี้พบวา โดยรวมแลวผูแทนยามีความ

ผูกพันตอองคกรทั้งสามดานในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
2.90-3.25 จากคะแนนเต็ม 5) มีความคิดจะลาออกจากงาน
ในระดับปานกลาง (3.35 จากคะแนนเต็ม 5) และมีความไม
พึงพอใจในงานอยูในระดับตํ่า (2.02 จากคะแนนเต็ม 5) 
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ความผูกพันดานจิตใจ 
ความผูกพันดานบรรทัดฐาน 

การคิดลา 
ออกจากงาน 

ความไมพึงพอใจในงาน 

ความซํ้าซากของงาน 
ความขัดแยงในองคกร 
ความพอใจตอรายได 

การสนับสนุนจากครอบครัว 
ความมีอิสระในการทํางาน 

การสนับสนุนจากหัวหนางาน 
การใชทักษะในการทํางาน 

ความผูกพันดานผลประโยชน ความขัดแยงของบทบาท 

รูปท่ี 2.  ตัวแปรที่พบวามีนัยสําคัญทางสถิติในการวิจัยนี้ 

 
 

รูปที่ 2 สรุปตัวแปรอิสระที่สามารถทํานายตัวแปร
ตามในการวิจัยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยรวมแลว 
ผลการวิ จั ยสอดคล อ งกับงานวิ จั ย ในอดีตทั้ ง ในและ
ตางประเทศ ซึ่งยืนยันขอสังเกตของ Meyer, Stanley, 
Herscovitch และ Topolnytsky ที่วาผลการศึกษาในเรื่อง
ความผูกพันตอองคกรมีความคลายคลึงกันระหวางวัฒนธรรม 
(19) ในการศึกษานี้ เปนที่นาสังเกตวาปจจัยท่ีสามารถ
ทํานายความผูกพันดานจิตใจและดานบรรทัดฐานมีความ
เหมือนกัน คือเปนปจจัยเดียวกันทั้งส่ีตัวคือ ความซ้ําซากของ
งาน ความขัดแยงในองคกร ความพอใจตอรายได และความ
ขัดแยงของบทบาท การหามาตรการปรับเปล่ียนตัวทํานาย
ทั้งส่ีนาจะสงผลดีกับความผูกพันทั้งสองดานไปพรอม ๆ กัน 
และยังสามารถลดปญหาการคิดลาออกจากงานดวย ผูบริหาร
ควรประเมินตัวแปรทั้งส่ีในพนักงานเปนระยะเพ่ือคนหาวา
เปนปญหาหรือไม ความซ้ําซากของงานอาจลดใหนอยลงโดย
การสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมทั้งในแงของผลิตภัณฑ และ
กระบวนการทางการตลาด หรือการใชนโยบายหมุนเวียน
งานหรือตําแหนง การจัดอบรมเรื่องการทํางานเปนทีม การมี
กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในบริษัท หรือการที่ฝาย
บริหารใสใจแกความขัดแยงในองคกรก็จะชวยลดปญหานี้ลง
ได นอกจากนี้การกําหนดคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมก็มี
ผลเชิงบวกตอความผูกพันดานจิตใจและดานบรรทัดฐาน ตัว
แปรความขัดแยงของบทบาทมีความสําคัญมากเพราะเปนตัว
แปรเพียงตัวเดียวที่สามารถทํานายความผูกพันทั้งสามดาน

และยังทํานายความไมพึงพอใจในงานไดดวย การคัดเลือก
และอบรมพนักงานใหมควรกระทําอยางระมัดระวัง โดยชี้แจง
ใหเห็นถึงสภาพความเปนจริงในการทํางาน เพ่ือปองกันไมให
พนักงานเกิดความคาดหวังในบทบาทบางอยางที่สูงเกินไป 
(เชนเชื่อวาผูแทนยาเปนวิชาชีพที่มีหนาที่ใหขอมูลวิชาการ
เพียงอยางเดียวโดยไมตองใชทักษะทางลูกคาสัมพันธใด ๆ)   

ความผูกพันดานผลประโยชนและความไมพึงพอใจ
ตองานเปนความรูสึกเชิงลบที่ควรลดใหนอยลงแมวาตัวแปร
ทั้งสองจะไมสามารถทํานายการตั้งใจออกจากงานก็ตาม 
สัมพันธภาพที่ดีกับผูบังคับบัญชาจะชวยลดความผูกพันดาน
ผลประโยชน การคัดเลือกพนักงานใหดํารงตําแหนงหัวหนา
ตอง พิจารณาถึงความสามารถด านงานควบคู ไปกับ
ความสามารถดานบุคคล เชนทักษะการใหคําปรึกษาอยาง
เอ้ืออาทรและเห็นใจเมื่อผูใตบังคับบัญชาเกิดปญหาในการ
ทํางาน การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางพนักงาน
และหัวหนางานก็จะชวยลดปญหานี้ได  โอกาสการไดใช
ทักษะที่หลากหลายจะลดความผูกพันเชิงผลประโยชน เพราะ
เมื่อพนักงานไดใชความรูความสามารถ จะกอใหเกิดการรับรู
ในความสามารถแหงตน และเกิดความภาคภูมิใจในงาน นั่น
คืองานเปนแหลงซึ่งผลิตความสุขให การคงอยูในงานจึงมิใช
เนื่องจากภาวะจําทน การออกแบบงานใหพนักงานตองใช
ทักษะที่หลากหลายจะแกปญหานี้ลงไดการวิจัยนี้มีขอจํากัด
หลายประการ การเลือกกลุมตัวอยางไมเปนแบบอาศัยหลัก
ความนาจะเปน เนื่องจากไมมีรายชื่อและที่อยูของผูแทนยา
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แบบสอบถามอาจกระจายไปยังพนักงานของบริษัท
ใดบริษัทหนึ่งมากกวาบริษัทอื่น จึงอาจมีผลตอขอสรุปของ
การศึกษาได อยางไรก็ตาม การวิจัยนี้ไมไดเก็บขอมูลชื่อ
บริษัทที่ตัวอยางทํางาน เนื่องจากผูวิจัยตองการใหการตอบ
แบบสอบถามเปนไปอยางนิรนามและเปนการประกัน
ความลับของคําตอบ  ดังนั้นจึงไมมีขอมูลยืนยันวาผูตอบ
แบบสอบถามเปนพนักงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเปน
พิเศษ การวิจัยในอนาคตควรขอความรวมมือจากบริษัทยา
ตางๆ ในการสํารวจ การใหขอมูลการสํารวจยอนกลับแก
บริษัทยานาจะชวยเพ่ิมความรวมมือและความสนใจในการ
วิจัย นอกจากนี้ การวัดตัวแปรบางตัวในการศึกษานี้ยังมี
ความเที่ยงต่ํา จึงอาจทําใหไมพบผลที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

การศึกษาเพื่อทํานายความผูกพันตอองคกรใน
อนาคตควรใชตัวแปรที่พบในการศึกษานี้วามีนัยสําคัญทาง
สถิติควบคูกับตัวแปรอื่น ๆ เชน ความพอใจในสวัสดิการของ
บริษัท นโยบายของบริษัท ความกาวหนา เปนตน นอกจากนี้ 
ยังควรทําวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกในบาง
ประเด็นซึ่งมีประโยชน เชน ความหมายของความมีอิสระใน
การทํางาน ความซ้ําซากของงาน ความขัดแยงของบทบาท 
ฯลฯ ในมุมมองของผูแทนยาและอะไรเปนสาเหตุใหเกิด
ความรูสึกดังกลาว ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนในการสราง
มาตรการเพื่อเพ่ิมความผูกพันตอองคกรตอไป 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร
สังคมและการบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูวิจัย
ขอขอบคุณผูแทนยาทุกทานที่สละเวลาตอบแบบสอบถามใน
การวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ ภก. ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ และ 
ภญ. ศุภมาส พรเศรษฐคุณ ในการชวยแจกจายและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม  

 

เอกสารอางอิง 
1) MacKenzie SB, Podsakoff PM, Ahearne M. Some 

possible antecedents and consequences of in-role 
and extra-role salesperson performance. J Mark 
1998;62:87–98. 

2) Johnston MW, Marshall GW. Sales force 
management. 7th ed. Boston:McGraw-Hill; 2003. 

3) Vinchur AJ, Schippmann JS, Switzer III FS, Roth PL. 
A meta-analytic review of predictors of job 
performance for salespeople. J Appl Psychol 
1998;83:586–97. 

4) Jaramilloa F, Mulkib JP, Marshallc GW. A meta-
analysis of the relationship between organizational 
commitment and salesperson job performance: 25 
years of research. J Bus Res 2005; 58: 705-14. 

5. Price JL. The study of turnover. Iowa: Iowa State 
University Press; 1991. 

6) Chen ZX, Francesco AM. The relationship between 
the three components of commitment and 
employee performance in China. J Vocal Behav 
2003; 62:490–510. 

7) Jaros SJ. An assessment of Meyer and Allen’s 
(1991) three-component model of organizational 
commitment and turnover intentions. J Vocat Behav 
1997; 51: 319–37. 

8) Mathieu JE, Zajac DM. A review and meta-analysis 
of the antecedents, correlates, and consequences 
of organizational commitment. Psychol Bull 1990; 
108: 171–94. 

9) Flaherty TB, Dahlstrom R, Skinner SJ. Organizational 
values and role stress as determinants of 
customer-oriented selling performance. J Pers Sell 
Sales Manage 1999;19:1–18. 

10) Farrell D, Stamm CL. Meta-analysis of the 
correlates of employee absence. Hum Relat 1988; 
41: 211–27. 

11) Low GS, Cravens DW, Grant K, Moncrief WC. 
Antecedents and consequences of salesperson 
burnout. Eur J Mark 2001;35:587–611. 

12. ขนิษฐา ไตรยปกษ, สุชาดา รัชชุกุล. ความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ความผูกพันตอองคการ การมี
สวนรวมในงานของบุคลากรกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลสังกัดสํานัก

127       



Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 1 No 2 Jul-Dec 2009 

                                                                                                         
การแพทย กรุงเทพมหานคร. วชิรสารการพยาบาล 
2550; 9: 38-55. 

13. สายพิณ สายดํา, พีระศักดิ์ ศรีฤาชา. บรรยากาศองคการ
ที่มีผลตอความยึดมั่นผูกพันตอองคการของเภสัชกร
โรงพยาบาลศูนยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร
เภสัชกรรมไทย 2552; 1: 71-83.  

14. อัปสร กรีอักษร. ความสัมพันธระหวางมิติของบุคลิกภาพ
ทางอารมณ กับความผูกพันตอองคการของเภสัชกรขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑในกรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี 
นนทบุ รี  สมุทรปราการ  และพระนครศรีอยุ ธยา 
[วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ] . กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร; 2546. 

15. วรรณี ชัยเฉลิมพงษ, นุศราพร เกษสมบูรณ. 
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางาน ความ
ผูกพันตอองคกร และความตั้งใจที่จะออกจากงานของ
เ ภ สั ช ก ร ไ ท ย .  ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย .  ข อ น แ ก น : 
มหาวิทยาลัยขอนแกน; 2550.  

16.  อนันต  รุ งผองศรีกุล .  ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ
ความสําเร็จในงาน ความพึงพอใจในงาน และแนวโนมที่
จะลาออกจากองคกรของผูแทนขายยา.” วิทยานิพนธ
ม ห า บั ณฑิ ต  คณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร  มห า วิ ท ย า ลั ย 
ธรรมศาสตร.2541. 

17. Meyer JP, Allen NJ. A there-component 
conceptualization of organizational commitment. 
Hum Resour Manage R 1991; 1: 61–89. 

18. Allen NJ, Meyer JP.  The measurement and 
antecedents of affective, continuance, and 
normative commitment to the organization. J Occup 
Psychol 1990; 63: 1–18. 

19. Meyer JP, Stanley DJ, Herscovitch L, Topolnytsky 
L. Affective, continuance, and normative 
commitment to the organization: a meta-analysis of 
antecedents, correlates, and consequences. J 
Vocat Behav 2002; 61: 20–52. 

20. Green SB. How many subjects does it take to do a 
regression analysis? Multivar Behav Res 1991; 26 : 
499-510. 

21. Caplan RD, Cobb S, French JRP, Van Harrison R, 
Pinneau SR. Job demands and worker health. 

Cincinnati (OH): Department of Health, Education 
and Welfare (US), National Institute for 
Occupational Safety and Health;  1975. Publication 
No 75-168. 

22. Leiter MP. The impact of family resources, control 
coping and skill utilization on the development of 
burnout: a longitudinal study. Hum Relat 1990;43: 
1067-83. 

23. Leiter MP. Coping patterns as predictors of burnout. 
J Organ Behav 1991; 12: 123-44. 

24. Moos R, Moos BS.  Family Environmental Scale 
(FES) manual.  2nd ed. Palo Alto, CA: Consulting 
Psychologists Press; 1986.  

25. Price JL, Mueller CW. Absenteeism and turnover of 
hospital employees. Connecticut: JAI press; 1986.  

26. Rizzo JR, House RJ, Lirtzman SI. Role conflict and 
ambiguity in complex organizations.  Admin Sci 
Quar 1970;15: 150-63. 

27. Bacharch SB, Bamberger P, Conley SC. Work 
processes, role conflict, and role overload.  Work 
Occupation 1990;17: 199-228. 

28.  วรรณดี  คงเทพ .  ความไม พึงพอใจของเภสัชกร
โรงพยาบาลชุมชนของรัฐในเขตภาคใต. [ภาคนิพนธ
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร; 2546. 

29. Meyer J, Allen N, Smith C. Commitment to 
organizations and occupations: extension 

and test of a three-component conceptualization. J Appl 
Psychol 1993; 78: 538–51.  

30. Mobley WH, Horner SO, Hollingsworth AT. An 
evaluation of precursors of hospital employee 
turnover. J Appl Psychol 1978;63: 408-14. 

31. Guillemin F, Bombardier C, Beaton D. Cross-cultural 
adaptation of health-related quality of life measures: 
literature review and proposed guidelines. J Clin 
Epidemiol 1993; 46: 1417–32. 

32. Howell DC. Statistical methods for psychology. 7th 
ed. Belmont, CA: Wadsworth; 2007. 

128 



วารสารเภสัชกรรมไทย ปที่ 1 เลมที่ 2 กค-.ธค. 2552 

  http://portal.in.th/tjpp 
33. Good LK, SislerGF, Gentry JW. Antecedents of 

turnover intentions among retail management 
personnel. J Retailing 1988; 64: 295-314. 

 

ภาคผนวก 
 
1. เพศ ชาย    หญิง 
2. อายุ .......ป  
3. สถานภาพ  สมรส  โสด   หมาย/หยาราง 
4. ทานมีบุตรหรือไม   ไมมี    มี บุตรจํานวน…………..คน 
5 จํานวนปที่ทํางานในองคกรปจจุบัน..........ป 
6. ระดับการศึกษา  
เภสัชศาสตรบัณฑิต              
ปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพ โปรดระบุ. 
ปริญญาตรีทางด านบริหารธุ รกิ จ  โปรดระบุ…………           
สูงกวาปริญญาตรี โปรดระบุ………… 
อื่น ๆ โปรดระบุ............ 
7. องคกรที่ทานทํางานในปจจุบันเปน     
บริษัทยาตางประเทศ    
บริษัทยาในประเทศ   
อื่น ๆ โปรดระบุ........ 
8. ชื่อตําแหนงงานปจจุบันของทาน ............. 
 
หมายเหตุ คําถามตอไปนี้ที่มีเครื่องหมาย * คือขอท่ีตองกลับ
ขั้วคะแนน (recode) 
 
แบบวัดความซ้ําซากของงานของ Price และ Mueller (25) 

คําถามตอไปน้ีถามวางานในปจจุบันของทานที่มี
ลักษณะซ้ํา ๆ หรือมีลักษณะ rountine มากนอยเพียงไร 
กรุณาเลือกคําตอบที่เหมาะสม  
1. ในการทํางาน ทานตองเรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ิมเติมมาก
นอยแคไหน  
ตัวเลือก :  1. ตองเรียนรูส่ิงใหมๆ อยูเสมอ 2. คอนขางบอย 
3. เปนบางครั้ง  4. นอย  5. ไมตองเรียนรูส่ิงใหมๆ เลย 
2.  ทานไดทํางานที่มีความหลากหลาย (ไมจําเจ) มากนอย
แคไหน 
ตัวเลือก : 1. ไดทํางานสิ่งหลากหลายอยูเสมอ 2. คอนขาง
บอย 3. เปนบางครั้ง 4. นอยครั้ง 5. ไมเคยเลย หรือทําในสิ่ง
ที่เหมือนเดิมตลอด 

3. งานของทานตองใชทักษะขั้นสูงมากนอยแคไหน 
ตัวเลือก :  1. ใชทักษะในระดับที่สูงมาก 2. ใชทักษะในระดับ
ที่สูง  3. ใชทักษะในระดับที่คอนขางสูง  4. ใชทักษะในระดับ
ต่ํา  5. ใชทักษะในระดับที่ต่ํามาก 
*4. ในการทํางาน ทานตองทําในสิ่งที่เหมือนเดิม ครั้งแลวครั้ง
เลามากนอยแคไหน 
ตัวเลือก : 1. ทําในสิ่งที่เหมือนเดิม ครั้งแลวครั้งเลาอยูเสมอ 
2. คอนขางบอย 3. เปนบางครั้ง 4. นอย 5. ไมเคยทําส่ิงที่
เหมือนเดิมเลย  
5. ในการทํางาน ทานตองใชความคิดสรางสรรคมากนอยแค
ไหน 
ตัวเลือก :  1. ตองใชความคิดสรางสรรคอยางมาก  2. ตอง
ใชความคิดสรางสรรคคอนขางมาก  3. ตองใชความ
สรางสรรคบาง  4. ตองใชความสรางสรรคนอย  5. ไมตองใช
ความสรางสรรคเลย 
 
แบบวัดความขัดแยงของบทบาทของ Rizzo และคณะ 
(26) 

ขอความตอไปนี้กลาวถึงความรูสึกของทานตอการ
ทํางานในองคกร  กรุณาตอบวาขอความดังกลาวเปนความ
จริงหรือไม (ตัวเลือกมี 5 ตัวคือ 1 ผิด 2 นาจะผิด 3 ไมแนใจ  
4 นาจะจริง และ 5 จริง) 
1. ขาพเจาตองทํางานในสิ่งที่ขาพเจาไมเห็นดวย  
2. ขาพเจาทํางานภายใตนโยบายและแนวปฏิบัติตางๆซึ่งมี
ความขัดแยงกัน  
3. ขาพเจาไดรับการมอบหมายงาน  แตไมมีการจัดกําลังคน
ใหเพียงพอที่จะทําใหงานสําเร็จ 
4. ขาพเจาตองฝาฝนกฎระเบียบหรือนโยบายเพื่อที่จะทําให
งานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ 
5. บุคคลตางๆ รองขอใหขาพเจาทํางานให  แตคําขอ
ดังกลาวมักไมสอดคลองกัน หรือมีความขัดแยงกัน  
6. ขาพเจาตองทํางานหลายอยางซึ่งขาพเจาเห็นวาไมจําเปน
7. ขาพเจามักไดรับมอบหมายงานที่มีทรัพยากรและวัสดุ 
อุปกรณไมเพียงพอที่จะดําเนินการใหสําเร็จ 
8. ขาพเจาตองทํางานภายใตการชี้แนะหรือคําส่ังที่คลุมเครือ
    
แบบวัดภาระงานเชิงปริมาณของ Caplan และคณะ (21) 

ขอความตอไปน้ีกลาวถึงประเด็นตาง ๆ ในการ
ทํางาน  กรุณาตอบวาทานพบกับประเด็นเหลานี้บอยเพียงไร
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ในงานของทาน (ตัวเลือกมี 5 ตัวคือ 1 แทบจะไมมีเลย 2 
นอย 3 เปนบางครั้ง/มีบาง 4 มาก และ 5มากที่สุด) 
*1. ในบางชวงเวลาของการทํางานจะมีงานเขามานอยลง 
ทานรูสึกเชนนี้มากนอยเพียงไร 
*2. เมื่อไดรับมอบหมายงาน ทานมีเวลาคิดและไตรตรองเรื่อง
งานมากนอยแคไหนกอนเริ่มทํางาน 
3.ทานมีภาระงานมากนอยแคไหน    
4. คนอื่นคาดหวังใหทานทํางานมากนอยแคไหน  
*5. ทานมีเวลาในการทํางานทั้งหมดมากนอยแคไหน  
6. งานที่ทานไดรับมอบหมายมีมากนอยเพียงไร    
*7. ในชวงที่มีภาระงานมาก จะมีเวลาหยุดพักเปนระยะๆ  
ทานมีเวลาหยุดพักดังกลาวมากนอยแคไหน  
 
แบบวัดการใชทักษะหรือความรูในการทํางานของ Leiter 
(22) 

ขอความตอไปนี้กลาวถึงทักษะที่ตองใชในงาน 
กรุณาระบุวาลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นในงานของทานบอย
เพียงไร (ตัวเลือกมี 5 ตัวคือ ไมเคยเลย  นอย บางครั้ง บอย 
และเปนประจํา) 
1. ทานไดใชทักษะที่ไดเรียน-ฝกอบรมมาในการทํางานบอย
แคไหน  
2. ทานไดทํางานในสิ่งที่ทานคิดวาตัวเองเกงบอยแคไหน  
3. ในการทํางาน ทานไดเรียนรูส่ิงใหมๆทางดานเภสัชกรรม
บอยแคไหน    
4. บอยแคไหนที่ทานไดใชความสามารถอยางเต็มที่ในการ
ทํางาน . 
แบบวัดความขัดแยงในองคกรของ Leiter (23) 

ขอความตอไปน้ีกลาวถึงความขัดแยงที่เกิดในงาน   
กรุณาระบุวาลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นในงานของทานบอย
เพียงไร (ตัวเลือกมี 5 ตัวคือ 1 ไมเคยเลย 2 นอย 3 บางครั้ง 
4 บอย และ 5 เปนประจํา) 
1. ทานมีความขัดแยงกับผูปวย/ผูรับบริการบอยแคไหน  
2.ทานมีความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงาน (ในฝายเดียวกัน) 
บอยแคไหน 
3. ทานมีความขัดแยงกับบุคลากรในฝายอื่นๆ บอยแคไหน    
    
แบบวัดการสนับสนุนจากหัวหนางาน  และเพื่อน
รวมงานของ Caplan และคณะ (21) 

 คําถามตอไปนี้ถามถึงความรูสึกของทานตอหัวหนา
งานและผูรวมงาน  กรุณาเลือกคําตอบที่ตรงกับความรูสึก
ของทาน  (ตัวเลือกมี 4 ตัวคือ 1 ไมมีเลย  2 มีนอยมาก 3 มี
บาง  4 มีมาก) 
1. บอยแคไหนที่บุคคลตอไปนี้ชวยเหลือทานเปนพิเศษ

เพ่ือใหการทํางานของทานมีความสะดวกราบรื่น 
                A) หัวหนางาน  B) เพ่ือนรวมงาน 
2. ทานมีความสะดวก หรือสบายใจในการพูดคุยกับบุคคล

เหลานี้แคไหน 
               A) หัวหนางาน B) เพ่ือนรวมงาน 
3.  เมื่อมีปญหาในการทํางาน  ทานสามารถพึ่งพิงบุคคล

เหลานี้มากนอยเเคไหน 
               A) หัวหนางาน B) เพ่ือนรวมงาน 
4. บุคคลเหลานี้มีความเต็มใจมากเพียงไรในการรับฟง

ปญหาสวนตัวของทานมากนอยแคไหน 
              A) หัวหนางาน B) เพ่ือนรวมงาน 
 
แบบวัดการสนับสนุนจากครอบครัวของ Moos และ 
Moos (24) 

กรุณาระบุวาขอความตอไปนี้กลาวถึงครอบครัวของ
ทานไดถูกตองเพียงไร  กรุณาเลือกคําตอบที่ เหมาะสม 
(ตัวเลือกมี 4 ตัวคือ 1 ผิดอยางแนนอน 2 นาจะผิด 3 นาจะ
ถูกตอง และ 4 ถูกตองอยางยิ่ง) 
1. สมาชิกในครอบครัวไดชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนอยางดี 
2. สมาชิกในครอบครัวของทานชอบใชเวลารวมกันหรือชอบ
มีกิจกรรมรวมกัน  
3. สมาชิกในครอบครัวไดรวมแรงรวมใจในการทํากิจกรรม
ตางๆ   
4. สมาชิกในครอบครัวมีความรูสึกผูกพันซึ่งกันและกัน  
*5. เวลามีงานบางอยางที่เกิดขึ้นในบาน แทบจะไมคอยมีใคร
อาสาทํางานนั้นเลย . 
6. สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนซึ่งกันและกันเปนอยางดี  
*7. สมาชิกในครอบครัวแทบจะไมมีความรูสึกเปนสวนหนึ่ง
ของครอบครัวเลย 
8. สมาชิกในครอบครัวเขากันไดดวยดี   
9. สมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหแกกันและกันอยางมากและ
เอาใจใสซึ่งกันและกัน 
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แบบวัดความมีอิสระในงานของ Breaugh (27) 
 ขอความตอไปนี้บรรยายความคิดเห็นในการทํางาน
ของทาน  กรุณาเลือกคําตอบที่ตรงกับความเห็นของทาน 
(ตัวเลือกมี 7 ตัวคือ 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 2 ไมเห็นดวย 3 
ไมเห็นดวยบางสวน 4 ไมแนใจ 5 เห็นดวยบางสวน 6 เห็น
ดวย และ 7 เห็นดวยอยางยิ่ง) 
1. ขาพเจามีอิสระในการตัดสินใจวาควรใหบริการในลักษณะ
ใดแกผูปวย/ผูรับบริการ 
2. ขาพเจาสามารถกําหนดแนวทางปฏิบัติงานของขาพเจา
เอง 
3. ขาพเจามีอิสระในการเลือกวิธีที่ขาพเจาใชในการทํางาน 
4. ขาพเจาสามารถกําหนดตารางเวลาการทํางานของ
ขาพเจาไดเอง 
5. ขาพเจาสามารถกําหนดเองไดวาจะทํางานอะไรกอน หรือ
หลัง  
6. ขาพเจาสามารถตัดสินใจไดเองวาจะทํางานอะไร เมื่อไร 
7. งานของขาพเจาอนุญาตใหขาพเจาตัดสินใจวาควรใสใจ 
หรือเนนงานในสวนใดเปนพิเศษ และงานสวนใดที่สามารถให
ความสนใจในระดับที่รองลงมาได 
8. ขาพเจาสามารถปรับเปล่ียนวัตถุประสงคของงาน หรือ
เปาหมายในการทํางาน   
9. ขาพเจาสามารถกําหนดเปาหมายในการทํางานของ
ขาพเจาเอง   
 
แบบวัดตัวแปรความพึงพอใจตอรายได ของ อนันต รุง
ผองศรีกุล (16) 

กรุณานึกถึงรายไดจากงานของทานและตอบ
คําถามขางลาง (ตัวเลือกมี 5 ตัวคือ 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 2 
ไมเห็นดวย 3 ไมแนใจ  4 เห็นดวย และ 5 เห็นดวยอยางยิ่ง) 
1. รายไดของขาพเจาสูงเมื่อเทียบกับผูแทนยาบริษัทอื่น 
2. เงินรายไดของขาพเจาทําใหขาพเจามีส่ิงอํานวยความ
สะดวกสบายตาง ๆ 
3. ขาพเจาไดรับเงินเดือนคุมคากับงานที่ทํา 
4.  ขาพเจาพอใจกับเงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับ 
5.  เงินเดือนและคาตอบแทนที่ไดรับเพียงพอกับคาใชจาย
ของขาพเจา 
 
 

แบบวัดตัวแปรความผูกพันตอองคกรของ Meyer, Allen 
และ Smith (29)  

กรุณานึกถึงองคกรที่ทานทํางานอยู และตอบ
คําถามขางลาง (ตัวเลือกมี 5 ตัวคือ 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 2 
ไมเห็นดวย 3 ไมแนใจ 4 เห็นดวย และ 5 เห็นดวยอยางยิ่ง) 
1. ขาพเจามีความสุขมากหากไดทํางานในองคกรนี้ตลอด
ชีวิตการทํางานของขาพเจา 
2. ขาพเจาถือวาปญหาขององคกรก็คือปญหาของขาพเจา
ดวย 
*3. ขาพเจาไมรูสึกรักและหวงแหนองคกรแหงนี้ 
*4. ขาพเจาไมมีความรูสึกผูกพันทางใจกับองคกรแหงนี้ 
5.  ขาพเจาไมรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ถา
องคกรคือครอบครัว 
6. องคกรแหงนี้มีความหมายอยางยิ่ง’กับตัวของขาพเจา 
7.  ขณะนี้ที่ขาพเจายังคงทํางานอยูในองคกรแหงนี้ 
เนื่องมาจากความจําเปนและเปนความตองการของขาพเจา
เองเทา ๆ กัน 
8. เปนเรื่องที่ยากมากสําหรับขาพเจาที่จะลาออกจากองคกร
ในขณะนี้ แมขาพเจาอยากลาออกก็ตาม 
9. ชีวิตของขาพเจาตองยุงยากเปนอยางมาก ถาขาพเจา
ตัดสินใจลาออกจากองคกรในตอนนี้ 
10. ขาพเจารูสึกวาหากตัดสินใจลาออกจากองคกรนี้ ขาพเจา
ไมคอยมีตัวเลือกหรือท่ีไปมากนัก 
11. ถาขาพเจายังไมไดลงทุนลงแรงทานอยางมากในองคกร
นี้ ขาพเจาอาจจะออกไปทํางานในองคกรอื่น 
12. ขอเสียอยางหนึ่งของการลาออกจากองคกรคือการมี
ทางเลือกนอยมากในการไปหางานใหม 
*13. ขาพเจาไมรูสึกวาเปนหนาที่หรือความรัยผิดชอบใด ๆ 
ที่ขาพเจายังตองทํางานในองคกรแหงนี้ 
14. แมวาจะมีงานใหมที่ดีกวา แตขาพเจาคิดวาเปนส่ิงที่ไม
ถูกตองหากขาพเจาลาออกจากองคกรในตอนนี้  
15. ขาพเจาคงรูสึกผิดถาขาพเจาลาออกจากองคกรในขณะนี้ 
16. องคกรนี้สมควรไดรับความจงรักภักดีจากขาพเจา 
17. ขาพเจาไมลาออกจากองคกรในตอนนี้ เพราะขาพเจาคิด
วาเปนความรับผิดชอบของขาพเจาตอบุคคลในองคกรแหงนี้ 
18. ขาพเจาเปนหนี้บุญคุณอยางมากกับองคกรแหงนี้ 
ความผูกพันดานจิตใจ : ขอ 1-6 
ความผูกพันดานผลประโยชน : ขอ 7-12 
ความผูกพันดานบรรทัดฐาน : ขอ 13-18 
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ตัวเลือก : 1  ตัดสินใจโดยไมลังเลวาจะทํางานแบบเดียวกับที่
กําลังทํา 2  ลังเลใจหรือไมแนใจวาจะทํางานแบบเดียวกับที่
กําลังทํา 3  ตัดสินใจแนนอนวาจะไมทํางานแบบเดียวกับที่
กําลังทํา 

แบบวัดการคิดลาออกจากงานของ Mobly และคณะ (30) 
ตัวเลือกมี 7 ตัวคือ 1 เปนไปไมไดอยางยิ่ง 2 

เปนไปไมไดระดับปานกลาง 3 อาจเปนไปไมได 4 ไมแนใจ/
เฉย ๆ 5 อาจเปนไปได  6 มีความเปนไปไดปานกลาง และ 7 
มีความเปนไปไดสูงมาก) 2.  ถาขณะนี้ทานมีอิสระที่จะเลือกทํางานอะไรก็ไดตาม

ตองการ  ทานจะเลือกทํางานแบบไหน 1. เปนไปไดมากนอยเพียงไร ที่ทานจะเกิดความคิดที่จะ
ลาออกจากองคกรที่ทานกําลังทํางานอยูภายใน 1 ปขางหนา 

ตัวเลือก :  1 เลือกงานแบบเดียวกับที่กําลังทําอยู 2 เลือก
งานแบบที่แตกตางออกไป 3 ไมตองการทํางาน 

2. เปนไปไดมากนอยเพียงไรที่ทานจะมองหางานใหมภายใน 
1 ป ขางหนา 

3.  ถาเพ่ือนของทานบอกวาเขาสนใจที่จะทํางานแบบ
เดียวกับงานของทาน  ทานจะแนะนําเพ่ือนอยางไร 

3. เปนไปไดมากนอยเพียงไรที่ทานจะลาออกจากงานที่กําลัง
ทํา ภายใน 1 ป ขางหนา 
 ตัวเลือก : 1 แนะนําสนับสนุนอยางเต็มที่ 2 ไมแนใจวาควร

แนะนําใหทําหรือไม 3 แนะนําวาไมควรทํา แบบวัดความไมพึงพอใจในงานของ Caplan และคณะ 
(21) 

4.  โดยรวมแลว  ทานพอใจกับงานของทานเพียงไร กรุณานึกถึงงานของทานและตอบคําถามขางลาง 
ตัวเลือก : 1 พอใจมาก 2 พอใจบาง 3 ไมคอยพอใจ 4 ไม

พอใจเลย 
1.  จากประสบการณการทํางานที่ผานมา  ถาทานตอง
ตัดสินใจอีกครั้งวาจะทํางานแบบเดียวกับที่ทานกําลังทําอยู
หรือไม ทานจะตัดสินใจอยางไร 
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Abstract 
Objectives: To determine factors affecting the organizational commitment among pharmaceutical 

representatives. Methods: The instrument was a questionnaire comprising the following scales for measuring 
independent variables: the scales for quantitative overload, supervisor support and coworker support by Caplan et al., 
the skill utilization scale and the interpersonal conflict scale by Leiter, the family support scale by Moos and Moos, the 
routinzation scale by Price and Mueller, the role conflict scale by Rizzo et al., the autonomy scale by Breaugh and the 
scale for compensation satisfaction by Anan Roongphongsrikul. The scales for dependent variables were the three 
dimensional scale for organizational commitment by Meyer, Allen and Smith, the intention to quit scale by Mobly et al 
and the job dissatisfaction scale by Caplan et al.  The subjects were 400 convenient-sampled pharmaceutical 
representatives who were pharmacists or non-pharmacists. The researcher and 2 hospital pharmacists working in drug 
inventory department distributed the questionnaire to the subjects. The completed questionnaires were returned directly 
to the pharmacists or by mail to the researcher.  Results: Response rate was 68.75% (N=275). Pharmacists accounted 
for 34.6% of the subjects. Three dimensions of organizational commitment and intention to quit were at the moderate 
levels with mean of 2.90-3.35 from 5 point scale. Job dissatisfaction was at a low level (2.02+0.73). Independent 
variables explained 27.9%, 10.3%, 12.4% and 20.3% of the variances of affective, continuance, normative 
organizational commitment and job dissatisfaction, respectively.  Significant predictors for affective and normative 
commitment were satisfaction to compensation, job routinization, role conflict and interpersonal conflict. The significant 
predictors for continuance commitment were supervisor support, skill utilization and role conflict.  Organizational 
commitment was a better predictor of intention to quit, compared to job dissatisfaction. Conclusion:  The study 
indicated many job characteristics associated with organization commitment. They should be the targets for the 
intervention to improve organizational commitment. 
 
Keywords: organizational commitment, intention to quit, job dissatisfaction, industrial psychology, pharmaceutical 
representative 
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