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ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานของอาชีพผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศ 

Career Progression and Job Security of Medical Representatives of Local  

Pharmaceutical Companies. 
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอสิระนี ้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความก้าวหนา้และความมั่นคงในการท างานของอาชพีผู้แทน

ยาของบริษัทยาในประเทศ ประกอบด้วย หลักความก้าวหน้าด้านการวางแผนอาชีพงาน ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา

อาชีพงาน ความมั่นคงด้านการงาน และความมั่นคงด้านการเงิน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นผู้แทนยาของ

บริษัทยาในประเทศ จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage)  

และค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic)  ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  

โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient), Independent Sample  

t-Test, สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ 

Least Significant Different  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ  36-40 ปี  มีสถานภาพโสด  

มีระดับการศกึษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีในสาขาวชิาบริหารธุรกิจ ส าเร็จการศกึษา

ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีอายุการท างานในบริษัทปัจจุบันมากกว่า 4 ปี มีอายุการท างานตั้งแต่เร่ิม

อาชีพผู้แทนยาอยู่ท่ี 5 ปีขึ้นไป - 10 ปี เคยท างานในอาชีพผู้แทนยามาแล้ว 2  บริษัท มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

50,001 - 70,000 บาท เขตการท างานอยู่ท่ีภาคเหนอื และมีจ านวนพนักงานในบริษัทอยู่ท่ี 101 - 300 คน 

 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเร่ืองความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานของอาชีพผู้แทนยา

ของบริษัทยาในประเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคดิเห็นในเร่ืองความก้าวหนา้ด้านการวางแผนอาชพีงาน

และความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอาชีพงาน อยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีเร่ืองความมั่นคงด้านการงานและความมั่นคง  

ด้านการเงิน  มรีะดับความคดิเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

 ส าหรับปัจจัยยอ่ยในเร่ืองความก้าวหนา้ท้ังในด้านการวางแผนอาชีพงาน และด้านการพัฒนาอาชีพงาน 3 ล าดับ

แรกเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเอง, ตระหนักถึงความ

จ าเป็นท่ีจะตั้งเป้าหมายในอาชพี และมีการวางแผนอาชพีและตัง้เป้าหมายท่ีจะประสบความส าเร็จตามแผน ตามล าดับ 

 ส าหรับปัจจัยย่อยในเร่ืองความมั่นคงท้ังในด้านความมั่นคงด้านการงาน และความมั่นคงด้านการเงิน 3 ล าดับ

แรกเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ ถ้ามีผลงานไมบ่รรลุตามเป้าหมาย องคก์รมีกระบวนการตักเตือนเพื่อให้โอกาส

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ปรับปรุงผลงานจนบรรลุตามเป้าหมาย, องค์กรมีการจ้างงานโดยยึดถือตามสัญญาจ้างหรือตามกฎหมายก าหนด และ

ผู้แทนยาที่เป็นเภสัชกรมีความมั่นคงในหน้าท่ีการงานมากกว่าผู้แทนยาที่จบการศึกษาจากสาขาอื่น ๆ ตามล าดับ 

 ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในเร่ืองความก้าวหน้าด้านการวางแผนอาชีพงานของผู้แทนยาของ

บริษัทยาในประเทศ พบวา่ ระดับการศกึษาสูงสุด อายุการท างานในบริษัทปัจจุบัน อายุการท างานตั้งแตเ่ร่ิมอาชีพผู้แทนยา 

และระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 

 ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในเร่ืองความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอาชีพของผู้แทนยาของบริษัท

ยาในประเทศ พบว่า อายุการท างานในบริษัทปัจจุบัน อายุการท างานตั้งแต่เร่ิมอาชีพผู้แทนยา และระดับรายได้เฉลี่ย  

ตอ่เดอืน มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 

 ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในเร่ืองความมั่นคงดา้นการงานของผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศ 

พบว่า อายุการท างานในบริษัทปัจจุบัน และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ท่ี 0.05 

 ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยในเร่ืองความมั่นคงด้านการเงินของผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศ 

พบว่า อายุการท างานในบริษัทปัจจุบัน ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เขตการท างาน  และจ านวนพนักงานในบริษัท   

มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ABSTRACT  

This independent study aimed to explore career progression and job security of medical representatives of 

local pharmaceutical companies.  Aspects of the career progression being discussed in this study included career 

planning, career development, and financial security. Research samples were identified to 200 medical representatives 

of local pharmaceutical companies.  Online survey was used as the tool to collect data.  Data obtained, then, were 

analyzed by the descriptive statistics i. e frequency, percentage, and mean, the inferential statistics i. e Pearson’ s 

Product Moment Correlation Coefficient, and Independent Sample t-Test, the one way ANOVA, and the least significant 

difference. 

The findings presented that most respondents were 36- 40 years old single female.  The majority carried 

bachelor’s degree in Business Administration program as the highest level of education; while some carried the master’s 

degree in Business Administration program. They had worked for the current company for more than 4 years; but had 

working experience as medical representatives for 5- 10 years at two companies.  Their average monthly incomes 

were 50,001-70,000 Baht. Their responsibility covered areas in the northern region. In their current company, there 

were 101-300 employees.  

Result of the study on the opinion of the medical representatives of local pharmaceutical companies towards 

career progression and job security of the medical representatives of local pharmaceutical companies revealed that in 
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an overview, their opinion value was rated at high level.  Opinions towards career planning and career development 

were rated at high level; while opinions towards job security and financial security were rated at moderate level. 

The top three elements of the career progression:  career planning and career development being ranked, in 

descending order, by the respondents were to have an interest in acquiring for skills and competencies development 

for themselves, to have an awareness of the importance of having career goal, and to set career planning and get it 

achieved as planned, respectively. 

 The top three elements of the job and financial securities being ranked, in descending order, by the 

respondents were to have a warning process in order to encourage job achievement among those who could not get 

his/ her assigned job done, to employ a certain employee on an employment contract basis or as prescribed by law, 

and to receive more benefits in terms of job security for those who graduated in pharmacy rather than other programs, 

respectively.  

In career planning aspect of career progression, the different means being found among the medical 

representatives of local pharmaceutical companies with different education background, employment duration at the 

current company, employment duration as medical representative, and average range of monthly income were 

observed at 0.05 level of statistical significance. 

In career development aspect of career progression, the different means being found among the medical 

representatives of local pharmaceutical companies with different employment duration at the current company, 

employment duration as medical representative, and average range of monthly income were observed at 0.05 level 

of statistical significance. 

In job security aspect, the different means being found among the medical representatives of local 

pharmaceutical companies with different employment duration at the current company and average rage of monthly 

income were observed at 0.05 level of statistical significance. 

In financial security aspect, the different means being found among the medical representatives of local 

pharmaceutical companies with different employment duration at the current company, average rage of monthly 

income, area of responsibility, and number of company employees were observed at 0. 05 level of statistical 

significance. 

 

บทน า  

 ยาเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการรักษาความเจ็บป่วย โดยท้ังการบ าบัด บรรเทาอาการทุกข์ทรมาน  

หรือการก าจัดสาเหตุของโรค ปัจจุบันตลาดยาของประเทศไทยมีมูลค่าอยู่ท่ี 161 พันล้านบาท (นรินทร์ ตันไพบูลย์, 2560) 

มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย ในช่วง  5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555-
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2559) มูลค่าตลาดยาในไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณ  4% ต่อปี โดยการเติบโตของตลาดยาผ่านช่องทาง

โรงพยาบาลมีอัตราสูงกว่าการจ าหน่ายยาผ่านร้านขายยา (OTC) การส่งเสริมการขายยาในโรงพยาบาลนั้นต้องอาศัย

ผู้แทนยา เนื่องจากว่ามีขอ้กฎหมายหา้มการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ยาอันตรายเพื่อการคา้ต่อประชาชนท่ัวไป ท าให้การ

ส่งเสริมการขายยาในปัจจุบันของประเทศไทยเป็นการส่งเสริมการขายหรือโฆษณากับบุคลากรทางการแพทย ์(Healthcare 

Provider) เป็นหลัก เช่น แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เป็นต้น โดยผู้แทนยาจะมหีนา้ที่และความรับผิดชอบในการน าเสนอ

ข้อมูลยาที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งอา้งอิงหลักฐานทางวิชาการท่ีน่าเชื่อถือ ไมก่่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ 

โดยไมล่ะเลยขอ้มูลความปลอดภัย ผลข้างเคียงหรือผลกระทบอื่นใดจากการใชย้าเพื่อเสนอแก่ผู้สั่งใช้ยา 

 แต่ในปัจจุบันนี้เมื่อมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป (วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560) ในหมวด 6 ว่าด้วยเร่ืองพัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

ของร่างกฎกระทรวงฯ ระบุรายละเอียดว่า “พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายถึง สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับ 

การป้องกันหรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์ มีบทบัญญัติการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ดังนี้ คือ ให้ราชการส่วนกลาง

และราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อ “ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ”โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จากองค์การเภสัชกรรมและสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  เว้นแต่ราชการส่วนกลางและ

ราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าน้อยละ 80 ส่วน  

“ยาท่ีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ซึ่งองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย ได้ผลิตออกจ าหน่ายแล้ ว”   

ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมและสภากาชาดไทย เว้นแต่ราชการส่วนกลางและ

ราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ท้ังนี้ ราคายาหรือเวชภัณฑ์  

ท่ีหน่วยงานดังกล่ าวจ าหน่ายต้องไม่สู งกว่าราคากลาง ท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติก าหนด  

(Thaireform, 2560) 

 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีประกาศออกมานั้นการ

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่จะต้องซื้อจากองค์การเภสัชกรรม และต้องซื้อในราคาท่ีไม่สูงกว่าราคากลางท่ีก าหนดไว้ 

ด้วยเหตุนี้ท าให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทยาในประเทศเป็นอย่างมาก กล่าวคือ บริษัทยาในประเทศจะต้องมาแข่งขันกับทาง

องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลจะต้องเลือกซื้อยาและเวชภัณฑ์จากองค์การเภสัชกรรมก่อนเป็นอันดับแรก  

และจะไม่สามารถขายยาและเวชภัณฑ์เกินราคากลางท่ีก าหนดไว้ได้ คือ บริษัทต้องลดราคายาลงให้เทียบเท่าหรือต่ ากวา่

ราคากลาง หรือยอมท่ีจะไม่ขายยาเพราะไม่ได้ก าไรหรือขาดทุนจากราคาท่ีต่ าลงมากนี้ ท าให้ยอดขายของบริษัทยา 

ในประเทศหลายบริษัทเร่ิมท่ีจะลดลง มียาและเวชภัณฑ์หลายรายการท่ีเคยถูกบรรจุไว้ในบัญชียาของโรงพยาบาล  

ต้องหลุดไป บางบริษัทจึงเร่ิมท่ีจะมีการลดขนาดของบริษัทลง ลดจ านวนต าแหน่งของพนักงาน ลดค่าตอบแทน  

ลดงบส่งเสริมการขาย อัตราการลาออกของผู้แทนยาสูงขึ้น บริษัทจ่ายโบนัสให้พนักงานนอ้ยลง เป็นต้น ผู้แทนยาบางคนจึง

ตัดสินใจลาออกจากงานไปประกอบอาชีพอื่น ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลง พรบ.ยา ในคร้ังนี้จึงน่าจะมีผลต่อขวัญและ

ก าลังใจของผู้แทนยาอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีจึงสง่ผลตอ่ผู้แทนยาในเร่ืองของความกา้วหนา้และความมั่นคงในงานเชน่กัน  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   203 

 

 ดังนั้น ผู้ศึกษามีจึงความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานของอาชีพผู้แทนยาของ

บริษัทยาในประเทศ เพื่อท่ีจะน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ด้านการวางแผนการท างานท่ีเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าและความ

มั่นคงในการประกอบอาชพีของผู้แทนยาต่อไป 

แนวคดิและทฤษฎี  

 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความก้าวหนา้ในอาชพี (Career Progression) 

 นฤมล นิราทร (2534) อนุรัก คุ้มครอง (2545) และธงชัย สันติวงษ์ (2546) ได้ให้ความหมายโดยสรุป 

ของความก้าวหน้าในอาชีพ ไว้ว่าจุดมุ่งหมายหนึ่งของพนักงาน ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงการท างานไปในทางท่ีดีขึ้น  

ได้รับต าแหน่งงานท่ีสูงขึน้ และได้รับอัตราเงินเดอืนและสวัสดิการท่ีเพิ่มขึ้น หรือการได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมทักษะความรู้

โดยการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การได้รับการศึกษาต่อ โดยมีองค์ประกอบของความก้าวหน้าในอาชีพ (นฤมล นิราทร, 

2534) คือ การวางแผนอาชพีงานเพื่อจัดสร้างขั้นตอนของบุคคลในการท่ีจะก้าวไปสู่เส้นทางการท างานตามทางเลอืกต่างๆ 

ในชีวิตการท างาน และการพัฒนาอาชีพงานเพื่อปรับปรุงการท างานท้ังในปัจจุบันและปรับปรุงคนให้เหมาะกับงาน  

ในอนาคตเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ท่ีก าลังจะเกิดขึ้น 

 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับความม่ันคงในอาชพี (Job Security) 

 วิระชัย ชะค ารอด (2546) และปิยฉัตร กุลทัพ (2550) ได้ให้ความหมายโดยสรุปของความมั่นคงในอาชีพ  

ไว้ว่า ความรู้สึกท่ีเกิดความปลอดภัยว่าจะมีอาชีพท่ีแน่นอน มีอิสระและเสรีภาพในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจใน

ต าแหน่งหน้าท่ี ค่าตอบแทน หรือรายได้ สวัสดิการท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีท า และเพียงพอต่อการด ารงชีพ  

โดยมีประเภทของความมั่นคงในการท างาน 2 ด้าน คือ ความมั่นคงในด้านงานและความมั่นคงในด้านการเงิน  

โดยความมั่นคงในด้านงาน หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบัติงานมีหลักประกันท่ีจะปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ๆ เช่น การมีงานท า  

จนเกษียณอายุ มีอิสระในการท างาน มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี มีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน ขณะท่ีความ

มัน่คงในด้านการเงิน หมายถงึ การท่ีผู้ปฏบัิตงิานได้รับรายได้จากการประกอบอาชพี สวัสดกิารท่ีเหมาะสมเพยีงพอต่อการ

ด ารงชพี ได้รับการรักษาหากเกดิอุบัตเิหตุในขณะปฏิบัตงิาน มีกองทุนเพื่อดูแลหลังเกษยีณอายุ 

 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับอาชพีผู้แทนยา (Medical Representatives) 

 U Songwut (2550) และTupharmacy (2008) ได้ให้ความหมายโดยสรุปของผู้แทนยา ไว้ว่าเป็นบุคคลแรกท่ี

จะต้องอธิบายข้อมูลยา คอยกระตุ้นเตือนแพทย์ให้จ าตัวยาของบริษัทและการออกฤทธ์ิ ของยาตัวนั้นๆให้ได้ เพื่อใช้รักษา

ผู้ป่วย คอยตอบค าถามและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับตัวยาท่ีขายอยู่ ให้กับแพทย์หรือเภสัชกรได้อย่างถูกต้ องเหมาะสม  

อีกท้ังยังมีหน้าท่ีรับผิดชอบทุกด้าน ตั้งแต่การน าเสนอเข้าโรงพยาบาล การสั่งซื้อ การเปลี่ยนยา  การขจัดข้อโต้แย้ง

สงสัย การปิดการขาย และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งการจะท างานนี้ได้ต้องอาศัยท้ังความรู้ ความพยายาม ความอดทน  

และความเป็นมอือาชพี 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

1. ขอบเขตการศึกษา 
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 ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องต่อความก้าวหน้าในงานของอาชีพผู้แทนยาท้ังด้านการวางแผนอาชีพงานและด้านการ

พัฒนาอาชีพงานและศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในงานของอาชีพผู้แทนยาท้ังในด้านการงานและด้านการเงิน

ของอาชพีผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศ 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศไทย โดยใช้สูตรการค านวณ ของ (Ken Black, 

2007) ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 200 ราย และเลือกเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) จากผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศ 

3. วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูลหลักในการศึกษาในคร้ังนี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดย

ใช้แบบสอบถามจ านวน 200 ชุด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามออนไลน์ โดยท าการ

กระจายแบบสอบถามผ่านทางเพ่ือนผู้แทนยา ทางแอพพลิเคชันไลน ์และทางเฟซบุก๊ 

4. ข้ันตอนการศึกษา 

1. รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเพ่ือทราบความคดิเห็นของกลุ่มตัวอยา่งในเร่ืองความก้าวหนา้และความมั่นคง

ในการท างาน โดยใชเ้ครื่องมือประเภทมาตรวัด Likert Scale ในการศึกษา ซึ่งแบ่งระดับความคดิเห็นเป็น 5 ระดับ จากมาก

ไปนอ้ย (กุณฑลี รืน่รมย์, 2551) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ 

(Percentage) และหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation 

Analysis) ได้แก่ การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ใช้สถิติ Independent T-Test หรือเปรียบเทียบมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ One Way ANOVA และเปรียบเทียบความ

แตกตา่งรายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ  36-40 ปี  มีสถานภาพโสด  

มีระดับการศกึษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีในสาขาวชิาบริหารธุรกิจ ส าเร็จการศกึษา

ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีอายุการท างานในบริษัทปัจจุบันมากกว่า 4 ปี มีอายุการท างานตั้งแต่เร่ิม

อาชีพผู้แทนยาอยู่ท่ี 5 ปีขึ้นไป - 10 ปี เคยท างานในอาชีพผู้แทนยามาแล้ว 2  บริษัท มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

50,001 - 70,000 บาท เขตการท างานอยู่ท่ีภาคเหนือ และมีจ านวนพนักงานในบริษัทอยู่ท่ี 101 - 300 คน 

 ระดับความคดิเห็นในเร่ืองความก้าวหนา้และความมั่นคงในการท างานของอาชพีผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศ 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.48  ซึ่งมีระดับความคิดเห็นในเร่ืองความก้าวหน้า 
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ด้านการวางแผนอาชีพงานและความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอาชีพงาน อยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีเร่ืองความมั่นคง  

ด้านการงานและความมั่นคงดา้นการเงิน  มรีะดับความคดิเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง  

 อภิปรายผลการศึกษาเร่ืองความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างานของอาชีพผู้แทนยาของบริษัทยา 

ในประเทศได้ใชแ้นวคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้  

 ด้านความก้าวหนา้ในการท างานของอาชพีผู้แทนยา 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศ ท่ีมีอายุการท างานในบริษัท

ปัจจุบัน, อายุการท างานตั้งแต่เร่ิมอาชีพผู้แทนยา และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็น 

ด้านความก้าวหน้าด้านการวางแผนอาชีพงานและความก้าวหน้าด้านการพัฒนาอาชีพงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน (2552) ซึ่งศกึษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความก้าวหนา้ในการประกอบอาชีพ

ของผู้แทนยาเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ผู้แทนยาท่ีมีอายุการท างาน และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความก้าวหน้า  

ในอาชีพแตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องการศึกษาของ อัญชณา อุตอิ่นแก้ว (2560) ซึ่งท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกับ

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ กรณีศึกษา บริษัทยาเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) 

จ ากัด ที่พบวา่อายุการท างาน ไมม่คีวามสัมพันธ์กับความก้าวหนา้ในการประกอบอาชพี 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านความก้าวหน้าด้านการวางแผนอาชีพงานและความก้าวหน้า 

ด้านการพัฒนาอาชีพงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ครองทรัพย์ วงศ์ม่าน (2552) ซึ่งศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความก้าวหนา้ในการประกอบอาชพีของผู้แทนยาเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ความก้าวหน้าใน

การประกอบอาชีพของผู้แทนยาอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อัญชณา อุตอิ่นแก้ว (2560)  

ซึ่งท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกับความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ กรณีศึกษา 

บริษัทยาเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จ ากัด ท่ีพบว่าระดับความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของผู้แทนยา  

ด้านความก้าวหนา้ในต าแหนง่หนา้ที่และด้านความก้าวหนา้ในการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านความมั่นคงในการท างานของอาชพีผู้แทนยา 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านความมั่นคงด้านการงานและความมั่นคงด้านการเงิน อยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปฐมพงศ์ ชูสกุลพัฒนา (2557) ซึ่งท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน

ของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือของบริษัทยาในประเทศ ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตมคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นด้านความมั่นคงด้านการงานและ

ความมั่นคงด้านการเงิน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปฐมพงศ์ ชูสกุลพัฒนา (2557) ซึ่งท าการศึกษา

เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือของบริษัทยาในประเทศ ท่ีพบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดมีปัจจัย

ด้านความมั่นคงในชวีติไม่แตกต่างกัน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุการท างานในบริษัทปัจจุบัน และระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนแตกตา่งกัน มรีะดับความ

คิดเห็นดา้นความมั่นคงดา้นการงานและความมั่นคงด้านการเงิน แตกต่างกัน ซึ่งไมส่อดคล้องกบัการศึกษาของ  

ปฐมพงศ ์ชูสกุลพัฒนา (2557) ซึ่งท าการศกึษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของผู้แทนยาในเขตภาคเหนือของบริษัทยา 
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ในประเทศ พบวา่อายุการท างานในบริษัทปัจจุบัน และระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนมีปัจจัยดา้นความมั่นคงในชีวิตไมแ่ตกต่าง

กัน 

 ข้อเสนอแนะตอ่บริษัทยาในประเทศ 

 ด้านความก้าวหนา้ในการท างานของอาชพีผู้แทนยา 

 1. ควรจัดท าสายทางเดินต าแหน่งงาน ซึ่งระบุคุณสมบัติชัดเจนของต าแหน่งให้พนักงานทราบเพื่อท่ีจะส่งเสริม  

ให้พนักงานมีความก้าวหน้าด้านการวางแผนอาชีพงานเพิ่มมากขึ้น พนักงานจะได้ทราบต าแหน่งต่างๆ ท่ีบริษัทมีอยู่และ

วางแผนล่วงหน้าเพื่อท่ีจะพัฒนาทักษะ ความสามารถให้ได้ตามคุณสมบัติต าแหน่งท่ีตนต้องการ อีกท้ังบริษัทควร  

จะจัดปฐมนเิทศให้กับพนักงานใหมทุ่กคนด้วย 

 2. ควรส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ ให้พนักงาน เพื่อเพิ่มความก้าวหน้าดา้นการพัฒนา

อาชีพงานให้แก่พนักงาน โดยการจัดโปรแกรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานท่ีสนใจอยากจะเรียนรู้

เพิ่มเติมในด้านต่างๆ เช่น จัดอบรมเทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิคการพูดเพื่อปิดการขาย เป็นต้น และควรมี  

การสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้แทนยาที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ท่ัวถึง อีกท้ังยังควรให้ผู้แทนท่ีผ่านการฝึกอบรมมาแล้วถ่ายทอด

ความรู้ให้กับผู้แทนยาคนอื่นๆ ในบริษัทอกีด้วย 

 3. ในการคัดเลอืกพนักงานเพ่ือรับเข้าท างานไมค่วรมองข้ามนักศกึษาท่ีจบใหม ่เนื่องจากอายุการท างานตั้งแตเ่ร่ิม

อาชีพผู้แทนยาน้อยกว่า 1 ปี มีระดับความคิดเห็นเร่ืองความก้าวหน้าท้ังด้านการวางแผนอาชีพงานและด้านการพัฒนา

อาชีพงาน มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เนื่องจากผู้แทนยากลุ่มนี้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนสูง และอยู่ในช่วงค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ  

 4. ผู้แทนยาท่ีมีอายุการท างานในบริษัทปัจจุบันอยู่ท่ี 3 ปีขึ้นไป - 4 ปี มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมในองค์กรเป็น

อย่างดี มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ จึงท าให้มีระดับความคิดเห็นเร่ืองความก้าวหน้าทั้งด้านการวางแผนอาชีพงานและ

ด้านการพัฒนาอาชีพงาน มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นในการคัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนต าแหน่งบริษัทควรจะก าหนด

คุณสมบัตเิร่ืองอายุการท างานในบริษัทปัจจุบันอยูท่ี่ 3 ปีขึน้ไป - 4 ปี 

 ด้านความมั่นคงในการท างานของอาชพีผู้แทนยา 

 1. ควรมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดจากสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น นโยบายของ

รัฐบาล อีกท้ังควรจะมกีารน าเสนอแผนการขาย แผนการตลาด ให้กับผู้แทนยาได้รับทราบอยา่งต่อเนื่อง  

 2. ควรมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงให้น้อยท่ีสุด และควรมีการรายงาน  

ผลประกอบการของบริษัท มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้พนักงานทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า

บริษัทมคีวามมั่นคงดา้นการงานให้แก่พนักงาน 

 3. ควรประเมินและท าการปรับเปลี่ยนในส่วนของกองทุนส ารองเลีย้งชีพและสวัสดิการตา่งๆ ท่ีท าให้กับพนักงาน 

เพื่อให้เพยีงพอกับค่าใชจ้่ายในการครองชีพเมื่อออกจากองคก์ร 

 4. ควรมีการพิจารณาปรับเบ้ียเลี้ยงรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ให้ผู้แทนยาท่ีมีเขตการท างานอยู่ท่ีภาคตะวันออก 

เชน่ เบีย้เลีย้งคา่โรงแรม การเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

 5. ควรให้ความสนใจผู้แทนยาท่ีมีอายุการท างานตั้งแต่เร่ิมอาชีพผู้แทนยาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป - 5 ปี และ ผู้แทนยา 

ท่ีมีระดับรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนน้อยกว่า 30,000 บาท เป็นพิเศษ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้แทนยากลุ่มนี้ได้เข้าอบรมพัฒนา
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ทักษะด้านต่าง ๆ กระตุ้นให้มีการปรับปรุงผลงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในการ

ท างานมากยิ่งขึ้น  

 6. บริษัทยาขนาดเล็กควรจัดท าแผนธุรกิจทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และเตรียมปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อ

สถานการณ์ท่ีอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้เพิ่มความมั่นคงและชว่ยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้  

 ข้อเสนอแนะตอ่ผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศ 

 ด้านความก้าวหน้าในการท างานของอาชพีผู้แทนยา 

 1. ผู้แทนยาของบริษัทยาในประเทศมีความสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะและความสามารถ อกีทัง้ยังมีการวางแผนและ

ตั้งเป้าหมายท่ีจะประสบความส าเร็จซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้แทนยาในประเทศท าได้ดี ควรจะพัฒนาให้ดีย่ิงขึน้และมีการพัฒนาอย่าง

ตอ่เนื่อง 

 2. การมตี าแหนง่หนา้ที่การงานท่ีสูงขึ้นจะเพิ่มความมั่นคงท้ังในด้านการงานและด้านการเงินมากขึ้น ดังนัน้ผู้แทน

ยาจึงต้องมกีารพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเองอยูเ่สมอ 

 ด้านความมั่นคงในการท างานของอาชพีผู้แทนยา 

 1. ควรศึกษาสถานการณ์บ้านเมืองนโยบายของรัฐบาลและของโรงพยาบาลอยู่เสมอ และควรท่ีจะปรับตัวให้เข้า

กับสถานการณทุ์กอย่างท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 2. ควรมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะการขายให้ได้ถึงเป้าตามท่ีบริษัทก าหนด 

เพราะจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงท้ังด้านการงานและด้านการเงินให้กับผู้แทนยา เมื่อปิดยอดขายได้ก็จะได้รับเงินเพิ่ม

มากขึ้นอกีทัง้หัวหน้างานได้เล็งเห็นถึงความสามารถท่ีมีอยูอ่าจจะได้รับโอกาสในการเตบิโตในสายอาชพีนีต้อ่ไปอีกก็ได้ 
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