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ทัศนคติทมี่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการทํางาน
กรณีศึกษาบริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด
THE ATTITUDES THAT INFLUENCE WITH BEHAVIOR OF THE
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----------------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
ก าร ศึ ก ษา ค้ น คว้ า ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ประ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
ในบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานใน
บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัดจํานวน 60 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test ค่า one-way ANOVA โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for Windows
มีผลการศึกษาจากการเก็บข้อมูลตัวอย่าง ดังนี้ คือ พนักงานในบริ ษทั เมดโทร
นิ ค (ประเทศไทย) จํากัด ส่ วนมากเป็ นผูห้ ญิง โดยมีช่ วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ระดับปริ ญญาตรี มีตาํ แหน่งงานปั จจุบนั
ส่ วนมากเป็ นพนักงานปฏิบตั ิงาน โดย ส่ วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานตํ่ากว่า
5 ปี ผลการศึ ก ษาทัศ นคติ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการทํา งาน ด้วยกัน 5 ด้า น
ประกอบด้วยทัศนคติต่อองค์กร, ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน, ทัศนคติต่อผูบ้ งั คับบัญชา,
ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
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และทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงานกล่าวคือ ทัศนคติต่อการทํางานร่ วมจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.88 อยูใ่ นระดับการรับรู ้ที่เห็นด้วย และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, ตําแหน่งงาน
และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย)
จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางาน
คําสํ าคัญ : บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด, ทัศนคติ
ABSTRACT
The purpose of this independent study was to analyze those demographic
characteristics of employees that beared upon their attitudes that influence with
behavior of the employees a case study of Medtronic (Thailand) Limited. The
sample comprised 60 persons. The independent studies tool used consisted of a
questionnaire. The statistical tools used were percentages, mean scores, standard
deviation, a t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA) with the statistically
signification level set at 0.05.The data was analyzed using SPSS for Windows.
The result were those demographic characteristics consists of the most of
them were female, ranging between 20-30 years old, single, bachelor degree, staff,
work period most at less than 5 years. The results of studies the attitudes that
influence with behavior of the employees consists of 5 types were the attitudes with
organization, the attitudes with working, the attitudes with boss, the attitudes with
environments as working and the attitudes with co-colleague. The average score was
3.88 that accept with this job. The result from examined the hypothesis were
demographic factors regarding sex, age, marital status, level of education, position of
this job and period of employment did not relation with their attitudes that influence
with behavior of the employees a case study of Medtronic (Thailand) Limited.
KEY WORD: MEDTRONIC (THAILAND) LIMITED, ATTITUDES
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1.บทนํา

บริ ษทั เมดโทรนิ ค เป็ น ผูน้ าํ เทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก เพื่อรักษา
อาการของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรั ง โดยคิ ดค้น ผลิ ตภัณ ฑ์ วิธี ก ารรั ก ษา และบริ ก ารต่า งๆ
มากมายเพื่ อ ยืดอายุข องผูป้ ่ วยหลายล้า นคนทัว่ โลก ในปั จจุ บ ัน บริ ษ ัท เมดโทรนิ ค
สามารถ รักษาโรคเบาหวาน หัวใจ ความผิดปกติดา้ นประสาท และโรคหลอดเลือด
โดยบริ ษทั เมดโทรนิ คมีครอบคลุม 120 ประเทศทัว่ โลกโดยมีบริ ษทั แม่อยูท่ ี่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) ก็เป็ นสาขาหนึ่ งที่มีการเติบโตที่
น่าสนใจในวงการแพทย์โดยแรงผลักดันหนึ่งที่ทาํ ให้บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย)
ประสบความสําเร็ จ ก็คือพนักงานในองค์กร ดังนั้นในการศึกษานี้ ผูว้ ิจยั จะศึกษาเรื่ อง
ทัศ นคติ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการทํา งานของพนัก งานในบริ ษ ัท เมดโทรนิ ค
(ประเทศไทย) จํากัด ผูว้ ิจยั ในฐานะที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย)
จํากัด จึงตระหนักเห็ นถึ งความจําเป็ นอย่างยิ่งในการศึกษาถึงทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อให้
ทราบถึ ง อิ ท ธิ พ ลของทัศ นคติ ข องพนัง งานที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการทํา งาน
ตลอดจนนําเสนอข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาเป็ นข้อมูลเบื้ องต้นสําหรั บเป็ นแนวทาง
ปรับปรุ งในด้านการบริ หาร และการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นําองค์กร
ให้เป็ นผูน้ าํ ด้านการจัดจําหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์อนั ดับหนึ่งในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึก ษาถึ งปั จจัยด้า นประชากรศาสตร์ ที่ มีผลต่อ ทัศนคติที่มีอิท ธิ พลต่อ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด
สมมติฐานของการวิจัย
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ต่างกัน มีผลต่อ ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัดต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
พนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัดจํานวน60 คน
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2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็ นการศึกษา ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ทาํ การเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มี.ค.เม.ย. 2556
4.ขอบเขตตัวแปรอิสระที่ศึกษา ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่เพศ,
อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, ตําแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
5.ขอบเขตตัวแปรตาม ที่ ศึก ษาได้แก่ทศั นคติที่ มีอิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมการ
ทํา งาน กรณี ศึ กษา บริ ษ ทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํา กัดมี ท้ งั หมด 5 ด้า น คื อ
ทัศนคติต่อองค์กร, ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน, ทัศนคติต่อผูบ้ งั คับบัญชา, ทัศนคติต่อ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานและทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงาน
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.ตําแหน่งงาน
6.ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ทํางาน กรณี ศึกษา บริ ษทั เมดโทรนิค
(ประเทศไทย) จํากัด
1.ทัศนคติต่อองค์กร
2.ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน
3. ทัศนคติต่อผูบ้ งั คับบัญชา
4.ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน
5.ทัศนคติต่อเพื่อนร่ วมงาน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหาปรับปรุ งและพัฒนาการทํางาน
อย่างยั้งยืน
2. เพื่อผูบ้ ริ หารสามารถนําข้อมูล พื้นฐานไปกําหนดนโยบาย โครงสร้ า ง
องค์ก ร และกลยุทธ์ ต่างๆ พร้ อมทั้ง ปลู กจิ ตสํา นึ ก ให้พ นัก งานให้มี ทศั นคติ ที่ดีต่อ
องค์กร เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานในองค์กร
2.แนวคิด
ทัศนคติ เป็ นแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหนึ่งทาง จิตวิทยาสังคม
และ การสื่ อสาร และมีการใช้ คํานี้กนั อย่างแพร่ หลาย สําหรับการนิยามคําว่า ทัศนคติ
นั้น ได้มีนกั วิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ดงั นี้
โรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 อ้างถึงใน สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533,
หน้า 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็ นดัชนีช้ ีวา่ บุคคลนั้น คิดและรู ้สึกอย่างไร กับคน
รอบข้าง วัตถุหรื อสิ่ งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐาน
มาจาก ความเชื่อที่อาจส่ งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็ นเพียง ความ
พร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้า และเป็ น มิติของ การประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบ
หรื อไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่ งถือเป็ น การสื่ อสารภายในบุคคล (Interpersonal
Communication) ที่เป็ นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ ทัศนคติ เป็ นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง
ความรู ้สึก และความเชื่อ หรื อการรู ้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมี พฤติกรรมโต้ตอบ
ในทางใดทางหนึ่งต่อเป้ าหมายของทัศนคติน้ นั โดยสรุ ป ทัศนคติ ในงานที่น้ ีเป็ นเรื่ อง
ของจิตใจ ท่าที ความรู ้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร
และการเปิ ดรับ รายการกรองสถานการณ์ ที่ได้รับมา ซึ่ งเป็ นไปได้ท้งั เชิงบวก และเชิง
ลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นได้วา่ ทัศนคติ
ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์และความรู ้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม
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ซิ มบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 1970 อ้างถึงใน พรทิพย์
บุญนิพทั ธ์, 2531, หน้า 49) สามารถแยกองค์ประกอบของ ทัศนคติ ได้ 3 ประการคือ
1.องค์ประกอบด้านความรู ้ (The Cognitive Component)
2.องค์ประกอบด้านความรู ้สึก ( The Affective Component)
3.องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ( The Behavioral Component)
จะเห็ นได้ว่า การที่บุคคลมี ทัศนคติ ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดต่างกัน ก็เนื่ องมาจาก
บุ ค คลมี ค วามเข้า ใจ มี ค วามรู ้ สึ ก หรื อ มี แนวความคิ ด แตกต่ า งกัน นั้น เองดัง นั้น
ส่ ว นประกอบทาง ด้ า นความคิ ด หรื อ ความรู ้ ความเข้ า ใจ จึ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น
ส่ วนประกอบ ขั้นพื้นฐาน ของ ทัศนคติ และส่ วนประกอบนี้ จะเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ กับ
ความรู้สึกของบุคคล อาจออกมาในรู ปแบบแตกต่างกัน ทั้งในทางบวก และทางลบ
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ และ การเรี ยนรู ้
Kimble (อ้างอิงใน วิเชี ยร วิทยอุดม, 2547, หน้า 30) ได้สรุ ปไว้วา่ โดยปกติ
แล้วทัศนคติ จะมี ตาํ แหน่ ง ที่ ไม่คงที่ ทั้ง นี้ ข้ ึนอยู่กบั สิ่ ง ต่างๆที่เข้ามากระทบ ดังนั้น
ทัศนคติ จึงเป็ นสิ่ งที่ไม่ใช้ลกั ษณะถาวรของบุคลิ กภาพ และไม่ใช้เป็ นสิ่ งที่แน่ นอน
บางคนอาจเปลี่ยนทัศนคติได้จากประสบการณ์ที่เข้ามากระทบได้
Zimbardo(as cited in Quesal, 1997) ระบุว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1. การใส่ ใจ (attention)สิ่ งแรกที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม
2. ความเข้าใจ (comprehension) กระบวนการขั้นที่2 ที่ควรจะเกิดตามมาของ
การใส่ ใจ
3. การยอมรับ (acceptance) การยอมรับข่าวสาร
4. การคงอยู่ (retention) ประสิ ทธิ ภาพของข่าวสารจะสมบูรณ์หรื อไม่ข้ ึนอยู่
กับความคงอยูข่ องข่าวสารนั้น
การวิจยั ครั้งนี้ จะใช้มาตราวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ ท(Likert scale) ในการวัด
ทัศนคติ ของพนักงานบริ ษ ทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัดซึ่ ง กระบวนการของ
Likertจํานวนข้อความมีการกําหนดคะแนนเพื่อแยกแยะทัศนคติดา้ นบวกและด้านลบ
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โดยมีคะแนนถ่วงนํ้าหนักของแต่ละระดับความมากน้อยของความคิดเห็นด้วยหรื อไม่
เห็นด้วย โดยจะต้องตั้งคําถามเพื่อแสดงทัศนคติของบุคลที่มีต่อสิ่ งที่วดั โดยการถาม
จะประกอบไปด้วยคํากล่าวถึงแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งการวัดโดยกําหนดมาตรา
วัดแบ่งเป็ น 5 สเกล คือตั้งแต่ 1ถึง 5 โดยที่ 5 แทนความหมายว่าผูต้ อบเห็นด้วยอย่างยิง่
และ 1 แทนความหมายว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Likertอ้างอิงในศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ,2541,หน้า 168)
3.การดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 60
คนเพื่อศึกษาทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางานกรณี ศึกษาบริ ษทั เมดโทรนิ ค
(ประเทศไทย) จํากัด เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ อ งมื อ หลัก ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยจะใช้โ ปรแกรม SPSSในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจากการทดสอบความเชื่อมัน่ แบบอัลฟ่ า (Cronbach’s Alpha) ได้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ าเท่ากับ 0.7748ดังนั้นสรุ ปได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มี
ความเชื่ อมัน่ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับการวิจยั ครั้งนี้โดยสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ
3.1 การแจกแจงความถี่(frequency)และค่าร้ อยละ(percentage)ในการอธิ บาย
ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
3.2 ค่ าเฉลี่ ย (mean)และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation)ใช้
สําหรับวิเคาระห์ระดับความคิดเห็น และทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางาน
กรณี ศึกษา บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด
3.3 ค่า t-testใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้น ซึ่ งจําแนกเป็ น 2
กลุ่ม (ทดสอบสมมุติฐาน)
3.4 ค่า F-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of
variance) ใช้เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของตัวแปรซึ่ งมีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (ทดสอบ
สมมุติฐาน)
3.5 โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติ กําหนดไว้ที่ระดับ 0.05
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4.ผลการวิเคราะห์
ส่ วนที่1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั
พบว่า พนัก งานส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผูห้ ญิ ง อายุ อ ยู่ใ นช่ ว ง 20-30 ปี มี ส ถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีตาํ แหน่ งงานเป็ นพนักงานปฏิ บตั ิงานระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานตํ่ากว่า 5 ปี
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ทํางาน ด้วยกัน 5 ด้าน ประกอบด้วยทัศนคติต่อองค์กร, ทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน,
ทัศนคติต่อผูบ้ งั คับบัญชา, ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน และทัศนคติ
ต่อเพื่อนร่ วมงานกล่าวคือ ทัศนคติต่อการทํางานรวมจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อยูใ่ น
ระดับการรับรู ้ที่ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยทัศนคติที่ต่าํ กว่าค่าเฉลี่ยรวมอยูด่ ว้ ยกัน 2 ด้าน
คือ ด้านทัศนคติต่อการปฏิบตั ิงาน และทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 3การทดสอบสมมุติฐาน
เพศ การทดสอบความแตกต่า งของทัศนคติ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการ
ทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัด ของพนักงานเพศชาย
และหญิง โดยใช้การทดสอบทางสถิ ติแบบ t-test พบว่า พนักงานเพศชายและเพศ
หญิง มี ค่า Sig เท่ากับ 0.23 กล่าวคื อ พนักงานเพศชายและเพศหญิงมีทศั นคติที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เป็ น
การปฏิเสธสมมติฐาน
อายุ ก ารทดสอบความแตกต่ า งของทัศ นคติ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการ
ทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัด ของพนักงานที่มีช่วง
อายุต่างกัน โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ F-test พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีค่า Sig เท่ากับ 0.21 กล่าวคือ พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีทศั นคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติ กรรมการทํางาน ไม่แตกต่างกันทางสถิ ติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เป็ นการ
ปฏิเสธสมมติฐาน
สถานภาพการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด ของพนักงานที่มี
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สถานภาพต่ า งกัน โดยใช้ ก ารทดสอบทางสถิ ติ แ บบt-test พบว่า พนัก งานที่ มี
สถานภาพต่างกันมีค่า Sig เท่ากับ 0.24กล่าวคือ พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 เป็ นการปฏิเสธสมมติฐาน
ระดั บ การศึ ก ษา การทดสอบความแตกต่ า งของทัศ นคติ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัด ของ
พนักงานที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบF-test พบว่า
พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีค่า Sig เท่ากับ 0.21กล่าวคือ พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มี ทศั นคติ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการทํางานไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เป็ นการปฏิเสธสมมติฐาน
ตําแหน่ งงาน การทดสอบความแตกต่างของทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด ของพนักงานที่มี
ตําแหน่งงานต่างกัน
โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ t-test พบว่าพนักงานที่มีตาํ แหน่งงานต่างกันมีค่า Sig
เท่ากับ 0.39 กล่าวคือพนักงานที่มีตาํ แหน่งงานแตกต่างกัน มีทศั นคติที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการทํางาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เป็ นการปฏิเสธ
สมมติฐาน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด ของ
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานต่างกัน โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ Ftest พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีค่า Sig เท่ากับ 0.33
กล่าวคื อพนักงานที่ มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานแตกต่ างมี ทศั นคติ ที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการทํางาน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เป็ นการปฏิเสธ
สมมติฐาน
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สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม
ตัวแปรต้น
สมมติฐาน

ตัวแปรตาม

ค่านัยสําคัญ
ทางสถิติ

ปั จจัยทางประชากร
เพศ
ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน
อายุ
ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน
สถานภาพสมรส ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน
ระดับการศึกษา ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน
ตําแหน่งงาน
ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการทํางาน
ระยะเวลาใน
ทัศนคติที่มีอิทธิ พล
การปฏิบตั ิงาน ต่อพฤติกรรมการทํางาน

ผลการทดสอบ
ยอมรับ

ปฎิเสธ

0.23
0.21
0.24
0.21
0.39
0.33

√

√

√

√

√

√

5.อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการทํางาน กรณี ศึกษา
บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด ในการวิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน
บริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 60 คน โดยใช้วิธีการส่ งแบบสอบถาม
ให้พนักงาน โดยมีจากการศึกษาพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ คือ จากผลการศึกษามี
ประเด็นที่พนักงานบริ ษทั เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํากัดมีความคิดเห็นสอดคล้อง
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กัน และต้องนํามาพิจารณาแก้ไขการดําเนินงานของบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย)
จํากัดเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางานอย่างเต็มที่ ซึ่ งจะสามารถ
นําบริ ษทั ไปสู่ ความสําเร็ จอย่างยั้งยืน ดังนี้ บริ ษทั ให้การดูแลเอาใจใส่ พนักงานเป็ น
อย่างดี , บริ ษทั มีนโยบายในการดําเนิ นงานที่เป็ นระบบแบบแผนและอย่างชัดเจน,
งานที่ ท่ า นทํา อยู่ ปั จ จุ บ ัน มี ค วามเหมาะสมกับ ท่ า น,ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นเป็ น
แบบอย่า งที่ ดี ,ความพึ ง พอใจในผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า น,ผู้บ ัง คับ บัญ ชาสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี,ขณะทํางานมักถูกรบกวนจากผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ และ เพื่อน
ร่ วมงานของท่านมี ความกระตือรื อร้ นในการทํางานสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่พนักงานให้
ความคิดเห็นร่ วมกันว่าควรทําการปรับปรุ งพัฒนา เพื่อให้เกิดความทัศนคติที่ดีต่อการ
ทํางาน และจากการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ท้ งั 6 ด้าน คือ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, ตําแหน่ง
งานและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ไม่มีผลต่อทัศนคติที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ทํา งาน กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท เมดโทรนิ ค (ประเทศไทย) จํา กัดนั่น แสดงว่า การดู แ ล
พนัก งานทุ ก คนก็ ส ามารถใช้ม าตารฐานเดี ย วกัน ได้โ ดยไม่ ส่ ง ผลต่ อ ทัศ นคติ ต่ อ
พฤติกรรมการทํางานที่แตกต่างกัน หรื ออีกนัยหนึ่ ง คือ บริ ษทั ประสบความสําเร็ จใน
การสร้างความรู ้ สึกการเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร จนทําให้ไม่เกิดความแตกต่างของ
ทัศนคติในการทํางานของลักษณะประชากรณ์ที่ต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1.จากการศึ ก ษาที่ ไ ด้ส ามารถนํา ไปใช้เ ป็ นแนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หา
ปรับปรุ งและพัฒนาการทํางานอย่างยั้งยืน เพื่อนําไปสู่ ความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากัด
2.เพื่อนําข้อมูลพื้ นฐานไปกําหนดนโยบาย โครงสร้ างองค์ก ร และกลยุท ธ์
ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให้ พ นั ก งานให้ มี ท ั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร เพื่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานในองค์กร
3. ในการทําวิจยั เพื่อต่อยอดงานวิจยั ฉบับนี้ ควรทําควบคู่กบั การศึกษา
แรงจูงใจในการทํางาน เพื่อให้ทราบความต้องการของพนักงานที่แท้จริ ง จนสามารถ
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สร้างเป็ นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานที่มีต่อองค์กร จน
กลายเป็ นความจงรักภักดีที่พนักงานมีต่อองค์กรต่อไป
4. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณี สามารถขยายผลการศึกษาไป
ยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้
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