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ทศันคติทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน 

กรณีศึกษาบริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จํากดั 

THE ATTITUDES THAT INFLUENCE WITH BEHAVIOR OF THE 

EMPLOYEES A CASE STUDY OF MEDTRONIC (THAILAND) LIMITED 

พิชญดา ศิริสาคร1   รศ. กาญจนาท เรืองวรากร2 

----------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 ก า ร ศึ ก ษ า ค้น ค ว้า ค ร้ั ง น้ี  มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จ จัย ด้ า น

ประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังาน

ในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานใน

บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดัจาํนวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่า t-test ค่า one-way ANOVA โดยมีค่านยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ประมวลผลโดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows 

มีผลการศึกษาจากการเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง ดงัน้ี  คือ พนกังานในบริษทัเมดโทร

นิค (ประเทศไทย) จาํกัด ส่วนมากเป็นผูห้ญิง โดยมีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี มี

สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ระดบัปริญญาตรีมีตาํแหน่งงานปัจจุบนั

ส่วนมากเป็นพนกังานปฏิบติังาน โดย ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการปฏิบติังานตํ่ากวา่ 

5 ปี ผลการศึกษาทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน ด้วยกนั 5 ด้าน 

ประกอบดว้ยทศันคติต่อองคก์ร, ทศันคติต่อการปฏิบติังาน, ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา, 

ทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน  
 

1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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และทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานกล่าวคือ ทศันคติต่อการทาํงานร่วมจะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.88 อยูใ่นระดบัการรับรู้ท่ีเห็นดว้ย และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัทาง

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, ตาํแหน่งงาน

และระยะเวลาในการปฏิบติังานของพนักงานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) 

จาํกดั ไม่มีความสัมพนัธ์กบั ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน 

คําสําคัญ : บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั, ทศันคติ 

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 

 บริษทัเมดโทรนิค เป็น ผูน้าํเทคโนโลยีทางการแพทยร์ะดบัโลก เพื่อรักษา

อาการของผูป่้วยโรคเร้ือรัง โดยคิดค้นผลิตภัณฑ์ วิธีการรักษา และบริการต่างๆ 

มากมายเพื่อยืดอายุของผูป่้วยหลายล้านคนทัว่โลก ในปัจจุบันบริษัทเมดโทรนิค

สามารถ รักษาโรคเบาหวาน หัวใจ ความผิดปกติดา้นประสาท และโรคหลอดเลือด 

โดยบริษทัเมดโทรนิคมีครอบคลุม 120 ประเทศทัว่โลกโดยมีบริษทัแม่อยูท่ี่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) ก็เป็นสาขาหน่ึงท่ีมีการเติบโตท่ี

น่าสนใจในวงการแพทยโ์ดยแรงผลกัดนัหน่ึงท่ีทาํใหบ้ริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) 

ประสบความสาํเร็จ ก็คือพนกังานในองคก์ร ดงันั้นในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาเร่ือง 

ทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนักงานในบริษัทเมดโทรนิค 

(ประเทศไทย) จาํกดั ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นพนกังานบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) 

จาํกดั จึงตระหนกัเห็นถึงความจาํเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาถึงทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อให้

ทราบถึงอิทธิพลของทัศนคติของพนังงานท่ีจะส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางาน 

ตลอดจนนาํเสนอขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับเป็นแนวทาง

ปรับปรุงในดา้นการบริหาร และการจดัการองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นาํองคก์ร

ใหเ้ป็นผูน้าํดา้นการจดัจาํหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยอ์นัดบัหน่ึงในประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

สมมติฐานของการวจัิย 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนั มีผลต่อ ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดัต่างกนั 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

พนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดัจาํนวน60 คน 
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2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เป็นการศึกษา ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีทาํการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน มี.ค.-

เม.ย. 2556 

4.ขอบเขตตวัแปรอิสระท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่เพศ, 

อาย,ุ สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, ตาํแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

5.ขอบเขตตวัแปรตาม ท่ีศึกษาได้แก่ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงาน กรณีศึกษา บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกัดมีทั้งหมด 5 ด้าน คือ

ทศันคติต่อองคก์ร, ทศันคติต่อการปฏิบติังาน, ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา, ทศันคติต่อ

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานและทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ                                                                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงาน กรณีศึกษา บริษทัเมดโทรนิค 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

1.ทศันคติต่อองคก์ร 

2.ทศันคติต่อการปฏิบติังาน 

3. ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา 

4.ทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังาน 

5.ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงาน 

 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพสมรส 

4.ระดบัการศึกษา 

5.ตาํแหน่งงาน 

6.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงและพฒันาการทาํงาน

อยา่งย ั้งยนื 

2. เพื่อผูบ้ริหารสามารถนําขอ้มูลพื้นฐานไปกาํหนดนโยบาย โครงสร้าง

องค์กร และกลยุทธ์ต่างๆ พร้อมทั้ง ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานให้มีทศันคติท่ีดีต่อ

องคก์ร เพื่อประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานในองคก์ร 

2.แนวคิด  

ทศันคติ เป็นแนวความคิดท่ีมีความสาํคญัมากแนวหน่ึงทาง จิตวทิยาสังคม 

และ การส่ือสาร และมีการใช ้คาํน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย สาํหรับการนิยามคาํวา่ ทศันคติ 

นั้น ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 โรเจอร์ (Roger , 1978 : 208 – 209 อา้งถึงใน สุรพงษ ์โสธนะเสถียร , 2533,

หนา้ 122) ไดก้ล่าวถึง ทศันคติ วา่ เป็นดชันีช้ีวา่ บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอยา่งไร กบัคน

รอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทศันคติ นั้นมีรากฐาน

มาจาก ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได ้ทศันคติ จึงเป็นเพียง ความ

พร้อม ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็น มิติของ การประเมิน เพื่อแสดงวา่ ชอบ

หรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึง ๆ ซ่ึงถือเป็น การส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal 

Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ทศันคติ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่ง

ความรู้สึก และความเช่ือ หรือการรู้ของบุคคล กบัแนวโนม้ท่ีจะมี พฤติกรรมโตต้อบ 

ในทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคตินั้นโดยสรุป ทศันคติ ในงานท่ีน้ีเป็นเร่ือง

ของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้เอียงของบุคคล ท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร 

และการเปิดรับ รายการกรองสถานการณ์ ท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นไปไดท้ั้งเชิงบวก และเชิง

ลบ ทศันคติ มีผลใหมี้การแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นไดว้า่ ทศันคติ 

ประกอบดว้ย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม 
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ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen, 1970 อา้งถึงใน พรทิพย ์

บุญนิพทัธ์, 2531, หนา้ 49) สามารถแยกองคป์ระกอบของ ทศันคติ ได ้3 ประการคือ 

     1.องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component)  

2.องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก ( The Affective Component)  

3.องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม ( The Behavioral Component)  

 จะเห็นได้ว่า การท่ีบุคคลมี ทศันคติ ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดต่างกนั ก็เน่ืองมาจาก 

บุคคลมีความเข้าใจ มีความรู้สึก หรือมี แนวความคิด แตกต่างกันนั้ นเองดังนั้ น 

ส่วนประกอบทาง ด้านความคิด หรือ ความรู้  ความเข้าใจ จึงนับได้ว่า เ ป็น

ส่วนประกอบ ขั้นพื้นฐาน ของ ทศันคติ และส่วนประกอบน้ี จะเก่ียวขอ้ง สัมพนัธ์ กบั 

ความรู้สึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกนั ทั้งในทางบวก และทางลบ 

ซ่ึงข้ึนอยูก่บั ประสบการณ์ และ การเรียนรู้ 

 Kimble (อา้งอิงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2547, หนา้ 30) ไดส้รุปไวว้า่ โดยปกติ

แล้วทศันคติจะมีตาํแหน่งท่ีไม่คงท่ี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั ส่ิงต่างๆท่ีเข้ามากระทบ ดงันั้น 

ทศันคติจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ใช้ลกัษณะถาวรของบุคลิกภาพ และไม่ใช้เป็นส่ิงท่ีแน่นอน 

บางคนอาจเปล่ียนทศันคติไดจ้ากประสบการณ์ท่ีเขา้มากระทบได ้

 Zimbardo(as cited in Quesal, 1997) ระบุว่า กระบวนการเปล่ียนแปลง

ทศันคติประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 

1. การใส่ใจ (attention) ส่ิ งแรกท่ี มีความสําคัญในการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม  

 2.   ความเขา้ใจ (comprehension) กระบวนการขั้นท่ี2 ท่ีควรจะเกิดตามมาของ

การใส่ใจ  

 3.   การยอมรับ (acceptance) การยอมรับข่าวสาร 

 4. การคงอยู ่ (retention) ประสิทธิภาพของข่าวสารจะสมบูรณ์หรือไม่ข้ึนอยู่

กบัความคงอยูข่องข่าวสารนั้น  

 การวิจยัคร้ังน้ีจะใช้มาตราวดัทศันคติแบบลิเคอร์ท(Likert scale) ในการวดั

ทศันคติของพนักงานบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกัดซ่ึงกระบวนการของ 

Likertจาํนวนขอ้ความมีการกาํหนดคะแนนเพื่อแยกแยะทศันคติดา้นบวกและดา้นลบ 
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โดยมีคะแนนถ่วงนํ้าหนกัของแต่ละระดบัความมากนอ้ยของความคิดเห็นดว้ยหรือไม่

เห็นดว้ย โดยจะตอ้งตั้งคาํถามเพื่อแสดงทศันคติของบุคลท่ีมีต่อส่ิงท่ีวดั โดยการถาม

จะประกอบไปดว้ยคาํกล่าวถึงแง่มุมต่างๆเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดัโดยกาํหนดมาตรา

วดัแบ่งเป็น 5 สเกล คือตั้งแต่ 1ถึง 5 โดยท่ี 5 แทนความหมายวา่ผูต้อบเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

และ 1 แทนความหมายวา่ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (Likertอา้งอิงในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ,2541,หนา้ 168) 

3.การดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบสํารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 60 

คนเพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานกรณีศึกษาบริษทัเมดโทรนิค 

(ประเทศไทย) จาํกดั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะใช้โปรแกรม SPSSในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยจากการทดสอบความเช่ือมัน่แบบอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) ได้

ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั 0.7748ดงันั้นสรุปไดว้า่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี

ความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการวิจยัคร้ังน้ีโดยสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

คือ 

3.1 การแจกแจงความถ่ี(frequency)และค่าร้อยละ(percentage)ในการอธิบาย

ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 

3.2 ค่าเฉล่ีย(mean)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation)ใช้

สําหรับวิเคาระห์ระดบัความคิดเห็น และทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน 

กรณีศึกษา บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

3.3 ค่า t-testใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรตน้ ซ่ึงจาํแนกเป็น 2 

กลุ่ม (ทดสอบสมมุติฐาน) 

3.4 ค่า F-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of 

variance) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรซ่ึงมีมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป (ทดสอบ

สมมุติฐาน) 

3.5 โดยมีค่านยัสาํคญัทางสถิติ กาํหนดไวท่ี้ระดบั 0.05 
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4.ผลการวเิคราะห์ 

 ส่วนท่ี1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั

พบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีมีตาํแหน่งงานเป็นพนักงานปฏิบติังานระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานตํ่ากวา่ 5 ปี 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงาน ดว้ยกนั 5 ดา้น ประกอบดว้ยทศันคติต่อองค์กร, ทศันคติต่อการปฏิบติังาน, 

ทศันคติต่อผูบ้งัคบับญัชา, ทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และทศันคติ

ต่อเพื่อนร่วมงานกล่าวคือ ทศันคติต่อการทาํงานรวมจะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 อยูใ่น

ระดบัการรับรู้ท่ีระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียทศันคติท่ีตํ่ากวา่ค่าเฉล่ียรวมอยูด่ว้ยกนั 2 ดา้น

คือ ดา้นทศันคติต่อการปฏิบติังาน และทศันคติต่อสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

ส่วนท่ี 3การทดสอบสมมุติฐาน 

เพศ การทดสอบความแตกต่างของทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของพนกังานเพศชาย

และหญิง โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ t-test พบว่า พนกังานเพศชายและเพศ

หญิง มีค่า Sig เท่ากบั 0.23 กล่าวคือ พนกังานเพศชายและเพศหญิงมีทศันคติท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เป็น

การปฏิเสธสมมติฐาน 

อายุการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของพนกังานท่ีมีช่วง

อายุต่างกนั โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติแบบ F-test พบว่า พนกังานท่ีมีอายุแตกต่าง

กนั มีค่า Sig เท่ากบั 0.21 กล่าวคือ พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีทศันคติท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 เป็นการ

ปฏิเสธสมมติฐาน 

สถานภาพการทดสอบความแตกต่างของทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของพนกังานท่ีมี
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สถานภาพต่างกัน โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบt-test พบว่า พนักงานท่ีมี

สถานภาพต่างกนัมีค่า Sig เท่ากบั 0.24กล่าวคือ พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มี

ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั 

0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

ระดับการศึกษา  การทดสอบความแตกต่างของทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการทาํงานของพนักงานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของ

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบF-test พบว่า

พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีค่า Sig เท่ากบั 0.21กล่าวคือ พนกังานท่ีมีระดบั

การศึกษาแตกต่างกนั มีทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงานไม่แตกต่างกนั

ทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน 

ตําแหน่งงาน การทดสอบความแตกต่างของทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของพนกังานท่ีมี

ตาํแหน่งงานต่างกนั  

โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติแบบ t-test พบวา่พนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนัมีค่า Sig 

เท่ากบั 0.39 กล่าวคือพนกังานท่ีมีตาํแหน่งงานแตกต่างกนั มีทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เป็นการปฏิเสธ

สมมติฐาน 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการทดสอบความแตกต่างของทศันคติท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการทาํงานของพนกังานในบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ของ

พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั โดยใช้การทดสอบทางสถิติแบบ F-

test พบวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีค่า Sig เท่ากบั 0.33 

กล่าวคือพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างมีทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการทาํงาน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เป็นการปฏิเสธ

สมมติฐาน 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม 

 

 ตวัแปรตน้                ตวัแปรตาม                 ค่านยัสําคญั                 ผลการทดสอบ

สมมติฐาน                                                                            

                                                                    ทางสถิติ                  ยอมรับ          ปฎิเสธ 

ปัจจยัทางประชากร 

เพศ                          ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

                           ต่อพฤติกรรมการทาํงาน           0.23                                              √                                                         

อาย ุ                        ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

                            ต่อพฤติกรรมการทาํงาน       0.21                                             √   

สถานภาพสมรส    ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

                            ต่อพฤติกรรมการทาํงาน       0.24                                             √ 

ระดบัการศึกษา      ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

                            ต่อพฤติกรรมการทาํงาน       0.21                                            √ 

ตาํแหน่งงาน           ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

                            ต่อพฤติกรรมการทาํงาน       0.39                                             √ 

ระยะเวลาใน           ทศันคติท่ีมีอิทธิพล 

การปฏิบติังาน     ต่อพฤติกรรมการทาํงาน           0.33                                        √ 

 

 

5.อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทาํงาน กรณีศึกษา 

บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั ในการวจิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังาน

บริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั จาํนวน 60 คน โดยใชว้ิธีการส่งแบบสอบถาม

ให้พนักงาน โดยมีจากการศึกษาพบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ จากผลการศึกษามี

ประเด็นท่ีพนกังานบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดัมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง
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กนั และตอ้งนาํมาพิจารณาแกไ้ขการดาํเนินงานของบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) 

จาํกดัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงจะสามารถ

นาํบริษทัไปสู่ความสําเร็จอย่างย ั้งยืน ดงัน้ี บริษทัให้การดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็น

อย่างดี , บริษทั มีนโยบายในการดาํเนินงานท่ีเป็นระบบแบบแผนและอย่างชดัเจน,

งานท่ีท่านทําอยู่ปัจจุบันมีความเหมาะสมกับท่าน,ผู ้บังคับบัญชาของท่านเป็น

แบบอย่างท่ีดี,ความพึงพอใจในผู ้บังคับบัญชาของท่าน,ผู ้บังคับบัญชาสามารถ

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งดี,ขณะทาํงานมกัถูกรบกวนจากผูอ่ื้นอยูเ่สมอ และ เพื่อน

ร่วมงานของท่านมีความกระตือรือร้นในการทาํงานส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีพนักงานให้

ความคิดเห็นร่วมกนัวา่ควรทาํการปรับปรุงพฒันา เพื่อให้เกิดความทศันคติท่ีดีต่อการ

ทาํงาน และจากการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดบันัยสําคญั 0.05 พบว่าลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ทั้ง 6 ดา้น คือ เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, ระดบัการศึกษา, ตาํแหน่ง

งานและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ไม่มีผลต่อทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ทาํงาน กรณีศึกษา บริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกัดนั่นแสดงว่าการดูแล

พนักงานทุกคนก็สามารถใช้มาตารฐานเดียวกันได้โดยไม่ส่งผลต่อทัศนคติต่อ

พฤติกรรมการทาํงานท่ีแตกต่างกนั หรืออีกนยัหน่ึง คือ บริษทัประสบความสําเร็จใน

การสร้างความรู้สึกการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร จนทาํให้ไม่เกิดความแตกต่างของ

ทศันคติในการทาํงานของลกัษณะประชากรณ์ท่ีต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1.จากการศึกษาท่ีได้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ปรับปรุงและพฒันาการทาํงานอยา่งย ั้งยืน เพื่อนาํไปสู่ความสําเร็จในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทัเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จาํกดั 

2.เพื่อนาํขอ้มูลพื้นฐานไปกาํหนดนโยบาย โครงสร้างองค์กร และกลยุทธ์

ต่างๆ  พร้อมทั้ ง  ปลูกจิตสํา นึกให้พนักงานให้ มีทัศนคติ ท่ี ดี ต่อองค์กร เพื่ อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานในองคก์ร 

3. ในการทาํวจิยัเพื่อต่อยอดงานวจิยัฉบบัน้ี ควรทาํควบคู่กบัการศึกษา

แรงจูงใจในการทาํงาน เพื่อใหท้ราบความตอ้งการของพนกังานท่ีแทจ้ริง จนสามารถ
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สร้างเป็นวฒันธรรมองคก์ร และสร้างทศันคติท่ีดีของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร จน

กลายเป็นความจงรักภกัดีท่ีพนกังานมีต่อองคก์รต่อไป 

4. ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี สามารถขยายผลการศึกษาไป

ยงัพื้นท่ีอ่ืนในประเทศไทยได ้
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