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บทคัดย่อ 

 

การวจิยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงเร่ือง ทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ 

ท างานของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ ในพื้นท่ีเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

คือ พนกังานร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 400 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวจัิย 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อาย ุ23-27 ปี ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอน 

ปลาย สถานภาพโสด รายได ้10,001-15,000 บาท/เดือน และระยะเวลาในการท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปี  

2. ทศันคติของพนกังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (�̅� = 4.274, S.D. = .7844)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นพฤติกรรมมากท่ีสุด ท่ีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.360 (S.D. = .7975) รองลงมา 

คือ ดา้นความรู้สึก ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.329, 4.132  (S.D.= .8123, .8519)  

3. พฤติกรรมการท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ (�̅� = 4.353, S.D. = .7819)   
เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี มีค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅� = 4.394, S.D. = .7952)  

4. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทศันคติกบัพฤติกรรมการท างานมีค่า Sig  
เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .01 แสดงวา่ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และมีความสัมพนัธ์ในระดบัมาก ( r =  .867 )
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ABSTRACT 

 

This research aims to study  Attitude correlated with Work of convenience store staff  In the area  

of Wang Thonglang  Bangkok  The sample used for this research was 400 convenience store employees 

using questionnaires as a tool for data collection.  The statistics used for data analysis were percentage, 

mean, standard deviation.  And finding the Pearson correlation coefficient 

 Research results 

1. Most of the respondents were female, aged 23-27 years of secondary education. The end of the  

status is unmarried, earning 10,001-15,000 baht / month and the duration of work less than 5 years. 

2. Staff attitude  Overall, it was strongly agreed (x  = 4.274, S.D. = .7844).When considering each  

aspect, it was found that the behavior was the most  The mean score was 4.360 (S.D. = .7975), followed 

by feeling of knowledge and understanding with the mean score of 4.329, 4.132 (S.D. = .8123, .8519).  

3. Overall working behavior was strongly agreed (x  = 4.353, S.D. = .7819). When considering each  

aspect, it was found that the behavior, the sense of duty  Has the highest mean (x  = 4.394, S.D. = .7952). 

4. Analyzing the data to test the hypothesis, it was found that attitude and work behavior were  

valuable. Equal to .000, which is less than .01 indicates a positive correlation in the same direction.  It was 

statistically significant at the .01 level and was in high correlation (r = .867). 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถานการณ์ตลาดแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบนั ประสบกบัปัญหาการขาดแรงงาน  
ซ่ึงถือเป็นปัญหาส าคญัของหลายๆ องคก์ร โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานท่ีมีทกัษะสูงไดส่้งผลกระทบต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย, 2563) 

เทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหห้ลายองคก์รตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบั 

เทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์รของตนมีความทนัสมยัดูโดดเด่น

กวา่คู่แข่งและสามารถครองตลาดไดย้าวนานท่ีสุด องคก์รจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัการบริหารทรัพยากร

บุคคล ส่งผลใหพ้นกังานมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน หากบุคคลในองคก์รเกิดความรู้สึกไปในทางท่ีดีหรือมี



ทศันคติท่ีดีต่อการท างานยอ่มส่งผลใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความร่วมมือ มีการพฒันาการท างาน ท า

ใหส้ามารถท างานบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการไว ้หากบุคคลในองคก์รมีความรู้สึกไปในทางท่ีไม่ดีหรือมี

ทศันคติท่ีไม่ดีต่องาน ยอ่มส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน จึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหอ้งคก์รไม่บรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ ดงันั้น ทศันคติจึงเป็นส่วนส าคญัในการท างาน ซ่ึงทศันคติในแต่ละดา้นต่างก็ส่งผลต่อพฤติกรรม

การท างานของพนกังานทั้งส้ิน ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการจดัการและตอ้งมุ่งเนน้บุคลากรท่ีดีและเก่ง มีทั้งความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถ เพื่อใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ร Gibson (2011) ไดก้ล่าววา่ 

ความสามารถ ทกัษะ บุคลิกภาพ การรับรู้และประสบการณ์มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลหรือ

ส่ิงท่ีพนกังานท า  

การศึกษาพฤติกรรมการท างานนัน่มีงานวจิยัในประเทศไทยท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะรูปแบบ 
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีเป็นแนวคิดของ Organ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสนใจในประเทศไทยและอีกหลาย
ประเทศเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก และรวดเร็ว ทั้ง
ดา้นเทคโนโลย ีวฒันธรรม และเร่ืองต่างๆท่ีส่งผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ท าใหก้ารศึกษาเร่ืองการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร เป็นการศึกษาเพื่อใหส้ามารถปรับเปล่ียน พฒันา ส่งเสริม หรือกระตุน้การเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารภายในบริบทของประทศไทยได ้นอกจากน้ีปัจจยัท่ีในเร่ืองทุนมนุษย ์ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี
น่าสนใจในการพฒันาการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารต่อไป (พรเทพ แกว้เช้ือ, 2560) 

พิษณุ ดวงสุทธา (2554) ปรีชา รัตนบุรี (2555) สุดา ประทวน (2557) และ Rweyemamu  

Alphonce Ndibalema (2018) ไดศึ้กษาวจิยั พบวา่ ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์ร นอกจากน้ี Organ (2006) ไดก้ล่าวอีกวา่ ทศันคติ บุคลิกภาพ ความเป็นผูน้ า และปัจจยักลุ่ม เป็น

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Triandis 

(1971 อา้งถึงใน Shelter Blog, 2010) ไดก้ล่าววา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัพฤติกรรม มีผลซ่ึงกนั

และกนั กล่าวคือ ทศันคติมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกนั การแสดงพฤติกรรมของ

บุคคลก็มีผลต่อทศันคติของบุคคลดว้ย ทศันคติจึงเป็นเพียงองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรม 

ดว้ยเหตุผลน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์ของทศันคติกบัพฤติกรรมการ 
ท างานของพนกังาน ท่ีนอกจากผูบ้งัคบับญัชาแลว้พนกังานทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการสร้างจิตส านึก
ในการท างานอนัส่งผลต่อความรู้สึกท่ีดี เพื่อใหพ้นกังานพร้อมท่ีจะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ทั้งแรงกาย
แรงใจ เพื่อใหง้านท่ีท าออกมาส าเร็จและมีประสิทธิภาพลุล่วงตามเป้าหมายขององคก์รท่ีตั้งไว ้ความส าเร็จ
จะเกิดข้ึนไดล้ว้นข้ึนอยูก่บัคุณภาพของผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานขององคก์ร  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาทศันคติของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ ในพื้นท่ีเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 



2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ ในพื้นท่ีเขตวงัทองหลาง  

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติกบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ ในพื้นท่ี 

เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวจัิย 

ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ ในเขตพื้นท่ีเขต 

วงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวจัิย  

ตวัแปรอิสระ (Independent Variable)ไดแ้ก่  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน ระยะเวลา 

ในการท างาน 

2. ทศันคติของพนกังานประจ าร้านสะดวกซ้ือ ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดทศันคติของ Gibson (2011)  

ทั้งหมด 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และดา้นพฤติกรรม 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤติกรรมการท างานของพนกังานประจ าร้านสะดวกซ้ือ  

ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎี พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ Organ (1988) มาก าหนดตวัแปรตามทั้งหมด 5 ตวัแปร 

ไดแ้ก่ พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 

พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วกบัทศันคติ 

ส านกังานราชบณัฑิตสภา (2554) ทศันคติ หมายถึง แนวความคิด และไดใ้หค้วามหมายของค าวา่  

เจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึก ของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

Gibson (2011) ทศันคติ หมายถึง ตวัก าหนดพฤติกรรม เน่ืองจากเช่ือมโยงการรับรู้ บุคลิกภาพ 

และแรงจูงใจ ซ่ึงเป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบเป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ

ตอบสนองของบุคคลนั้นๆท่ีมีต่อตวับุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยท่ีทศันคติสามารถเรียนรู้ผา่นประสบการณ์

ได ้Gibson ไดเ้สนอแนวคิดทศันคติไวว้า่ ทศันคติเป็นองคป์ระกอบของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงบุคคล

จะมีทศันคติท่ีประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 



1. ดา้นความรู้สึก (Affective) หมายถึง องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ของทศันคติ เป็นการ 
ไดรั้บการถ่ายทอดการเรียนรู้มาจาก พอ่แม่ ครู หรือกลุ่มของเพื่อน ๆ 

2. ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive) หมายถึง องคป์ระกอบดา้นความคิด ความเช่ือของ  
ทศันคติ ประกอบดว้ย  การรับรู้ของบุคคล  ความคิดเห็น และความเช่ือของบุคคล ท่ีมุ่งเนน้การใชก้ารใช้
เหตุผลเป็นตวัประเมินผลหรือความเช่ือท่ีถูกประเมินผลไวแ้ลว้โดยตนเองเป็นผูป้ระเมิน  ซ่ึงความเช่ือเหล่าน้ี
จะแสดงออกมาในรูปแบบการชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจต่อส่ิงของหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

3. ดา้นพฤติกรรม (Behavioral ) หมายถึง แนวโนม้หรือความตั้งใจของบุคคลท่ีจะแสดงบาง 

ส่ิงบางอยา่งหรือท่ีจะกระท าบางส่ิงบางอยา่งต่อคนใดคนหน่ึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยท่ีความตั้งใจน้ีอาจจะถูกวดั

หรือประเมินไดจ้ากการพิจารณาองคป์ระกอบทางดา้นทศันคติ  
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วกบัพฤติกรรมการท างาน 

Baruch (1968) พฤติกรรมการท างาน หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกเพื่อตอบสนอง ต่อส่ิง 

ใดส่ิงหน่ึงในขณะท างาน ซ่ึงสามารถสังเกตและวดัไดต้รงกนัไม่วา่ การแสดงออก หรือการตอบสนองนั้นจะ

เกิดข้ึนภายในหรือภายนอกร่างกายก็ตาม  

Greenberg (2002) พฤติกรรมการท างาน หมายถึง การกระท าในสถานท่ีท างานท่ีและเป็น 

กิจกรรมท่ีส่งเสริม ความสัมพนัธ์ทางสังคม ความร่วมมือภายในองคก์าร  

Organ (1988) เป็นเจา้ของทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารโดยพฤติกรรม   

ท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคลเองท่ีอยูน่อกเหนือจากบทบาทท่ีองคก์ร และสามารถจ าแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีต่อองคก์รไว ้5 ดา้น ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การแสดงความช่วยเหลือ  

เพื่อนร่วมงาน เม่ือเกิดปัญหาในการท างาน อาจจะเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั งาน หรืออาจเป็นปัญหาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัองคก์ร รวมถึงลูกคา้ขององคก์ร 

2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Courtesy) หมายถึง การกระท าโดยการค านึงถึงผูอ่ื้น เพื่อปกป้อง 

การก่อใหเ้กิดปัญหาในการท างาน เน่ืองจากปัญหาเป็นผลมาจากการกระท าของบุคคลหน่ึงท่ีมีผลต่อ 

อีกบุคคลหน่ึง ดงันั้นการค านึงถึงผูอ่ื้นในการช่วยคิด หาทางป้องกนั และแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

3.  พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง ความอดทนของบุคคลท่ีมีต่อ 

ความไม่สบายใจ หรือความเครียด ตลอดจนสามารถทนต่อความรู้สึกกดดนัต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจ  

4. พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง การกระท าท่ีแสดงถึง 

ความรับผดิชอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานภายในองคก์ร เช่น การมีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็น

อยา่งเหมาะสม การใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  



5. พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี (Conscientiousness) หมายถึง การกระท าท่ีบุคคลได ้

ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัขององคก์ร เช่น การตรงต่อเวลา ไม่ใชเ้วลาในการท างานไปกบัเร่ืองส่วนตวั  

Organ (2006) ไดอ้ธิบายวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ  

บุคลิกภาพ ทศันคติ ความเป็นผูน้ าและปัจจยักลุ่ม  

1. ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพมีผลต่อพฤติกรรมการท างาน ไดแ้ก่ ความซ่ือตรง ความเห็นอกเห็นใจ  

ความวติกกงัวลและการพน้จากต าแหน่ง   

2. ปัจจยัดา้นทศันคติเป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างาน ไดแ้ก่ ความพึงพอใจใน 

งาน การมีส่วนร่วมของพนกังาน ความผกูพนัต่อองคก์าร แรงจูงใจและระดบัความไวว้างใจระหวา่ง 

พนกังาน เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  

3. ปัจจยัดา้นความเป็นผูน้ ามีความสัมพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  

4. ปัจจยักลุ่มมีความสัมพนัธ์กบัการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ไดแ้ก่ ความสามคัคีของกลุ่ม  

สร้างความร่วมมือกนั 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและพฤติกรรม 

Fishbein & Ajzen (1977) ไดอ้ธิบายวา่ ทศันคติมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัพฤติกรรม 

การแสดงออก กล่าวคือ ทศันคติมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลและในขณะเดียวกนัพฤติกรรม

การแสดงออกก็มีผลต่อทศันคติของบุคคลดว้ย เพราะทศันคติเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีบุคคลคิดรู้สึกและตอ้งการท่ี

จะกระท าบางส่ิงบางอยา่ง Triandis (1971 อา้งถึงใน Shelter Blog. (2010).) ไดอ้ธิบายวา่ ทศันคติกบั

พฤติกรรมมีความสัมพนัธ์ มีผลซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ ทศันคติมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ใน

ขณะเดียวกนัการแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อทศันคติของบุคคลดว้ย  
 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ (Independent variables)                 ตัวแปรตาม (dependent variables)  

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการท างาน 

1. พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 

2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 

3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 

4. พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 

5. พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี 

 

ทศันคติ 

1. ดา้นความรู้สึก  

2. ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 

3. ดา้นพฤติกรรม 

 



วธีิการด าเนินงานวจัิย 

 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น จึงค านวณหากลุ่มตวัอยา่งจาก 

สูตรไมท่ราบกลุ่มประชากรของ W.G. Cochran (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2563) โดยยอมรับความคลาดเคล่ือน

จากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งเป็น 5% หรือ 0.05 จากประชากรทั้งหมด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้จิยั ไดส้ร้างแบบสอบถามในการใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยลกัษณะของแบบสอบถาม  

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการท างาน ค าถามมีจ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนที ่2 แบบวดัเก่ียวกบัทศันคติของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ ในพื้นท่ีเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ค าถามมีจ านวนทั้งส้ิน 12 ขอ้ 

ส่วนที ่3 แบบวดัเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ ในพื้นท่ีเขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร ค าถามมีจ านวนทั้งส้ิน 20 ขอ้ 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผูว้จิยัแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บขอ้มูลจากพนกังานร้านสะดวกซ้ือ จ านวน 400 คน โดยเก็บ 

แบบสอบถามระหวา่งวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563- วนัท่ี 30 มกราคม 2564 

2. ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบสอบถามและน าแบบสอบถาม 

ท่ีไดม้าน าไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

             เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ต่อมาผูว้ิจยัน าขอ้มูลไปประมวลผล

ดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลและบรรยายผลการวจิยั ร้อย 

ละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean หรือ X ̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation หรือ S.D.) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชว้เิคราะห์สมมติฐาน ไดแ้ก่ การหาค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ( Pearson Product Moment Correlation Coefficient )  



ผลการวจัิย 

 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.8 

มีอาย ุ23-27 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีระดบัการศึกษา อยูร่ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 46.8 มี

สถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีรายไดต่้อเดือน คือ 10,001-15,000 บาท/ เดือน คิดเป็นร้อยละ 41.8 

และมีระยะเวลาในการท างาน นอ้ยกวา่ 5 ปีคน คิดเป็นร้อยละ 59.8  
 

การวเิคราะห์เกีย่วกบัทศันคติของพนักงานร้านสะดวกซ้ือ 

จากการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัของทศันคติดา้น 

พฤติกรรมเป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยภาพรวม มีค่าคะแนนเฉล่ีย 

4.360 (S.D. = .7975) รองลงมา คือ ทศันคติดา้นความรู้สึก มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

โดยภาพรวม มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.329 (S.D.= .8123) สุดทา้ย คือ ทศันคติดา้นความรู้ ความเขา้ใจ มีระดบั

ความส าคญัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยภาพรวม มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.132 (S.D.= .8519) 
 

การวเิคราะห์เกีย่วกบัพฤติกรรมการท างานของพนักงานร้านสะดวกซ้ือ 

จากการวจิยัคร้ังน้ี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัของพฤติกรรมการ 

ท างาน ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี มากสุดเป็นอนัดบัหน่ึง ซ่ึงมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอยา่งยิง่ โดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.394 (S.D. = .7952) รองลงมา คือ ดา้นพฤติกรรมความอดทนอด

กลั้น ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยภาพรวม มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.354 (S.D. = .7981) ดา้นพฤติกรรม

การใหค้วามร่วมมือ มีความส าคญัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยภาพรวม มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.348 (S.D. = 

.7935) ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น มีความส าคญัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยภาพรวม มีค่าคะแนน

เฉล่ีย 4.340 (S.D. = .8041) อนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ มีความส าคญัอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยภาพรวม มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.327 (S.D. = .8007)  
 

การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐาน ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานร้าน  

สะดวกซ้ือ ในเขตพื้นท่ีเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร พบวา่ ทศันคติของพนกังานดา้นความรู้สึก ดา้น

ความรู้ ความเขา้ใจและดา้นพฤติกรรม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ 

ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 



ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ และดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน

ทิศทางเดียวกนัทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

อภิปรายผล 

 

ผลจากการวจิยัเร่ือง ทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานร้าน 

สะดวกซ้ือ ในพื้นท่ีเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 

เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัทศันคติของพนกังาน ดา้นพฤติกรรมและดา้นความรู้สึก มีค่าเฉล่ีย  

(�̅�  = 4.360, 4.329 ) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ เม่ือพิจารณาดา้นพฤติกรรม ตามรายขอ้
ค าถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในขอ้ท่ีวา่ ท่านตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จตาม

เวลาท่ีก าหนดเสมอ และดา้นความรู้สึกตามรายขอ้ค าถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในขอ้

ท่ีวา่ ท่านไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานอยา่งสม ่าเสมอ และท่านรู้สึกพึงพอใจ

ต่องานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรณี พรหมชยั (2555) พบวา่ ทศันคติในการ

ท างานของพนกังาน ดา้นพฤติกรรมและดา้นความรู้สึก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�  = 4.21, 3.89 ) และ
ในดา้นพฤติกรรมมีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นความรู้สึก เม่ือพิจารณาดา้นพฤติกรรม ตามรายขอ้ค าถาม พบวา่ 

ปฏิบติังานตามบาทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็เวลาและเตม็ความสามารถ ส่วนดา้นความรู้สึก พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในขอ้ท่ีวา่ ท่านไดรั้บค าชมเฉย ยกยอ่ง จากผูบ้งัคบับญัชาผูรั้บบริการ

และเพื่อนร่วมงาน และมีความภูมิใจในการปฏิบติังาน 
เม่ือพิจารณาเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของพนกังาน ดา้นพฤติกรรมการใหค้วาม 

ช่วยเหลือ ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นดา้นพฤติกรรมการให้ความ

ร่วมมือ และดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่กบัทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนา เล้ียงพาณิชย ์(2556) อามีนุดดีน  จะปะ

เกีย (2561) และภิญญดา  ร่ืนสุข (2561) จากการศึกษาวจิยั พบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร

ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น ดา้นการมีน ้าใจนกักีฬา  ดา้นการใหค้วามร่วมมือ และดา้น

การส านึกในหนา้ท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด นอกจากน้ี ชญารัศม์ิ ทรัพยรัตน์ (2556) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาวจิยั

เร่ืองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ี มุ่งเฉพาะผลลพัธ์ท่ีเป็นเชิงบวก เช่น การศึกษาผลลพัธ์ท่ีมี

ต่อผลการด าเนินงานขององคก์าร หรือผลการท างานของพนกังาน แต่ยงัขาดการศึกษาผลกระทบดา้นลบท่ี 

ส่งผลต่อระดบัองคก์ารและระดบัปัจเจกบุคคล  

 



ทศันคติของพนกังาน ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และดา้น 

พฤติกรรมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการท างานของพนกังาน ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรม

การใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นดา้นพฤติกรรม

การใหค้วามร่วมมือ และดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิษณุ ดวงสุทธา (2554) ปรีชา รัตนบุรี (2555) และสุดา ประทวน (2557) พบวา่ 

ทศันคติของพนกังานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Fishbein & Ajzen (1977) ไดอ้ธิบายวา่ ทศันคติมีผลต่อพฤติกรรมการ

แสดงออกของบุคคลและในขณะเดียวกนัพฤติกรรมการแสดงออกก็มีผลต่อทศันคติของบุคคลดว้ย เพราะ

ทศันคติเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีบุคคลคิดรู้สึกและตอ้งการท่ีจะกระท าบางส่ิงบางอยา่งและพฤติกรรมนั้นก็ไม่ได้

เกิดจากการท่ีบุคคลนั้นตอ้งการหรือชอบท่ีจะกระท าอยา่งเดียว แต่เกิดจากองคป์ระกอบอ่ืน ๆ อีกหลาย

ประการ เช่น บรรทดัฐานของสังคม นิสัย เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จาการวจัิย 

จากการศึกษาเร่ืองทศันคติท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานของพนกังานร้าน 

สะดวกซ้ือในพื้นท่ีเขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
ทศันคติท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ ดงัน้ี 

1. ทศันคติของพนกังานดา้นความรู้ ความเขา้ใจ องคก์รควรจดัสวสัดิการ เงินเดือนใหมี้ความ 

ถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม ปริมาณงานมีความเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคล และ

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 

2. ทศันคติของพนกังานดา้นความรู้สึก ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความส าคญักบัความยติุธรรมกบั 

พนกังานทุกคนใหเ้ท่าเทียมกนัและยกยอ่ง ชมเฉย พนกังานท่ีปฏิบติังานดี เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหพ้นกังาน
ท างานใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ผูว้จิยัควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัทศันคติของพนกังาน ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ 

ท างานของพนกังานร้านสะดวกซ้ือ โดยก าหนดตวัแปรอ่ืนท่ีนอกเหนือจากตวัแปรในงานวจิยัในคร้ังน้ี เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันาการท างานของพนกังานร้านสะดวกซ้ือใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 



2. งานวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้เฉพาะพนกังานร้านสะดวกซ้ือ ดงันั้นควรขยายขอบเขตของกลุ่ม 

ตวัอยา่งประเภทอ่ืน ท่ีอยูใ่นกลุ่มงานบริการ เพราะมีความหลากหลายทางดา้นความคิดเพื่อน าผลมา

เปรียบเทียบวา่ สอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
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