
     

พฤติกรรมตามแผน และปัจจัยพฤติกรรมที่มีผลต่อความพงึพอใจในการทํางาน 

ของพนักงานบริษัท  ควอลติี ้คอฟฟ่ี โปรดักส์ จํากดั 

Theory of Planned behavior and behavioral factors affecting to work 

satisfaction of Quality Coffee Products Co., Ltd. Employees. 
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บทคัดย่อ 

 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในการทาํงาน ของพนกังาน

บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดักส์ จาํกัด จาํแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ (2) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมตามแผน และปัจจยัพฤติกรรม ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ของพนกังาน

บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส อายุ

ระหว่าง 25 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง รายได้

เฉล่ียต่อเดือนอยู่ ท่ี  22,001 – 32,000 บาท ระดับชั้ นตําแหน่งงานคือ พนักงานประจํา               

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานในแผนกบรรจุภณัฑม์ากท่ีสุด 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของ

พนักงานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดัท่ีแตกต่างกนั มีความเห็นต่อความพึงพอใจ

ในการทาํงาน ไม่แตกต่างกนั ส่วนทางดา้นสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมตามแผน และปัจจยั 
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมตามแผน, ปัจจยัพฤติกรรม, ความพึงพอใจ 
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พฤติกรรม มีปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี 

โปรดักส์ จาํกัด อยู่ 6 ปัจจัยด้วยกัน คือ ด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง           

ดา้นการเรียนรู้ ดา้นการรับรู้ ดา้นทศันคติต่อความพึงพอใจในการทาํงาน  ดา้นแรงจูงใจ      

ดา้นบรรทดัฐานของบุคคลกลุ่มอา้งอิง โดยทั้ง 5 ปัจจยัน้ี สามารถทาํนายการตดัสินใจไดร้้อย

ละ 73.8 (R2 = 0.738) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ABSTRACT 

 

Purposal of the study (1) To study working satisfaction among employees of Quality 

coffee products Co., Ltd. by demography (2) To study planned behavior and behavioral 

factors that affect working satisfaction among employees of Quality coffee products Co., 

Ltd.  

The study found that most of the participants are 2 5  -  4 0  years old married male 

with diploma, received 22 ,001  -  32 ,000  baht a month, working as full-time employees. 

Most of the participants are working in Filling and packing division.  

The hypothesis testing results showed that Assumption 1 :  Demographic factors of 

employees of Quality Coffee Products Co., Ltd. are different. Have an opinion on job 

satisfaction no different As for the hypothesis part 2 , the planned behavior and behavioral 

factors There are 6  factors affecting the satisfaction of employees of Quality Coffee 

Products Co., Ltd., namely, perception of self-control and behavior. learning perception 

Attitudes towards job satisfaction, motivation, norms of the reference group, these 5 factors 

were able to predict decision-making by 7 3 .8  percent (R2  =  0 .7 3 8 ) , with a statistical 

significance at the 0.05. 

Keywords : Planned behavior, Behavioral factor, Satisfaction 



     

บทนํา 

ในปัจจุบนัองคก์รต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญัต่อทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงถือวา่ “คน” เป็น 

ต้นทุนท่ีมีความสําคัญท่ีสุด องค์กรจะสามารถทํางานบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่นั้ น 

ยอ่มข้ึนอยูก่บัคน เพราะคนเป็นผูก้าํหนดเป้าหมาย วางแผน และลงมือปฏิบติังาน ดงันั้น 

ของผูบ้ริหารตอ้งเอาใจใส่ ดูแล และกระตุน้ให้พนกังานทุกคนทาํงานไดอ้อกมาอยา่งดีท่ีสุด 

ส่วนพนกังานก็ตอ้งทาํงาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองและองคก์ร แต่การท่ีจะ

ทํางานให้ได้ผลการปฏิบัติ ท่ีดีนั้ น พนักงานแต่ละคนย่อมทําได้ แม้ว่าพวกเขาจะมี

ความสามารถเท่าเทียมกนั อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมือนกนั และปฏิบติังานในท่ี ๆ เดียวกนั แต่

ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมและผลงานก็คือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงตรง

กบัความตอ้งการของพนกังานและตรงตามเป้าหมายขององคก์ร 

 ซ่ึงในปัจจุบนั จากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอยและอตัราการเจริญเติบโตลดน้อยลง 

พนักงานเอกชนจึงมีแนวโน้มท่ีจะลาออกจากงานเพิ่มมากข้ึน Magaret Mackay (2021) ซ่ึง

นกัวิชาการดา้นธุรกิจและเป็นผูเ้ช่ียวชาญชาวองักฤษ ไดก้ล่าวไวใ้นบทความท่ีเผยแพร่ผ่าน

อินเทอร์เน็ต เร่ือง “อัตราการทาํงานต่อบริษทั” ซ่ึงมีการพูดถึง การลาออกคร้ังยิ่งใหญ่      

โดย Mackay ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารจาํนวนมากต่างก็เช่ือวา่ตนมีคาํตอบให้กบัคาํถามขอ้น้ี ทวา่

พวกเขาอาจคิดผิด "80% ของผูจ้ดัการคิดว่าสาเหตุท่ีพนกังานลาออกเป็นเพราะเร่ืองค่าจา้ง" 

ซ่ึงจาก แบบสาํรวจท่ีจดัทาํโดย Business Insider กลบัสรุปว่า สาเหตุหลกัในการลาออกมีอยู่

ดว้ยกนั 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ความเบ่ือหน่าย ความไม่พึงพอใจ สมดุลการทาํงานและการใชชี้วิต และ

การขาดโอกาสในการก้าวหน้า ซ่ึงส่ิงท่ีจะกระตุ้นให้คนเราทาํให้งานออกมาดีนั้นมีอยู่

ดว้ยกนัหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงค่าจา้งเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงเท่านั้น 

ประเด็นข้างต้นเป็นมุมมองหน่ึง มีท่ีมาจากรายงานท่ีมีช่ือว่า Retention Report 

ประจาํปี 2020 ของ Work Institute 3 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุหลกั 3 ประการท่ีทาํให้ผูค้น

ลาออกจากงาน ซ่ึงไดแ้ก่ ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน สมดุลการทาํงานและการใชชี้วิต 

และพฤติกรรมของผูจ้ดัการ นอกจากน้ีการท่ีผูค้นลาออกจากงานมากข้ึนก็มีสาเหตุจากการมี



     

ค่านิยมท่ีไม่ตรงกบัวฒันธรรมของบริษทัดว้ยเช่นเดียวกนั ส่วนค่าจา้งและสวสัดิการต่างๆ 

กลบัเป็นปัจจยัรองลงมา โดยคิดเป็นสัดส่วน 9% ของผูท่ี้ลาออกจากงานเท่านั้น 

ผลจากอัตราการลาออ ก ท่ี สูง ข้ึ น  อาจ เ กิดปัญหาการขาดแ ค ลน บุค ล า ก ร                                 

ทําให้พนักงานท่ียังคงอยู่ต้องทํางานรับผิดชอบแทน มีภาระงาน (Work load) สูงข้ึน                 

อาจส่งผลให้มีพนกังานท่ีความตอ้งการท่ีจะลาออกเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นการสรรหาคน และการ

รักษาคนให้อยู่กับองค์กรต่อไปจึงเป็นพนัธกิจท่ีสําคัญของทรัพยากรบุคคล โดยข้อมูล

พนักงาน จากแผนกทรัพยากรบุคคล ของบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั ประจาํปี 

2564 แสดงใหเ้ห็นว่า มีจาํนวนพนกังานลดลงจาก 329 คนเป็น 320 คน ซ่ึงอตัราการลาออก 

(Turnover rate) เพียงแค่ร้อยละ 2.77 แต่จาํนวนพนกังาน ณ ขณะน้ีมีจาํนวนเท่ากบัเคร่ืองจกัร

ท่ีใชง้านอยูข่องบริษทัน้ีแลว้  

ผูวิ้จยัจึงจดัทาํการศึกษางานวิจยัน้ีข้ึนมา เพื่อศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแผน และ

ปัจจยัพฤติกรรม ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ เพื่อลด

อตัราการลาออกของพนกังาน และเพื่อความเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษทัต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทาํงาน ของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี  

โปรดกัส์ จาํกดั จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแผน และปัจจยัพฤติกรรม ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 

ของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั 

 

สมมติฐานวิจัย 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั น่าจะมีความพึงพอใจในการทาํงานของ 

พนกังาน บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั ท่ีต่างกนัออกไป 



     

2. พฤติกรรมตามแผน และปัจจยัพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั น่าจะมีผลต่อความพึง 

พอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจในการทํางาน 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามพจนานุกรมฉบบับณัฑิตยสถาน (2556) กล่าวไวว้า่ 

"พึง" เป็นคาํช่วยกริยาอ่ืน หมายความวา่ "ควร" เช่น พึงใจ หมายความวา่ พอใจ ชอบใจ และ

คาํว่า "พอ" หมายความว่า เท่าท่ีตอ้งการ เต็มความตอ้งการ ถูกชอบ เม่ือนาํคาํสองคาํน้ีมา

ผสมกนั จะไดค้าํว่า "พึงพอใจ" ซ่ึงหมายถึง ชอบใจ ถูกใจตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี 

กชกร เบา้สุวรรณ และคณะ (2550) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกยินดี พอใจ ของ

บุคคลหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือบุคคลเหล่านั้นไดรั้บการ

ตอบสนองในส่ิงท่ีตนตนเองตอ้งการหรือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เม่ือความตอ้งการ

ของบุคคลนั้นไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าว จะ

ลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัแต่ละ

บุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถ้าคาดหวังมากและได้รับการ

ตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจ

เป็นอยา่งยิ่ง เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่าจะมี

มากหรือนอ้ย สอดคลอ้งกบั ฉตัรชยั (2535) มีความเห็นท่ีตรงกนัคือ ความพึงพอใจ หมายถึง

ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจ

จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบั

หน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้

รับการตอบสนองกิตติมา (2529) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจ

ท่ีมีต่อองคป์ระกอบและส่ิงจูงใจในดา้นต่างๆเม่ือไดรั้บการตอบสนอง 



     

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

ประชากรศาสตร์  ตรงกับภาษาอังกฤษว่ า  Demography พ จนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน (2555) ไดใ้ห้ความหมายของประชากรศาสตร์ไวว้่า ประชากรศาสตร์ 

หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีอยู ่ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนเป็น

การเฉพาะ อีกทั้งยงัหมายถึงกลุ่มยอ่ยภายในประชากรทั้งหมด เช่น ประชากรชาย ประชากร

วยัทาํงาน ประชากรวยั 20-25 ปี ประชากรนกัศึกษาปริญญาตรี เป็นตน้ ซ่ึงการเกิด การตาย 

และการยา้ยถ่ิน เป็นกระบวนการท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและการกระจายตวั

ของประชากร นกัประชากรศาสตร์จะศึกษาประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ และผลการศึกษาจะทาํ

ใหเ้ห็นภาพรวมของประชากรพื้นท่ีหน่ึง  

วชิรวชัร ได้กล่าวว่า ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ คือความหลากหลายของ

บุคคล ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ ลกัษณะของร่างกาย รายได ้รวมถึงอาชีพตาํแหน่งงาน เป็น

ต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงลกัษณะของ

พฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ 

หรือดา้นภูมิหลงัของบุคคล วชิรวชัร งามละม่อม (2558) 

เปรมกมล ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นปัจจยัท่ีนกัการตลาดนิยม

นาํมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด เช่น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ตาํแหน่งงาน 

เป็นตน้ บุคคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ย่อมมีความคิด ทศันคติ และ

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั (เปรมกมล หงษย์นต ์2562) 

 

 

 

 



     

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมตามแผน 

Ajzen (1991) ได้สร้างทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: 

TPB) ข้ึนมาซ่ึงเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคม จนกระทัง่ ถึงค.ศ. 2002 ทฤษฎีนั้นถูก พฒันา

จากทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Icek Ajzen และ 

Martin Fishbein เพื่อแก้ไขในเร่ืองขอ้จาํกดัในดา้นพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีเจตนาในการ

ควบคุม พฤติกรรมซ่ึงไม่ไดก้ล่าวถึงในทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผลทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผน ได้อธิบายว่า พฤติกรรม (Behavior) ท่ีถูกแสดงออกมานั้ นเป็นผลมาจาก เจตนา 

(Intention) ซ่ึงมีปัจจัย 3 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อให้เกิดเจตนาได้แก่ทัศนคติต่อ

พฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 

และ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ซ่ึง

ทฤษฎีของพฤติกรรมการวางแผน เป็นจิตวิทยาทฤษฎีท่ีว่าความเช่ือเช่ือมโยงไปยัง

พฤติกรรม คือความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเป็นปัจจยัท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดของพฤติกรรมทางสังคม

ของมนุษย ์เพื่อวตัถุประสงค์ในการปรับปรุงอาํนาจการทาํนายของทฤษฎีการกระทาํท่ีมี

เหตุผล  

 
รูปที่ 1  แบบจาํลองทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน ท่ีมา: Ajzen (1991) 

https://hmong.in.th/wiki/Psychology
https://hmong.in.th/wiki/Psychology
https://hmong.in.th/wiki/Theory_of_reasoned_action
https://hmong.in.th/wiki/Theory_of_reasoned_action
https://hmong.in.th/wiki/Theory_of_reasoned_action


     

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัปัจจัยพฤติกรรม 

พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของส่ิงมีชีวิตจะสังเกตไดห้รือ

สังเกตไม่ได้ก็ตามซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก สําหรับพฤติกรรม

ภายใน หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งความคิด ความรู้สึก ทศันคติ ความ

เช่ือ และพฤติกรรมภายนอก หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการกระทาํของบุคคลท่ีแสดงออกเห็นได้

ทั้ง ดว้ยการพูด การกระทาํกิริยาท่าทางของบุคคล ซ่ึงกล่าวโดย อรอุษา จนัทรวิรุจ (2544) 

เช่นเดียวกบัท่ี ลกัขณา (2544) ไดก้ล่าวไวด้ว้ยวา่ การกระทาํซ่ึงเป็นการแสดงออกถึง

ความรู้สึก นึกคิด ความตอ้งการของจิตใจท่ีตอบสนองต่อส่ิงเร้า ซ่ึงอาจสังเกตเห็นไดโ้ดย

ทางตรงทางออ้ม บางลกัษณะอาจสังเกตไดโ้ดยไม่ใชเ้คร่ืองมือช่วยหรือตอ้งใชเ้คร่ืองมือช่วย  

ซ่ึงปัจจยัท่ีผูวิ้จยัจะนาํมาศึกษาในงานวิจยัฉบบัน้ีมีอยูด่ว้ยกนั 3 ดา้น คือ 

1. ดา้นการเรียนรู้ (Learning) ท่ีหมายถึง กระบวนการท่ีไดพ้ยายามปรับพฤติกรรม 

ของตนเพื่อเขา้กบัสภาพแวดลอ้มตามสถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย 

2. ดา้นการรับรู้ (Perception) ท่ีหมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเร่ิม 

ตั้งแต่การมีส่ิงเร้ามา กระทบกบัอวยัวะรับสัมผสัทั้งห้า และส่งกระแสประสาท ไปยงัสมอง              

เพื่อการแปลความ 

3. ดา้นแรงจูงใจ (Motivation) ท่ีหมายถึง ปัจจยัท่ีกระตุน้การทาํงานและสร้าง                

ทศันคติทางบวกใหแ้ก่พนกังานซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความพอใจโดยตรงในการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 



     

กรอบแนวความคิดวิจัย 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมตามแผน และปัจจยัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

การทาํงานของพนักงานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั   

คร้ังน้ีคือ พนกังานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั มีจาํนวนทั้งหมด 320 คน ซ่ึงไดรั้บ

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จาํนวน 304 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

ได้แก่ แบบสอบถามโดยการตรวจสอบตวามเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จาก

ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อทดสอบ ค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม (IOC) จากนั้นไดน้าํไปทดลอง



     

ใชก้บัพนกังานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั จาํนวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาตามวิธีของ Cronbach (1970) ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.927     

ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ท่ีสูง  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) และการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พนกังานส่วนใหญ่ของบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ 

จาํกดั เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส อายุระหว่าง 25 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยู่ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ ท่ี  22,001 – 32,000 บาท 

ระดับชั้นตาํแหน่งงานคือ พนักงานประจาํ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานใน

แผนกบรรจุภณัฑม์ากท่ีสุด 

ปัจจยัพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัความสาํคญัมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 4.13 และ

เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรม ของพนักงานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั พบว่า 

ดา้นการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.23 ใหร้ะดบัความสาํคญัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น

การรับรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.22 ใหร้ะดบัความสาํคญัมากท่ีสุด และตํ่าท่ีสุดคือดา้นแรงจูงใจ ค่าเฉล่ีย 

3.93 ใหร้ะดบัความสาํคญัมาก 

พฤติกรรมตามแผน โดยรวมอยู่ในระดบัความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.93 

และเม่ือวิเคราะห์พฤติกรรมตามแผน ของพนักงานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั 

พบว่า    การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 3.95 ระดับ

ความสําคญัมาก รองลงมาคือ บรรทดัฐานของบุคคลกลุ่มอา้งอิง มีค่าเฉล่ีย 3.94 ให้ระดบั



     

ความสาํคญัมาก และตํ่าท่ีสุดคือดา้นทศันคติต่อความถึงพอใจในการทาํงาน มีค่าเฉล่ีย 3.90 

ใหร้ะดบัความสาํคญัมาก 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อที่ 1 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทั 

ควอลิต้ี  คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั ดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้ระดบัชั้น

ของตาํแหน่งงาน แผนกท่ีสังกัดแตกต่างกัน มีความเห็นต่อความพึงพอใจในการทาํงาน      

ไม่แตกต่างกนั ทั้งหมดทุกดา้นของปัจจยัดา้นประชากร 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง   

ดา้นการเรียนรู้ ดา้นการรับรู้ ทศันคติต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ดา้นแรงจูงใจ บรรทดั

ฐานของบุคคลกลุ่มอา้งอิง มีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี 

คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงัตารางท่ี 1  

ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถทาํนายการตัดสินใจได้ร้อยละ 73.8 (R2 = 

0.738) สามารถสร้างสมการถดถอยคือ  

Y = 0.144 + 0.491 (การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง) + 0.453 (ด้านการ

เรียนรู้) + 0.204 (ดา้นการรับรู้) + 0.170 (ทศันคติต่อความพึงพอใจในการทาํงาน) + (-0.137)            

(ดา้นแรงจูงใจ) + (-0.215) (บรรทดัฐานของบุคคลกลุ่มอา้งอิง)  

 

 

 



     

ตาราง 1 ตารางการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเก่ียวกบัพฤติกรรมตามแผน ท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการทาํงาน ของพนกังานพนกังานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั 

รายการ b B t Sig. 

ค่าคงท่ี .144 - .720 .472 

ทศันคติต่อความพึงพอใจในการทาํงาน 

บรรทดัฐานของบุคคลกลุ่มอา้งอิง 

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 

ดา้นการเรียนรู้ (Learning) 

ดา้นการรับรู้ (Perception) 

ดา้นแรงจูงใจ (Motivation) 

.170 

-.215 

.491 

.453 

.204 

-.137 

.120 

-.185 

.481 

.471 

.186 

-.108 

2.732 

-3.492 

10.315 

9.882 

4.038 

-2.143 

.007** 

.001* 

.000*** 

.000*** 

.000*** 

.033* 

R = 0.859 ; R2 = 0.738 ; SEE = 0.389 ; F. = 139.316 ; Sig F. = 0.000*  

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05, ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, *** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 

 

การอภิปรายผล 

จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 สรุปผลได้ว่า พนักงานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี    

โปรดักส์ จาํกัด ท่ีมีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได ้ระดบัชั้นของตาํแหน่งงาน แผนกท่ีสังกดัแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจ

ในการทาํงานไม่แตกต่างกัน มีความสอดคล้องกับ ทองพิเชษฐ์ สุวรรณกูฏ (2560) ท่ีได้

นําเสนองานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท TL จาํกัด 

(สาํนกังานใหญ่) ไวว้่า พนกังาน บริษทั TL จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) ท่ีจาํแนกตามปัจจยัดา้น

ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ และดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ไม่ทาํให้ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานนั้นต่างกนั  

 และจากการทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 สรุปผลไดว้่า พฤติกรรมตามแผน และปัจจยั

พฤติกรรม มีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ 



     

จาํกดั อยู ่6 ปัจจยัดว้ยกนั คือ ดา้นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ดา้นการเรียนรู้ 

ดา้นการรับรู้ ดา้นทศันคติต่อความพึงพอใจในการทาํงาน  ดา้นแรงจูงใจดา้นบรรทดัฐาน

ของบุคคลกลุ่มอ้างอิง โดยทั้ ง 6 ปัจจัยน้ี สามารถทํานายการตัดสินใจได้ ร้อยละ 73.8          

(R2 = 0.738) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ดนุพล หุ่นโสภณ (2558) ท่ีกล่าวว่า บรรทดัฐานส่วนบุคคลส่งผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีการรับรู้เป็นแรงกระตุ้น

พฤติกรรมของคนในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Rezaei (2562) ท่ี

กล่าวไวใ้นงานวิจัยเร่ือง การลดการสัมผสัสารกําจัดศัตรูพืช: ขยายทฤษฎีพฤติกรรมท่ี

วางแผนไวเ้พื่อทาํความเขา้ใจความตั้งใจของเกษตรกรชาวอิหร่านในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั

ภยัส่วนตวัว่า บรรทดัฐานกลายเป็นแรงผลกัดนัสู่พฤติกรรมความตั้งใจของผูป้ระกอบการ

เกษตรซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับปัจจัยทางสังคมและจิตวิทยาต่อเกษตรกรชาวอิหร่าน 

เช่นเดียวกันกับท่ี กัลยภรณ์ (2559, อ้างใน วราภรณ์ คาํรส และคณะ, 2556) ได้กล่าวว่า      

การท่ีจะตดัสินใจปฏิบติัพฤติกรรมหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมหรือการท่ีบุคคลจะปฏิบติัพฤติกรรมให้เป็นไปตามประสงค์นั้น ตอ้งมีทศันคติ 

หรือความเช่ือต่อพฤติกรรมนั้น การคลอ้ยตามอิทธิพลของคนรอบขา้งรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในคร้ังนี ้

 จากผลการศึกษางานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมตามแผน และปัจจยัพฤติกรรมท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการทาํงาน ของพนักงาน บริษทั ควอลิต้ี คอฟฟ่ี โปรดกัส์ จาํกดั ทาํให้

ทราบถึงความพึงพอใจในการทาํงาน ของพนักงานในบริษทัน้ี ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาการบริหารในองคก์ร ซ่ึงสามารถแยกอธิบายสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 



     

1. ควรกาํหนดนโยบาย และการบริหารงานใหช้ดัเจน ตลอดจนมีการวางแผน 

จดัสรรงานให้กบัพนักงานตอ้งมีความเหมาะสมตรงกบัความรู้ความสามารถของพนกังาน 

และพยายามสร้างความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ถึงการควบคุม

พฤติกรรมของตนเอง สร้างทศันคติท่ีดีในการทาํงาน ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคญัในการทาํให้

พนกังานมีความพึงพอใจในการทาํงาน 

2. ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานในทุกตาํแหน่ง ไดรั้บการฝึกอบรม 

สัมมนา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีและการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และ

แรงจูงใจในการทาํงาน 

3. ควรทาํความเขา้ใจ ดูแลเอาใจใส่พนกังานท่ีมีอาย ุ25 - 40 ปีท่ีเป็นพนกังานส่วน 

ใหญ่ในองคก์ร เพื่อให้มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และควรให้พนกังานท่ีระดบั

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อเป็น

การสร้างความพงึพอใจในทาํงาน  ซ่ึงจะทาํใหพ้นกังานทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

 ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษางานโดยเจาะลึกในแต่ละแผนก โดยการเพิ่มตวั

แปร เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความพึงพอใจในการทาํงาน ในดา้นอ่ืน ๆ ของปัจจยัพฤติกรรมมาก

ข้ึน และพฤติกรรมตามแผน 
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