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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ 
2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ และ 3) ศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับ
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ย่าน New CBD พระราม 9 จ านวน 400 ตัวอย่าง และวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของสองประชากร และค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนเท่ากัน ส่วนใหญ่มีอายุ 26 -32 ปี มีสถานภาพ
สมรส มีภาระเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง  มีต าแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่/พนักงาน มีประสบการณ์ท างาน ณ 
ปัจจุบันอยู่ที่ 1-3 ปี และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่
แตกต่างกัน  2) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง 
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความ
เสียหายในเชิงบวก โดยมีค่าน้ าหนักพยากรณ์ร้อยละ 46 , 44 และ 48.8 ตามล าดับ 3) ปัจจัยด้านความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อ
ผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความเสียหายในเชิงบวก โดยมีค่าน้ าหนัก
พยากรณ์ร้อยละ 16.8, 33.5 และ 23.1 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ความเครียดในงาน ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this independent study were aimed at 1) Comparing differential between personal 
factor and Organizational Misbehavior in company 2) Studying influence of Job stress with Organizational 
Misbehavior in company 3) Studying influence of Work-family conflict with Organizational Misbehavior in a 
company. Data were analyzed by descriptive statistic, including According to the results, We collected data by 
questionnaires for 400 private company employees in new CBD Phra Ram 9 area as research. Data was 
analyzed by descriptive statistic including frequency, percentage mean and standard deviation and inferential 
statistics consisted of Independent sample t-test, Analysis of Variance (ANOVA) and Multiple linear Regression 
at 0.05 level of statistical significance 
 According to the results most respondents were males and females at the same rate, aged between 
26 – 32 years old, married, paid for family expense, good health, officer position, work experience range 1 – 3 
years and income range 15,001-25,000 Bath 
 Results from hypothesis tests shown that 1) Personal factor of employee didn’t effect to 
Organizational Misbehavior in company 2) Job stress effect to Organizational Misbehavior dimension for self-
benefit, benefit organization and inflict damaged at Coefficient of Multiple Determination 46%, 44% and 
48.8% respectively 3) work-family conflict effect to Organizational Misbehavior for self-benefit, benefit 
organization and inflict damaged at Coefficient of Multiple Determination 16.8%, 33.5% and 23.1% 
respectively. 
 
Keywords: Job Stress, Work-Family Conflict, Organizational Misbehavior 
 

บทน า 
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพแวดล้อมใน

การด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังภายในองค์การประกอบไปด้วยคนจ านวนมาก ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันมาท างานอยู่ร่วมกัน 
ท าให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ดังนั้น ภายในองค์การจึงมีทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยสองประการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
องค์การ โดยประกอบไปด้วย  

ประการที่หนึ่ง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ซึ่งความเครียดในงาน เป็นความรู้สึกด้านลบที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลแต่ละบุคคล มีการตอบสนองต่อความเครียดในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ประกอบไปด้วย 1. การ
ตอบสนองต่อด้านจิตใจและอารมณ์ 2. การตอบสนองต่อด้านร่างกาย และ 3. การตอบสนองต่อด้านพฤติกรรม  

ประการที่สอง ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ซึ่งเป็นความไม่สมดุลกันระหว่างบทบาทในงานกับบทบาททาง
ครอบครัว โดยอาจเป็นผลมาจากการทุ่มเทเวลาและแรงกาย แรงใจต่อบทบาทหนึ่งมากจนเกินไป จนท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ใน
อีกบทบาทหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความขัดแย้งที่เกิดจาก
ครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน และความขัดแย้งท่ีเกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว  
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จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า ความเครียดในงาน และความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษากลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในย่าน New CBD พระราม 9 เนื่องจากเป็นท าเลที่ถูกยกให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของ
กรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษาปัจจัยสองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
พิจารณา แก้ไข และปรับปรุงบรรยากาศการท างานภายในองค์การ ตลอดจนให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือพนักงานในองค์การ 
เพื่อรักษาพนักงานไว้ให้ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์การประสบ
ความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ย่าน New 
CBD พระราม 9 ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ภาระครอบครัว ภาวะสุขภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ณ ที่
ปัจจุบัน และรายได้ กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงาน
บริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ย่าน New CBD พระราม 9 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ท่ีมีต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ย่าน New CBD พระราม 9 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ภาระครอบครัว ภาวะสุขภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ณ ท่ีปัจจุบัน และรายได้ มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ในองค์การแตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับงาน ปัจจัยที่เกี่ ยวกับบทบาทในการท างาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาทางอาชีพ บรรยากาศในการท างาน การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงานบริษัทเอกชน  
 3. ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ประกอบด้วย ความขัดแย้งที่เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน และความ
ขัดแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงานบริษัทเอกชน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดในงาน (Job Stress) 
 Cooper and Marshall (1976) ให้ความหมายของความเครียดในงาน เป็นความรู้สึกที่เป็นผลมาจากปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม เช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป ความสับสนและความขัดแย้งในบทบาท สภาวะการท างานที่ไม่ดี งานที่ต้อง
รับผิดชอบสูง ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นไม่ดี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความกดดัน อันมีผลท าให้เกิดความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย
และสุขภาพจิต 
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 Kaplan (1983) และ Lazarus and Folkman (1984) ให้ความหมายของความเครียดในงานว่าเป็นผลการกระท า
ร่วมกันระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับความสามารถในการตอบสนองของบุคคล ท า
ให้บุคคลมีการตอบสนองทางอารมณ์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 
 สาเหตุและปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเครียดในงาน 
 Brown and Moberg (1980) ได้สรุปปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ดังนี้ 
 1. ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับงาน  
 2. ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับบทบาทในการท างาน  
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
 4. พัฒนาการทางอาชีพ  
 5. บรรยากาศในการท างาน   
 6. การเปลี่ยนแปลงในท่ีท างาน  
 7. ระบบรางวัล (Reward) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (Work-Family Conflict) 
 Thomas and Ganster (1995) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวเป็นรูปแบบของความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทที่เกิดจากภาระความรับผิดชอบในบทบาทหนึ่ง ส่งผลกระทบไปยังอีกบทบาทหนึ่ง ท าให้การท าหน้าที่ในแต่ละ
บทบาทท าได้ไม่สมบูรณ์ 
 Robbins (2004) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวเป็นความไม่สัมพันธ์กันระหว่างความต้องการ
ด้านครอบครัวและความต้องการด้านงาน เนื่องจากเวลาและการทุ่มเทแรงกายแรงใจของบุคคลหนึ่งต่อบทบาทนั้น ท าให้ยากต่อ
การเติมเต็มในทุกส่วนให้กับบุคคลรอบข้าง 
 ประเภทของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว 
 Netemeyer, Boles, and McMurrian (1996) ได้ท าการศึกษารูปแบบความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้วยการ
ปรับปรุงจากแนวคิดของ Katz and Kahn (1978) และ Greenhaus and Beutell (1985) โดยจ าแนกความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ความขัดแย้งที่เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน (Family Interfering with Work Conflict) หมายถึง ความไม่
สอดคล้องกันระหว่างบทบาทในครอบครัวกับบทบาทการท างาน ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องเวลาที่ใช้ร่วมกับครอบครัว 
ความเครียดในครอบครัว และการแสดงพฤติกรรมของการท าหน้าที่ในครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายการแสดงบทบาทในการท า งาน 
และกระทบกับความสามารถของบุคคลในการแสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน 
 2. ความขัดแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว (Work Interfering with Family Conflict) หมายถึง ความไม่
สอดคล้องระหว่างบทบาทการท างานกับบทบาทในครอบครัว ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องเวลาการท างาน ความเครียดจากงาน 
การแสดงพฤติกรรมของการท าหน้าที่ในงานเข้าไปก้าวก่ายการแสดงบทบาทในครอบครัว และกระทบกับความสามารถของบุคคล
ในการแสดงความรับผิดชอบในครอบครัว 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ (Organizational Misbehavior) 
 Vardi and Wiener (1996) ให้ความหมายของ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ คือ การกระท าใด ๆ ก็ตามที่
พนักงานในองค์การตั้งใจท าให้ขัด ละเมิด หรือฝ่าฝืนบรรทัดฐานขององค์การ โดยประเภทของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ 
(OMB) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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 1. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง (OMB ประเภท S) ส่วนมากเป็นเรื่องภายในเกี่ยวกับ
ตนเองต่อองค์การ และเป้าหมายของพฤติกรรมประเภทนี้ คือ องค์การหรือสมาชิกในองค์การ แบ่งแยกได้ 3 ประเภทเป้าหมาย คือ 
1. ตัวงานเอง เช่น การบิดเบือนข้อมูล 2. ทรัพย์สินขององค์การ เช่น การขโมยหรือขายความลับ 3. สมาชิกคนอื่น ๆ เช่น การ
ก่อกวนเพื่อนร่วมงาน 
 2. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อประโยชน์แก่พนักงานในองค์การทั้งหมด (OMB ประเภท O) ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ เช่น องค์การอื่น ๆ สถาบันทางสังคม หรือ ลูกค้า 
 3. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าให้เกิดความเสียหายและท าลายล้าง (OMB ประเภท D) เป้าหมายของพฤติกรรม
นี้ เป็นได้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ในขณะที่พฤติกรรมประเภท S และ O เป็นการเอื้อประโยชน์ทั้งบุคคลอื่น และองค์การ 
แต่พฤติกรรมประเภท D เป็นการท าลายทั้งบุคคลและองค์การ เช่น การท างานอุปกรณ์ขององค์การ เป็นต้น 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนชาวไทยท่ีมีสถานท่ีท างานในย่าน New CBD พระราม 
9 ซึ่งไม่ทราบจ านวนแน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนชาวไทยที่มีสถานที่ท างานในย่าน New CBD พระราม 9 
ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน โดยจะใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างของ กัลยา วาณิชย์บัญชา (2546) ดังนี ้
 

 
 

    
เมื่อ n แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 

    p แทน สัดส่วนของประชากรที่จะสุ่ม มีค่าเท่ากับ 0.05 
    Z แทน ค่า Z Score ที่ระดับความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ 1.96  
     ที่ระดับความมั่นใจ 95% (ระดับ 0.05) 
    e แทน สัดส่วนของความคาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้  
     (ค่าความคาดเคลื่อน e = 0.05) 
     แทนค่าสูตรแล้วจะได้ผลดังนี้ 
 
 
  
 

ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานเอกชนชาวไทยที่มีสถานที่ท างานในย่าน New CBD พระราม 9 
จ านวน 385 ตัวอย่าง และเก็บเพิ่มเติม 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 400 ตัวอย่าง 
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้ จะใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยจะท าการแจกแบบสอบถามบริเวณหน้าอาคารส านักงาน ในย่านพระราม 9 ประกอบไปด้วย อาคารส านักงาน G 
Tower, อาคารส านักงานยูนิลิเวอร์, อาคารภคินท์ และฟอร์จูนทาวน์ จนครบตามจ านวนท่ีต้องการ คือ 400 ตัวอย่าง 
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 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
4 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ภาระครอบครัว ภาวะ
สขุภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ณ ท่ีปัจจุบัน และรายได้ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ประกอบด้วยค าถาม 7 ด้าน คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
งาน, ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทในการท างาน, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, การพัฒนาทางอาชีพ, บรรยากาศในการท างาน, การ
เปลี่ยนแปลงในสถานท่ีท างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ประกอบด้วยค าถาม 2 ด้าน คือ ความขัดแย้งที่
เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน และความขัดแย้งท่ีเกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว  
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 3 ด้าน คือ พฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง, พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิกในองค์การ 
และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความเสียหาย  
 โดยลักษณะของค าถามจะมีค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอตามจ านวนที่ต้องการวิจัย 
 2. ช้ีแจงและอธิบายให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีตอบแบบสอบถาม 
 3. ทดสอบแบบสอบถามโดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 40 คน และ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Coefficient of Alpha) ของครอนบัค 
(Cronbach) ของ กัลยา วาณิชย์บัญชา (2546) โดยค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิที่ยอมรับได้ต้องมากกว่า 0.7 
 4. แจกแบบสอบถามบริเวณอาคารส านักงาน ในย่านพระราม 9 ประกอบด้วย  อาคารส านักงาน G Tower, อาคาร
ส านักงานยูนิลิเวอร์, อาคารภคินท์ และฟอร์จูนทาวน์ จนครบตามจ านวนท่ีต้องการ คือ 400 ตัวอย่าง 

การจัดกระท าข้อมูล 
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยท าการคัดแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
 2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัส เพื่อประมวลผล
ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดง
เป็นค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
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ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว และพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในองค์การ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานกับพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ในองค์การ และความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ  
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
50 และเพศชาย จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ที่อายุ 26 – 32 ปี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 
รองลงมามีอายุ 33 – 39 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21 มีสถานภาพสมรส จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมามี
สถานภาพโสด จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มีภาระเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวจ านวน 235 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 ในขณะที่ไม่มีภาระเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 มีสุขภาพแข็งแรง 
จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 และมีโรคประจ าตัว จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ต าแหน่งงานส่วนใหญ่มีต าแหน่ง
งานระดับเจ้าหน้าที่/พนักงานระดับกลาง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ34.7 รองลงมาระดับหัวหน้างาน จ านวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 26 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน ณ ท่ีปัจจุบัน 1 – 3 ปี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมา ประสบการณ์
ท างาน ณ ที่ปัจจุบัน 4 – 6 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และมีรายได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,001 – 25,000 บาท 
จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมา คือรายได้ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8  
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับงาน ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทในการท างาน ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และบรรยากาศในการท างาน มีระดับความคิดเห็นสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 2.73 2.68 และ 2.72 ตามล าดับ 
และพบว่า ด้านการพัฒนาทางอาชีพ การเปลี่ยนแปลงในสถานท่ีท างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นต่ า 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 2.50 และ 2.30 ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว พบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับ
ต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.48 โดยด้านความขัดแย้งที่เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน มีระดับความคิดเห็นสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.56 และด้านความขัดแย้งท่ีเกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว มีระดับความคิดเห็นต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.40 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ พบว่า พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การโดยรวมอยู่ในระดับต่ า โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.08 โดยด้านด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 ด้านพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความเสียหาย และด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08 และ 1.78 ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ภาระครอบครัว ภาวะสุขภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ณ ท่ีปัจจุบัน และรายได้ มีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ในองค์การแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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 สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาระครอบครัวแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาวะสุขภาพแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานท่ี 1.6 พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.7 พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นท่ีศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ท างาน ณ 
ที่ปัจจุบันแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 1.8 พนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับงาน ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทในการ
ท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาทางอาชีพ บรรยากาศในการท างาน การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงานบริษัทเอกชน สรุปได้ดังนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจ
ท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเครียดในงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท า
เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ของพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ ของสมาชิกในองค์การ ของ
พนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท า
เพื่อสร้างความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเครียดในงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ประกอบด้วย ความขัดแย้งที่เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่าย
งาน และความขัดแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงาน
บริษัทเอกชน สรุปได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 3.1 ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจ
ท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ความขัดแย้ง
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ระหว่างงานและครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3.2 ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจ
ท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ของพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า 
ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ 
ของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3.3 ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจ
ท าเพือ่สร้างความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน มีค่า sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ความขัดแย้งระหว่าง
งานและครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. จากแนวคิดเรื่องปัจจัยการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ Martinko, Gundlach, and Douglas (2002) ได้ระบุ
ว่า ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ภาระครอบครัว ภาวะสุขภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ณ ที่
ปัจจุบัน และรายได้ พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน ความรู้สึกด้านลบ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การของ Penney 
and Spector (2005) ซึ่งได้สรุปว่า ลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานเป็นตัวก ากับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ซึ่งอาจเกิด
จากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีอายุระหว่าง 18 – 47 ปี  หรือ 18 ปีขึ้นไป และอยู่บริ เวณพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ใน
กรุงเทพมหานคร เป็นวัยที่ต้องหารายได้เพื่อด ารงชีวิต ตลอดจนหารายได้เพื่อดูแลครอบครัว ประกอบกับการแข่งขันภายใน
องค์การที่มากขึ้น และปัจจุบันเพศชาย และเพศหญิงมีความเท่าเทียมกัน และมีบทบาทส าคัญในอ งค์การทั้งคู่  ดังนั้น                   
ในการปฏิบัติงานจึงมีความเครียดและความกดดันในหน้าที่การงานไม่ต่างกัน จึงท าให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ               
ไม่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ด้านปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาทางอาชีพ บรรยากาศใน
การท างาน และการเปลี่ยนแปลงในสถานท่ีท างาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ใน
เชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ การรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ความเครียดในงาน และ
ความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายแห่งหนึ่งของ กมลวรรณ วันดี 
(2557) พบว่า ความเครียดในงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ซึ่งอาจเกิดจาก
สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น เพื่อนร่วมงาน หรือบรรยากาศในการท างานเอื้ออ านวยให้สามารถแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ได้ เช่น เพื่อนร่วมงานเห็นด้วยกับการเข้างานสาย หรือไม่มีกฎระเบียบท่ีชัดเจนในการควบคุมพนักงานท่ีประพฤติผิด อย่างไรก็ตาม
พบว่า ด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน และการประเมินผลการปฏิบัติ งาน มีอิทธิพลกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อ
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ในเชิงลบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ วันดี (2557) ซึ่งอาจเกิดจากพนักงานไม่ต้องการได้รับ
มอบหมายงานใหม่ หรือได้รับงานที่มีความท้าทายมากขึ้น รวมถึงมีความเข้าใจในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง 
เช่น มองว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จะมีการสับเปลี่ยนกันทุกปี จึงท าให้พนักงานเข้าใจว่าหากได้รับการ
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ประเมินผลที่ดีแล้ว จะไม่ได้รับการประเมินผลที่ดีในปีถัด จึงท าให้มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ เช่น การ
เข้างานสาย การพักเกินเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 
 3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บรรยากาศในการท างาน 
การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อ
ผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ วันดี (2557) พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวกับงานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ซึ่งอาจเกิดจากการ
คาดหวังในผลการประเมินผลจากการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา จึงท าให้พนักงานประพฤติผิด เช่น ให้ข้อมูลเท็จ หรือให้ข้อมูลที่
ไม่ครบถ้วน เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ดี เช่น ลูกค้าใช้บริการ หรือซื้ อผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในการ
ท างานยังอาจเอื้ออ านวยให้เกิดการกระท าผิด เช่น เพื่อนร่วมงานปฏิบัติผิดเช่นเดียวกัน 
 4. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาทางอาชีพ บรรยากาศในการท างาน 
และการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความเสียหาย ในเชิงบวก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ วันดี (2557) พบว่า ความเครียดในงานด้านสัมพันธภาพและบรรยากาศในการท างานมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดจากการแข่งขันกับเพื่อน
ร่วมงานภายในบริษัทสูง รวมไปถึงได้รับผลประโยชน์จากการท างานท่ีไม่เหมาะสม จึงท าให้เกิดการนินทาเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็
ตามพบว่า ด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทในการท างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความเสียหาย ในเชิงลบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ วันดี (2557) ซึ่ง
อาจเกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พนักงานจึงต้องการเปรียบเทียบผลการประเมินงาน รวมถึง
เปรียบเทียบผลงานตนเองกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อแสดงออกว่าตนเองมีความสามารถเหนือกว่าเพื่อนร่วมงาน จึงท าให้เกิดการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ เช่น การนินทาเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น 
 5. ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ประกอบด้วย ความขัดแย้งที่เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน และความ
ขัดแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเชิง
บวก ซึ่งพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประกอบด้วย พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง พฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความเสียหาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา และพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาพนักงานในโรงงานท ากรอบรูปเอกชนแห่งหนึ่งของ นภาภรณ์ อุทัยจรัสรัศมี (2554) พบว่า ความขัดแย้งที่
เกิดจากครอบครัวส่งผลกระทบกับการท างาน และความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานส่งผลกระทบกับครอบครัว มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งอาจเกิดจากภาระครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบท าให้แสดง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ออกมา เช่น การเข้างานสาย หรือการลาโดยไม่มีสาเหตุจ าเป็น  หรืออาจเกิดจากภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ภายในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้จ าเป็นต้องประพฤติผิดกับลูกค้า เช่น ให้ข้อมูลเท็จ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อคาดหวัง
ให้ลูกค้าใช้บริการ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนภาระงาน หรือความเครียดจากการท างานท่ีสะสม รวมไปถึงความเครียดจากภาระ
ครอบครัวต่าง ๆ ท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การจับกลุ่มพูดคุย หรือนินทากับเพื่อนร่วมงานภายในบริษัท 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. จากการวิจัยพบว่า ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ภาระครอบครัว ภาวะสุขภาพ ต าแหน่ง
งาน ประสบการณ์ท างาน ณ ท่ีปัจจุบัน และรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็น
ว่า พฤติกรรมไม่พึงประสงค์อาจเป็นพฤติกรรมเฉพาะรายบุคคล ดังนั้น องค์การควรจะหาสาเหตุของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่
เกิดขึ้น และเริ่มวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาจจะมีการจัดโครงการอบรมหรือสัมมนาให้กับพนักงาน เน้นหัวข้อด้าน
พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายในองค์การ เพื่อให้พนักงานทราบแนวทางในการปฏิบัติตน นอกจากนี้ควรสนับสนุนกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความสามคัคีภายในองค์การ ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของพนักงาน โดยมีบทลงโทษผู้ที่ประพฤติผิด 
ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจทางบวก เช่น ให้รางวัลแก่พนักงานท่ีประพฤติดี  เป็นต้น 
 2. จากการวิจัยพบว่า ความเครียดในงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ซึ่งเมื่อตรวจสอบ
ผลการทดสอบพบว่า ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน ดังนั้น บริษัทจึงควรมีการก าหนดขอบเขต ปริมาณงานท่ีเหมาะสม และ
การวางแผนการจัดการการท างานท่ีดี เพื่อให้พนักงานลดความเครียดในส่วนของปัจจัยจากงานได้ 
 3. จากการวิจัย พบว่า ความขัดแย้งที่เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน และความขัดแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่าย
ครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ดังนั้น องค์การควรให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน ก าหนดบทบาท และ
ปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบไม่ให้มากเกินไป จนพนักงานต้องน าเวลาส่วนตัวมาใช้ในการท างาน ท าให้ไม่สามารถรับผิดชอบต่อ
ครอบครัวได้อย่างเต็มที ่
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