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การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล กบัพฤติกรรมที่

ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร 2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคใ์นองคก์าร และ 3) ศกึษาอิทธิพลของปัจจยัความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั  ที่มีต่อพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร โดยเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามกบัพนกังานบริษัทเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ย่าน New CBD พระราม 9 จ านวน 400 ตวัอย่าง และวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ความถ่ี 
รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การทดสอบความแตกต่างของความแปรปรวนของสองประชากร  และค่า
สมัประสิทธ์ิการถดถอยพหุคณู ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ
ชายและเพศหญิงจ านวนเท่ากัน ส่วนใหญ่มีอาย ุ26-32 ปี มีสถานภาพสมรส มีภาระเลีย้งดูสมาชิกในครอบครวั 
มีสขุภาพแข็งแรง  มีต าแหน่งงานระดบัเจา้หนา้ที่/พนกังาน มีประสบการณท์ างาน ณ ปัจจุบนัอยู่ที่ 1-3 ปี และมี
รายไดต้่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล
ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกัน   2) ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงานมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร และพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหายในเชิงบวก  
โดยมีค่าน า้หนักพยากรณ์ร้อยละ 46, 44 และ 48.8 ตามล าดับ 3) ปัจจัยดา้นความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครวั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์กต่นเอง พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร และพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย
ในเชิงบวก โดยมีค่าน า้หนกัพยากรณร์อ้ยละ 16.8, 33.5 และ 23.1 ตามล าดบั 
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องคก์าร 
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The objectives of this independent study are as follows: (1) to compare the differences 

between personal factors and organizational misbehavior in companies; (2) to study the influence of 
job stress and organizational misbehavior in companies, to study the influence of work-family conflict 
with regard to organizational misbehavior in companies. The data was collected by questionnaires, 
with a population of 400 private company employees in the new CBD Phra Ram 9 area as research. 
The data was analyzed by descriptive statistics, including frequency, percentage, mean and 
standard deviation and the inferential statistics consisted of an independent sample t-test, Analysis 
of Variance (ANOVA) and Multiple Linear Regression at a 0.05 level of statistical significance. 
According to the results, most of the participants were an equal number of males and females, aged 
between 26-32, married, paid for family expenses, in good health, in an officer position, with a work 
experience range of 1-3 years and income range of 15,001-25,000 Baht. The results of the 
hypothesis testing were as follows: (1) the personal factor of employees did not affect organizational 
misbehavior in the company; (2) the job stress effect of the organizational misbehavior dimension for 
self-benefit, benefit organization and inflicted damage with a Coefficient of Multiple Determination of 
46%, 44%, and 48.8%, respectively; (3) the work-family conflict effected organizational misbehavior 
for self-benefit, benefit organization and inflicted damage with the Coefficient of Multiple 
Determination at 16.8%, 33.5%, and 23.1%, respectively 

 
Keyword : Job Stress, Work-Family Conflict, Organizational Misbehavior 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ภูมิหลัง  
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีเกิดขึน้อย่าง

รวดเร็ว ส่งผลใหส้ภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้ภายในองคก์ารประกอบ
ไปดว้ยคนจ านวนมาก ซึ่งมีลกัษณะที่แตกต่างกนัมาท างานอยู่ร่วมกนั ท าใหเ้กิดพฤติกรรมในการ
ปฏิบติังานที่แตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ซึ่งทรพัยากรมนุษยถื์อไดว้่า เป็นหนึ่งในหวัใจส าคญั ที่จะ
เป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์การประสบความส าเร็จ ดังนั้น องค์การจึงควรมีการบริหารจัดการ
ทรพัยากรมนุษยอ์ย่างเหมาะสม ตลอดจนสรา้งทศันคติที่ดีต่อองคก์าร ท าใหเ้กิดพฤติกรรมในการ
ปฏิบติังานที่เหมาะสม เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายขององคก์ารตามที่
ไดก้ าหนดไว ้ 

ในแต่ละองค์การต้องการให้พนักงานแสดงพฤติกรรมตามที่องค์การคาดหวังไว้ ผ่าน
กระบวนการบริหารทรพัยากรมนุษย ์เช่น การสรา้งค่านิยมองคก์ารและวฒันธรรมองคก์าร เพื่อให้
พนักงานประพฤติตนอย่างเหมาะสม และแสดงออกทางพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่องค์การ
คาดหวัง แต่ทัง้นี ้นอกเหนือจากพฤติกรรมที่พึงประสงคใ์นองคก์ารแลว้ ยังพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงคใ์นองคก์ารดว้ย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีจ้ะเป็นอุปสรรคที่จะไปขัดขวางความส าเร็จของ
องค์การ  เช่น การใชเ้วลางานท าเรื่องส่วนตัว การมาสาย การขาดงาน การเปิดเผยข้อมูลของ
องคก์ารต่อบุคคลภายนอก เป็นตน้ ซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคเ์หล่านี ้จะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ
สมาชิกในองค์การและองค์การเอง  ในการวิจัยครัง้นีจ้ึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยสองประการที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร โดยประกอบไปดว้ย  

ประการที่หนึ่ง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ซึ่งความเครียดในงาน เป็น
ความรูส้ึกด้านลบที่เกิดขึน้มาจากปัจจัยแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป สภาวะ
แวดลอ้มการท างานที่ไม่ดี ความรบัผิดชอบต่องานที่สงูมากขึน้ ซึ่งสิ่งเหล่านีส้่งผลใหบุ้คคลแต่ละ
บุคคล มีการตอบสนองต่อความเครียดในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ประกอบไปดว้ย 1. การ
ตอบสนองต่อดา้นจิตใจและอารมณ ์ท าใหบุ้คคลมีความวิตกกงัวล หงดุหงิดง่าย เบื่อหน่ายงาน 2. 
การตอบสนองต่อดา้นรา่งกาย ส่งผลใหเ้กิดอาการผิดปกติทางรา่งกาย เช่น อาการปวดหวั นอนไม่
หลบั ความดันสูง โรคหัวใจ และ 3. การตอบสนองต่อดา้นพฤติกรรม ส่งผลใหบุ้คคลมีแสดงออก
ทางพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมกา้วรา้ว การขาดงาน การมาสายเพิ่มมากขึน้ เป็นตน้  
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ประการที่สอง ความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ซึ่งเป็นความไม่สมดลุกนัระหว่าง
บทบาทในงานกบับทบาททางครอบครวั โดยอาจเป็นผลมาจากการทุ่มเทเวลาและแรงกาย แรงใจ
ต่อบทบาทหนึ่งมากจนเกินไป จนท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ในอีกบทบาทหนึ่งไดอ้ย่างสมบูรณ ์ซึ่ง
ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวัจ าแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ ความขัดแย้งที่ เกิดจาก
ครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน และความขัดแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั ซึ่งเราจะ
เห็นไดว้่าในปัจจบุนั แต่ละองคก์ารมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงมากขึน้ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขัน ท าใหพ้นักงานตอ้งทุ่มเทเวลาใหก้ับการท างานมากขึน้ เป็นผลท าใหช้ีวิตการท างาน
และชีวิตครอบครวักา้วก่ายกนั เกิดความไม่สมดลุระหว่างเวลางานและเวลาครอบครวั ซึ่งความไม่
สมดลุนีจ้ะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อทัง้ตนเอง ครอบครวั และองคก์าร 

จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ความเครียดในงาน และความขัดแยง้ระหว่าง
งานและครอบครวั มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร 
ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษากลุ่มพนกังานบริษัทเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ในย่าน New CBD พระราม 9 เนื่องจากเป็นท าเลที่ถูกยกให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของ
กรุงเทพมหานคร มีการขยายตัวของธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเกิดอาคารส านักงานขึน้มารองรบั
การขยายตวัของธุรกิจหลายโครงการ เช่น อาคารส านกังาน G Tower เป็นตน้ โดยจะศึกษาปัจจัย
สองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ เพื่ อน ามาเป็นแนวทาง
พิจารณา แกไ้ข และปรบัปรุงบรรยากาศการท างานภายในองคก์าร ตลอดจนใหค้ าแนะน าและคอย
ช่วยเหลือพนกังานในองคก์าร เพื่อรกัษาพนกังานไวใ้หย้งัคงปฏิบติังานอยู่ในองคก์าร และสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ตามที่ตัง้เปา้หมายไว ้

 

1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนใน

จงัหวัดกรุงเทพมหานคร ย่าน New CBD พระราม 9 ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ภาระ
ครอบครวั ภาวะสขุภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั และรายได ้กับพฤติกรรม
ที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในองค์การ ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ย่าน New CBD 
พระราม 9 
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ที่มีต่อพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบริษัทเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ย่าน New CBD 
พระราม 9 

 

1.3 ความส าคัญของการวิจัย  
ผลการวิจัยครัง้นีเ้พื่อใหท้ราบถึง อิทธิพลระหว่างปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน 

และความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การของ
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ย่าน New CBD พระราม 9 ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน ์ดงันี ้

1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน และความขดัแยง้ระหว่างงาน
และครอบครวั เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถน าข้อมลูมาหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคใ์นองคก์ารของหนกังาน 

2. เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าก าหนดแนวทาง และวางแผนการบริหารจัดการทรพัยากร
มนษุยใ์หม้ีประสิทธิภาพในการท างานไดดี้ยิ่งขึน้ 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับ

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร และศึกษาอิทธิพลของปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน 
และความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวัที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่างครัง้นี ้คือ พนักงานบริษัทเอกชนชาวไทยที่มี
สถานที่ท างานในย่าน New CBD พระราม 9 ซึ่งไม่ทราบจ านวนแน่นอน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานบริษัทเอกชนชาวไทยที่มีสถานที่

ท างานในย่าน New CBD พระราม 9 ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน โดยจะใชส้ตูรค านวณหาขนาด
ตวัอย่าง (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดสงูสดุที่ยอม
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ให้เกิด 5% หรือ 0.05 จากสูตรผู้วิจัยจะได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง และเก็บเพิ่มเติม 15 
ตวัอย่าง ดงันัน้ ขนาดของกลุม่ตวัอย่างส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้เท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

 
3. ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง 

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัครัง้นี ้จะใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
อาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะท าการแจกแบบสอบถามบริเวณหน้า
อาคารส านกังาน ในย่านพระราม 9 ประกอบไปดว้ย อาคารส านกังาน G Tower, อาคารส านกังาน
ยนูิลิเวอร,์ อาคารภคินท ์และฟอรจ์นูทาวน ์จนครบตามจ านวนที่ตอ้งการ คือ 400 ตวัอย่าง 
 

1.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
การศกึษาครัง้นี ้ประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงันี ้

1. ตัวแปรอิสระ  
1.1 ลักษณะส่วนบุคคล 

1.1.1 เพศ 
1.1.2 อาย ุ
1.1.3 สถานภาพ 
1.1.4 ภาระครอบครวั 
1.1.5 ภาวะสขุภาพ 
1.1.6 ต าแหน่งงาน 
1.1.7 ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจบุนั 
1.1.8 รายได ้

1.2 ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 
1.2.1 ปัจจยัที่เก่ียวกบังาน 
1.2.2 ปัจจยัที่เก่ียวกบับทบาทในการท างาน 
1.2.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
1.2.4 การพฒันาทางอาชีพ 
1.2.5 บรรยากาศในการท างาน 
1.2.6 การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน 
1.2.7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 



  5 

1.3 ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว 
1.3.1 ความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน 
1.3.2 ความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั 

2. ตัวแปรตาม   
2.1 พฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงคใ์นองคก์าร 

2.1.1 พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 
2.1.2 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกใน

องคก์าร 
2.1.3 พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย 

 

1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ในการวิจยัครัง้นี ้ไดก้ าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะไวด้งันี ้

1. ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานะภาพ ภาระครอบครวั ภาวะ
สขุภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจบุนั และรายได ้ของพนกังานบริษัทเอกชนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในย่าน New CBD พระราม 9 

2. ความเครียดในงาน หมายถึง ความรูส้กึที่เป็นผลมาจากปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
เช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป ความสบัสนและความขัดแยง้ในบทบาท สภาวะการท างานที่ไม่ดี 
งานที่ตอ้งรบัผิดชอบสงู ความสมัพนัธก์บับคุคลอื่นไม่ดี ซึ่งปัจจยัเหลา่นีก้่อใหเ้กิดความกดดนั อนัมี
ผลท าใหเ้กิดความเจ็บป่วยดา้นรา่งกายและสขุภาพจิต (Cooper & Marshall, 1976) 

3. ความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั หมายถึง ความขดัแยง้ระหว่างบทบาทใน
การด าเนินงานและบทบาทในครอบครวัที่ไม่สามารถด าเนินควบคู่กนัได ้ส่งผลใหบุ้คคลรบัผิดชอบ
ทั้งสองบทบาทไดไ้ม่เต็มที่ หรือรบัผิดชอบทั้งสอบบทบาทไดย้าก ไดแ้ก่ ความขัดแยง้ที่เกิดจาก
ครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน และความขัดแย้งที่ เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว       
(Carlson, Kacmar, & Williams, 2000)    

4. พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร หมายถึง การกระท าใด ๆก็ตามที่พนกังานใน
องคก์ารตัง้ใจท าใหข้ัด ละเมิด หรือฝ่าฝืนบรรทัดฐานขององคก์าร ไดแ้ก่ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนข์อง
สมาชิกในองค์การ และพฤติกรรมไม่พึ งประสงค์ซึ่ งตั้ งใจท า เพื่ อสร้างความ เสียหาย                   
(Vardi & Wiener, 1996) 
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5. CBD ย่อมาจาก Central Business District คือ ศนูยก์ลางทางธุรกิจ เป็นพืน้ที่ที่มี
กิจกรรมทางสงัคมและมีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากที่สดุ เป็นที่ตัง้ของอาคารส านกังานใหญ่ 
ศนูยร์วมการคา้ขาย หา้งรา้นต่าง ๆ ท าเลธุรกิจดา้นที่พกั-ที่อยู่อาศยั อสงัหาริมทรพัย ์และเครือข่าย
คมนาคมที่ใหบ้รกิารสมบรูณพ์รอ้ม (Estopolis, 2562) 

6. New CBD คือ พืน้ที่ศูนยก์ลางทางธุรกิจแห่งใหม่ที่ก าลังจะเกิดขึน้ มีผลมาจาก
การกระจายธุรกิจและการลงทนุไปยงัพืน้ที่ต่าง ๆ น ามาซึ่งศกัยภาพของท าเลที่ตัง้ย่านนัน้ ๆ ดึงดดู
ใหป้ระชากรเขา้มาอยู่อาศัย กระตุน้ใหเ้กิดการคา้ขาย จับจ่ายใชส้อย ลงทุน ไปสู่การเติบโตของ
เศรษฐกิจ ซึ่งในงานวิจยันีห้มายถึงพืน้ที่บรเิวณพระราม 9 (Estopolis, 2562) 
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1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัสว่นบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ภาระครอบครวั 
5. ภาวะสขุภาพ 
6. ต าแหน่งงาน 
7. ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจบุนั 
8. รายได ้
 
ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน 
1. ปัจจยัที่เก่ียวกบังาน 
2. ปัจจยัที่เก่ียวกบับทบาทในการท างาน 
3. ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
4. การพฒันาทางอาชีพ 
5. บรรยากาศในการท างาน 
6. การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน 
7. การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 
ความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั 
1. ความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไป
กา้วก่ายงาน 
2. ความขัดแย้งที่ เกิดจากงานเข้าไปก้าว
ก่ายครอบครวั 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร 
1. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท า
เพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 
2. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท า
เพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 
3. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ตั้งใจท า
เพื่อสรา้งความเสียหาย 
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1.8 สมมติฐานในการวิจัย 
1. พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 

ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ภาระครอบครวั ภาวะสุขภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์
ท างาน ณ ที่ปัจจบุนั และรายได ้มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ประกอบด้วย ปัจจัยเก่ียวกับงาน ปัจจัยที่
เก่ียวกับบทบาทในการท างาน ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาทางอาชีพ บรรยากาศใน
การท างาน การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน  

3. ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว  ประกอบด้วย ความขัดแย้งที่ เกิดจาก
ครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน และความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงานและความขัดแยง้ระหว่างงานและ
ครอบครวัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองค์การของพนักงานบริษัทเอกชนพืน้ที่
ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเครียด (Stress) และความเครียดในงาน (Job 
Stress) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความขัดแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั (Work-Family 
Conflict) 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร (Organizational 
Misbehavior) 

4. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด (Stress) และความเครียดในงาน (Job Stress) 
2.1.1 ความหมายของความเครียด 

Hilary (1997) ใหค้วามหมายของความเครียด (Stress) ว่า มีรากศัพทม์าจากภาษา
ละติน “Stringers” แปลว่า “เขม้งวด” ซึ่งในอดีตค านีถู้กน ามาใชใ้นการอธิบายถึงความทกุขท์รมาน 
หรือความยากล าบาก 

Selye (1956) ใหค้วามหมายว่า ความเครียดเป็นปฏิกิรยิาการตอบสนองของรา่งกาย
ต่อสิ่งเรา้ที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกนัออกไปตามปัจจยัภายใน เช่น เพศ 
อายุ กรรมพนัธุ ์ส่วนปัจจยัภายนอก เช่น ยา อาหาร และอ่ืน ๆ ซึ่งจะกระตุน้ใหเ้กิดการปรบัตวัเพื่อ
น าไปสู่การรกัษาสมดุลของร่างกาย อีกทัง้ บุคคลที่เผชิญกับภาวะความเครียดเป็นเวลานาน จน
กลายเป็นความเครียดสะสม จะท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงดา้นความคิด ความรูส้กึ และพฤติกรรม
ไปในทางที่เสื่อมถอยลง 

Lazarus and Folkman (1984) ใหค้วามหมายว่า ความเครียดเป็นสถานการณท์ี่ท า
ใหบุ้คคลใชก้ลไกในการปรบัตัวในการเผชิญกับภาวะความเครียด เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ บุคคลจะเป็นผู้ประเมินว่าสิ่งแวดล้อมที่ เผชิญอยู่นั้น
ก่อใหเ้กิดความเครียดหรือไม่ หากประเมินว่าสิ่งแวดลอ้มที่เผชิญอยู่ไม่ก่อใหเ้กิดผลดีผลเสีย หรือ
เกิดในทางที่ดีหรือได้ประโยชน์ บุคคลนั้นก็จะประเมินว่า สิ่งแวดล้อมที่เผชิญอยู่ไม่ก่อให้เกิด
ความเครียด แต่หากประเมินแลว้ว่า สิ่งแวดลอ้มที่เผชิญอยู่นัน้เป็นสิ่งที่คุกคาม สิ่งแวดลอ้มนัน้ก็
ก่อใหเ้กิดความเครียดขึน้ได ้

Taylor (1986) ใหค้วามหมายว่า ความเครียด หมายถึง กระบวนการในการประเมิน
สถานการณ ์การตอบสนองต่อสถานการณ ์รวมถึงการตอบสนองของร่างกาย พฤติกรรม อารมณ ์
และความคิด  

S. Robbins (2001) ใหค้วามหมายว่า ความเครียดเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่บุคคล
ตอ้งเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสถานการณ์ที่บุคคลไม่สามารถท าตามความ
ตอ้งการของตนเองได ้บางครัง้ความเครียดส่งผลกระทบในแง่ลบ แต่บางครัง้ความเครียดก็เป็น
ประโยชนไ์ด ้

ดังนั้น สรุปได้ว่า ความเครียด คือ เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดลอ้ม โดยบุคคลจะเป็นผูป้ระเมินว่าสิ่งแวดลอ้มที่ก าลงัเผชิญอยู่นัน้ก่อใหเ้กิดความเครียด
หรือไม่ ซึ่งจะกระตุน้ใหเ้กิดการปรบัตัวเพื่อน าไปสู่กระบวนการการรกัษาสมดุลของร่างกาย และ
บุคคลที่เผชิญกับภาวะความเครียดเป็นเวลานาน และกลายเป็นความเครียดสะสม จะท าใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงทางดา้นความคิด ดา้นความรูส้กึ และดา้นพฤติกรรมไปในทางที่เสื่อมถอยลง 

 
2.1.2 ความหมายของความเครียดในงาน 

Cooper and Marshall (1976) ใหค้วามหมายของความเครียดในงาน เป็นความรูส้ึก
ที่เป็นผลมาจากปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม เช่น ปริมาณงานที่มากเกินไป ความสบัสนและความ
ขดัแยง้ในบทบาท สภาวะการท างานที่ไม่ดี งานที่ตอ้งรบัผิดชอบสงู ความสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืนไม่ดี 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี ้ก่อให้เกิดความกดดัน อันมีผลท าให้เกิดความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและ
สขุภาพจิต 

Brief, Schuler, and Sell (1981) ใหค้วามหมายของความเครียดในงานว่า เป็นการ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างงานกบับุคคล ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในตวับุคคล ท าใหบุ้คคลนัน้เปลี่ยนไป
จากสภาวะปกติ 
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Ross and Altmaier (1994) ใหค้วามหมายของความเครียดในงาน คือ ปฏิสมัพันธ์
ระหว่างสภาพการท างานกบัลกัษณะของบคุคลที่ท างาน โดยปรมิาณงานมีมากเกินกว่าที่บคุคลจะ
สามารถท าได ้

Kaplan (1983 ) แ ล ะ  Lazarus and Folkman (1984 ) ให้ ค ว าม หม าย ขอ ง
ความเครียดในงานว่าเป็นผลการกระท าร่วมกันระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดลอ้ม เมื่อเกิดความไม่
สมดุลระหว่างความต้องการกับความสามารถในการตอบสนองของบุคคล ท าให้บุคคลมีการ
ตอบสนองทางอารมณใ์นรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไป 

Kalleberg (1977) ให้ความหมายของความเครียดในงานว่า เป็นความรูส้ึกของ
บุคคลที่ไม่พึงพอใจจากบทบาทในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน เช่น เกิดความ
สบัสน กระวนกระวาย เบื่อหน่าย เป็นตน้ 

ดังนั้น สรุปไดว้่า ความเครียดในงาน เป็นความรูส้ึกดา้นลบที่เกิดขึน้มาจากปัจจัย
แวดลอ้มต่าง ๆ เช่น ปริมาณงานที่มากเกินความสามารถจะท าได ้สภาวะการท างานที่ไม่ดี ความ
รบัผิดชอบต่องานสงูมากขึน้ ซึ่งสิ่งเหลา่นีส้่งผลต่อบคุคลที่ปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดความเครียด ความ
กดดนั และสง่ผลต่อการตอบสนองทางอารมณใ์นรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไปในแต่ละบคุคล 

 
2.1.3 สาเหตุและปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 

Luckman and Sorenson (1984) ได้อธิบายถึงสาเหตุของความเครียดในงาน 
แบ่งเป็นดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1. ความเครียดในบทบาท (Role Stress) แบ่งเป็น 
1.1 บทบาทที่คลมุเครือ สง่ผลใหง้านไม่เป็นไปตามที่คาดหวงั 
1.2 ความขดัแยง้ในบทบาท 
1.3 บทบาทที่มากจนเกินไป 

2. ความเครียดจากลกัษณะของงาน (Stressor from Job Characteristics) เช่น 
การท างานเป็นเวลานาน งานที่ตอ้งรบัผิดชอบสงู 

3. ความเครียดจากรูปแบบของงาน (Stressors from Job design) เช่น งานที่
ตอ้งใชท้กัษะ ใชค้วามสามารถมากเป็นพิเศษ 

 
Brown and Moberg (1980) ไดส้รุปปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดงันี ้

1. ปัจจยัที่เก่ียวกบังาน ไดแ้ก่ 
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1.1 สภาพการท างาน (Work Conditions)  
1.2 ปรมิาณงาน (Work Quantity) หมายถึง จ านวนงานที่ไดร้บัมอบหมายให้

ท า ขึน้อยู่กบัเวลา 
2. ปัจจยัที่เก่ียวกบับทบาทในการท างาน (Work Roles) ไดแ้ก ่

2.1 บทบาทคลุมเครือ (Role Ambiguity) หมายถึง การที่บุคคลไม่ทราบ
วัตถุประสงค์ของงาน ความคาดหวังเก่ียวกับงานของผูร้่วมงาน ขอบเขตความรบัผิดชอบที่ไม่
ชดัเจน 

2.2 บทบาทขัดแยง้ (Role Conflict) หมายถึง บทบาทหน้าที่เก่ียวกับงานที่
แต่ละคนตอ้งกระท า ที่ถกูก าหนดขึน้มาอย่างสบัสน 

2.3 ความรับผิดชอบ (Responsibilities) แบ่งเป็น 2 ประการ คือ ความ
รบัผิดชอบที่เก่ียวกบัคน และความรบัผิดชอบที่เก่ียวกบัสิ่งของอ่ืน ๆ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อันประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้รหิาร ผูป้ฏิบติังาน และผูร้ว่มงาน ท าใหเ้กิดความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

4. พฒันาการทางอาชีพ (Career Improvements) เช่น ความกา้วหนา้ในงาน 
5. บรรยากาศในการท างาน (Work Climates) เช่น การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ  
6. การเปลี่ยนแปลงในที่ท างาน เช่น การเปลี่ยนขัน้ตอนในการท างาน 
7. ระบบรางวัล (Reward) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Appraisal) 
 

Cooper and Marshall (1976) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียด แบ่งเป็น 6 
ประการ ดงันี ้

1. ปัจจยัที่เกิดจากตวังาน (Factors Intrinsic to the Job) 
1.1 สภาพการท างานดา้นกายภาพ (Working Conditions) เช่น แสงสว่างไม่

เพียงพอ เสียงดงัรบกวน และสิ่งที่มากระตุน้ต่อประสาทสมัผสั ซึ่งสง่ผลกระทบต่อจิตใจ 
1.2 การท างานเป็นกะ (Shift Work)  
1.3 ชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน (Long Hours) ส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพ

ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ 
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1.4 การเดินทาง (Travel) ปัญหารถติดจากการเดินทางไปท างาน เป็นสิ่ง
กระตุน้ใหเ้กิดความเครียดได ้

1.5 เทคโนโลยีใหม่ (New Technology) การปรบัตวัเขา้หาระบบการท างาน
ที่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ 

1.6 การท างานหนักเกินไป (Work Overload) แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ การ
ท างานหนกัเกินไปในเรื่องของปรมิาณ (Quantitative Overload) ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการท างานที่
นานมากขึน้ และ การท างานหนกัเกินไปในงานที่ยากมากเกินไป (Qualitative Overload) เกิดจาก
การท่ีบคุคลขาดทกัษะในการท างาน 

2. บทบาทหนา้ที่ในองคก์ร (Role in the Organization) 
2.1 บทบาทที่คลมุเครือ (Role Ambiguity) เกิดจากการไม่ทราบวตัถุประสงค ์

หรือเป้าหมายของงาน ท าให้เกิดความคลุมเครือ ส่งผลให้เกิดความหงุดหงิด ไม่พอใจ รวมถึง
แรงจงูใจในการท างานลดลง 

2.2 บทบาทที่ขัดแย้งกัน (Role Conflict) ความไม่สอดคล้องกันของความ
ตอ้งการ ค่านยิม ความคิดเห็น ของบคุคลกบับทบาทที่ไดร้บัมอบหมาย 

2.3 หน้าที่ และความรับผิดชอบ (Responsibility) เป็นบทบาทหนึ่ งใน
องคก์าร แบ่งเป็น หนา้ที่และความรบัผิดชอบที่เก่ียวกับคน และหนา้ที่ความรบัผิดชอบต่อสิ่งของ 
โดยหน้าที่ความรบัผิดชอบต่อคนจะเป็นตัวที่ท าให้เกิดความเครียดมาก เนื่องจากจะต้องคอย
กระตุน้ใหร้างวลัแก่ผูอ่ื้น 

2.4 อ่ืน ๆ เช่น การไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การขาดความช่วยเหลือจาก
ผูบ้รหิาร 

3. ความสมัพนัธใ์นที่ท างาน (Relationship at Work) 
3.1 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา (Relationships with Boss) ปัญหาดา้น

ความมั่ นคงทางอารมณ์ บ่อยครั้งมักเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับ
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นไปในทางที่ไม่ดี จึงสง่ผลใหเ้กิดแรงกดดนัในงาน  

3.2 ความสมัพนัธก์บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Relationships with Subordinates) 
3.3 ความสัมพันธ์กับ เพื่ อนร่วมงาน  (Relationships with Colleagues) 

ความเครียดจากเพื่อนรว่มงานเกิดจากการแข่งขนักนัในที่ท างาน 
4. ความส าเรจ็และความกา้วหนา้ในอาชีพ (Career Development) 
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4.1 ความมั่นคงในการท างาน (Job Security) เป็นตวัวดัระดบัความมั่นคงใน
งาน ความกา้วหนา้ในอาชีพเป็นสิ่งที่บุคคลตอ้งการ ซึ่งหากไม่ไดร้บัก็อาจก่อใหเ้กิดความเครียด
มากขึน้ ตลอดจนความเครียดจากการพยายามรกัษาต าแหน่งของตน 

4.2 โอกาสจ ากดัของอาชีพ (Occupational Locking-in) คือ มีโอกาสนอ้ยที่
จะสามารถย้ายจากการท างานปัจจุบันไปยังการท างานในส่วนอ่ืน  ๆเนื่องจากไม่มีต าแหน่งที่
เหมาะสม หรือไม่มีความสามารถในการท างานในสว่นที่แตกต่างกนัภายในองคก์าร 

5. บรรยากาศและโครงสรา้งองคก์าร (Organizational Structure and Climate) 
ลกัษณะและโครงสรา้งองคก์ารท าใหผู้ป้ฏิบติังานไม่รูส้ึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกบัองคก์าร ขาด
โอกาสในการมีส่วนรว่มในการตดัสินใจ รวมถึงการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพในองคก์าร เป็นสิ่งที่
ท าใหเ้กิดความเครียดในงาน 

5.1 การมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ (Participation in Decision-Making) 
5.2 การป ระ เมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน  (Performance Appraisal)  การ

ประเมินผลก่อให้เกิดความเครียด ทั้งผู้ประเมินและผู้ที่ถูกประเมิน และอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ฏิบติังานและผูบ้งัคบับญัชา 

6. ปัจจัยอ่ืน ๆที่นอกเหนือจากงาน (Non-Work Factor) หมายถึง การจัดสรร
เวลาระหว่างงานและครอบครวัไม่สอดคลอ้งกนั ผลกระทบของครอบครวัมีผลต่อการท างาน การ
ท าหน้าที่สองอย่าง เช่น ผู้หญิงต้องท างานบ้านด้วย สิ่งเหล่านีส้่งผลให้เกิดความเครียดในการ
ท างาน 
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ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัที่มีผลต่อความเครียดในการท างาน และผลที่เกิดขึน้  

ที่มา : Cartwright and Cooper (1997) 

2.1.4 ระดับความเครียด 
Dubrin (1990) กลา่วถึงระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างความเครียดในงาน ดงันี ้

1. ความเครียดระดับต ่า (Mild Stress) ท าให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่าย 
ขาดความสนใจท างาน ขาดความรูส้กึทา้ทาย ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานลดต ่าลง 

2. ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) เมื่อความเครียดเพิ่มขึน้จะ
กระตุน้ใหบ้คุคลใชใ้นการท างานมากขึน้ และท างานไดดี้ที่สดุภายใตค้วามเครียดที่เหมาะสม  

3. ความเครียดระดบัสงู (Severe Stress) เมื่อความเครียดเพิ่มสงูขึน้เรื่อย ๆ และ
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ท าใหพ้ลงัในการท างานลดลงเรื่อย  ๆ จนบุคคลรูส้ึกเหนื่อยหน่าย ทอ้แทใ้จ
ในการท างาน จนในที่สุดประสิทธิภาพในการท างานลดลง ไม่สามารถตัดสินใจและแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆได ้

 
2.1.5 ผลกระทบของความเครียด 

เมื่อบุคคลไดร้บัการกระตุน้จากสิ่งเรา้ที่มาจากการท างาน จนท าใหเ้กิดความเครียด
ขึน้ บคุคลแต่ละคนก็จะตอบสนองต่อความเครียดในรูปแบบที่แตกต่างกนัออกไป ดงันี ้
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1. ผลของความเครียดต่อดา้นจิตใจและอารมณ์ (Psychological Symptoms or 
Emotional Exhaustion) เป็นผลมาจากความตึงเครียด วิตกกังวล ความสับสน เหนื่ อยล้า 
หงดุหงิดง่าย เบื่อหน่ายงาน ซึ่งอาการเหลา่นีจ้ะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบคุคล 

2. ผลของความเครียดต่อดา้นร่างกาย (Physiological Symptom) มักก่อใหเ้กิด
โรคภยัต่าง ๆตามมา เช่น อาการปวดหวั นอนไม่หลบั ความดนัสงู โรคหวัใจ เป็นตน้ 

3. ผลของความเครียดต่อด้านพฤติกรรม (Behavioral Symptoms) เช่น การ
แสดงออกถึงพฤติกรรมก้าวรา้ว ขีโ้มโห ท างานผิดพลาด การขาดงาน ลา มาสายเพิ่มมากขึน้ มี
แนวโนม้พฤติกรรมลาออกสงู เป็นตน้ 
 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว (Work-Family 
Conflict) 

2.2.1 ความหมายของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว 
Katz and Kahn (1978) กล่าวว่า ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั เกิดขึน้เมื่อ

ความต้องการจากงานของบุคคลและครอบครวัของบุคคลไม่สามารถเขา้กันได้ เกิดจากการที่
บทบาทหนึ่งไปซอ้นทบัหรือขดัแยง้กบัอีกบทบาทหนึ่ง 

Greenhaus and Beutell (1985) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครวัเป็นรูปแบบของความขดัแยง้ระหว่างบทบาทในการด าเนินงานและบทบาทในครอบครวั
ที่ไม่สามารถด าเนินควบคู่กันได้ ส่งผลให้บุคคลรับผิดชอบทั้งสองบทบาทได้ไ ม่เต็มที่  หรือ
รบัผิดชอบทัง้สองบทบาทไดย้าก 

Thomas and Ganster (1995) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครวัเป็นรูปแบบของความขดัแยง้ระหว่างบทบาทที่เกิดจากภาระความรบัผิดชอบในบทบาท
หนึ่ง สง่ผลกระทบไปยงัอีกบทบาทหนึ่ง ท าใหก้ารท าหนา้ที่ในแต่ละบทบาทท าไดไ้ม่สมบรูณ ์

Kinnunen and Mauno (1998) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครวั เกิดขึน้เมื่อบคุคลตอ้งแสดงบทบาทหลายบทบาทในเวลาเดียวกนั ท าใหไ้ม่สามารถปรบั
สมดลุระหว่างความรบัผิดชอบเรื่องงานและครอบครวัได ้

Frone (1999) ใหค้วามหมายว่า ความขัดแยง้ระหว่างงานกับครอบครวั คือ ความ
รบัผิดชอบต่อบทบาทใดบทบาทหนึ่งแทรกแซงอีกบทบาทหนึ่ง 
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Carlson et al. (2000) ใหค้วามหมายว่า ความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวัเป็น
รูปแบบของความขดัแยง้กนัในบทบาทหนา้ที่ในงานและครอบครวั ซึ่งมีสาเหตุมาจากการน าเวลา 
ความเครียด และพฤติกรรมจากบทบาทหนึ่งไปแสดงต่อในบทบาทหนึ่ง 

A. Robbins (2004) ใหค้วามหมายว่า ความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวัเป็น
ความไม่สมัพนัธก์นัระหว่างความตอ้งการดา้นครอบครวัและความตอ้งการดา้นงาน เนื่องจากเวลา
และการทุ่มเทแรงกายแรงใจของบุคคลหนึ่งต่อบทบาทนั้น ท าใหย้ากต่อการเติมเต็มในทุกส่วน
ใหก้บับคุคลรอบขา้ง 

ดงันัน้ สรุปไดว้่า ความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั หมายถึง ความไม่สมดลุกัน
ระหว่างบทบาทในงานกับบทบาททางครอบครวั ซึ่งเป็นผลมาจากการทุ่มเทเวลาและแรงกาย
แรงใจต่อบทบาทหนึ่ง ท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ในแต่ละบทบาทไดอ้ย่างสมบูรณ ์
 

2.2.2 ประเภทของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว 
Greenhaus and Beutell (1985) ไดศ้ึกษาประเภทของความขดัแยง้ระหว่างงานกับ

ครอบครวัไว ้ดงันี ้
1. ความขดัแยง้เนื่องจากปัจจยัดา้นเวลา (Time-Based Conflict) เกิดจากบุคคล

ทุ่มเทเวลาใหก้ับงานมากเกินไป ท าใหไ้ม่สามารถแบ่งเวลาใหค้รอบครวัไดอ้ย่างเต็มที่ เช่น การ
ท างานล่วงเวลา ซึ่งท าใหเ้กิดขอ้จ ากัดในการใชเ้วลาร่วมกับครอบครวั และในทางกลับกันการที่
บุคคลทุ่มเทเวลาให้กับครอบครวัมากเกินไปก็จะไม่สามารถแบ่งเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่ 
ดังนั้น ความตอ้งการดา้นเวลาจากงานและครอบครวัจึงเป็นแรงกดดันที่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้
ระหว่างงานกบัครอบครวั เนื่องจากไม่สามารถท าหนา้ที่ในบทบาทใดบทบาทหนึ่งไดอ้ย่างสมบรูณ์ 

2. ความขัดแยง้เนื่องจากปัจจัยดา้นความเครียด (Strain-Based Conflict) เกิด
จากแรงกดดันในบทบาทหนึ่งส่งผลกระทบในอีกบทบาทหนึ่ง ส่งผลใหบุ้คลลมีการแสดงออกทาง
อาการต่าง ๆ เช่น เกิดความเครียด วิตกกงัวล อ่อนลา้ ฉนุเฉียว เป็นตน้ 

3. ความขดัแยง้เนื่องจากปัจจยัดา้นพฤติกรรม (Behavior-Based Conflict) เกิด
จากพฤติกรรมซึ่งเป็นที่ตอ้งการในบทบาทหนึ่งยากจะท าตามความตอ้งการของอีกบทบาทหนึ่ง 
เช่น ผูจ้ัดการไดร้บัการคาดหวังใหต้ัดสินใจดว้ยตนเอง มั่นใจในตนเอง และไม่อยู่ภายใตอิ้ทธิพล
ของอารมณ ์แต่ครอบครวัคาดหวงัใหเ้ป็นคนอ่อนโยน ดแูลเอาใจใส่ แสดงอารมณค์วามรูส้ึก และ
ถา้ไม่ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่ออยู่ในบทบาทที่แตกต่างกนั ก็อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้เนื่องจาก
ปัจจยัดา้นพฤติกรรม 
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ภาพประกอบ 3 ความไม่สอดคลอ้งระหว่างบทบาทการท างานและบทบาทของครอบครวั  

ที่มา : (Greenhaus & Beutell, 1985) 

Wiley (1987) ไดศ้ึกษารูปแบบของการขดัขวางที่น าไปสูค่วามขดัแยง้ระหว่างงานกบั
ครอบครวั แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้

1. ความขัดแย้งที่ เกิดจากชีวิตครอบครัวเข้าไปขัดขวางการท างาน (Family 
Interfering with Work: FIW) คือ ความขดัแยง้ที่เกิดจากความตอ้งการและความรบัผิดชอบที่เกิด
จากบทบาทครอบครวัเขา้ไปขดัขวางการกระท าตามความตอ้งการและความรบัผิดชอบที่เกิดจาก
บทบาทการท างานของบคุคล  

2. ความขัดแย้งที่ เกิดจากการท างานเข้าไปขัดขวางชีวิตครอบครัว (Work 
Interfering with Family: WIF) คือ ความขัดแย้งที่เกิดจากความตอ้งการและความรบัผิดชอบที่
เกิดขึน้จากบทบาทการท างานเขา้ไปขดัขวางการกระท าตามความตอ้งการและความรบัผิดชอบที่
เกิดจากบทบาทในครอบครวัของบคุคล  
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Netemeyer, Boles, and McMurrian (1996) ไดท้ าการศึกษารูปแบบความขัดแยง้
ระหว่างงานกับครอบครัวด้วยการปรับปรุงจากแนวคิดของ Katz and Kahn (1978) และ 
Greenhaus and Beutell (1985) โดยจ าแนกความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครวัออกเป็น 2 
ประเภท ดงันี ้

1. ความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน (Family Interfering with 
Work Conflict) หมายถึง ความไม่สอดคล้องกันระหว่างบทบาทในครอบครัวกับบทบาทการ
ท างาน ซึ่งเกิดจากความขัดแยง้ในเรื่องเวลาที่ใชร้่วมกบัครอบครวั ความเครียดในครอบครวั และ
การแสดงพฤติกรรมของการท าหนา้ที่ในครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายการแสดงบทบาทในการท างาน 
และกระทบกบัความสามารถของบคุคลในการแสดงความรบัผิดชอบเก่ียวกบังาน 

2. ความขัดแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปก้าวก่ายครอบครวั (Work Interfering with 
Family Conflict) หมายถึง ความไม่สอดคลอ้งระหว่างบทบาทการท างานกับบทบาทในครอบครวั 
ซึ่งเกิดจากความขดัแยง้ในเรื่องเวลาการท างาน ความเครียดจากงาน การแสดงพฤติกรรมของการ
ท าหน้าที่ในงานเขา้ไปกา้วก่ายการแสดงบทบาทในครอบครวั และกระทบกับความสามารถของ
บคุคลในการแสดงความรบัผิดชอบในครอบครวั 

 
Carlson et al. (2000) ได้แบ่งความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวออกเป็น 2 

ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่  
1. งานกา้วก่ายชีวิตครอบครวั (Work to Family Conflict) และ 
2. ชีวิตครอบครวักา้วก่ายงาน (Family to Work Conflict)  

และแบ่งสาเหตุย่อยของความขัดแยง้ระหว่างงานกับครอบครวัออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1.ความขดัแยง้ที่มีสาเหตมุาจากเวลา (Time-Based Conflict) 
2. ความขดัแยง้ที่มีสาเหตมุาจากความเครียด (Strain-Based Conflict) และ 
3.ความขดัแยง้ที่มีสาเหตมุาจากพฤติกรรม (Behavior-Based Conflict) 
 

ท าให้สามารถแบ่งประเภทของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวได้ เป็น 6 
ประเภท ดงันี ้

1. เวลางานก้าวก่ ายชี วิตครอบครัว  (Time-Based Work Interfering with 
Family) เกิดเมื่อบคุคลมีเวลาท างานไม่เพียงพอ ท าใหต้อ้งน าเวลาของครอบครวัมาท างาน 
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2. ความเครียดจากงานกา้วก่ายชีวิตครอบครวั (Strain-Based Work Interfering 
with Family) เกิดเมื่อบคุคลน าความเครียดจากการท างานกลบัไปยงัครอบครวั 

3. พฤติกรรมในการท างานก้าวก่ายชีวิตครอบครัว (Behavior-Based Work 
Interfering with Family) เกิดเมื่อบุคคลน าพฤติกรรมการท างานที่ไดผ้ลดีไปใชใ้นครอบครวั แต่ได้
ผลลพัธใ์นทางตรงกนัขา้ม 

4. เวลาครอบครัวก้าวก่ายการท างาน (Time-Based Family Interfering with 
Work) เกิดเมื่อบคุคลมีเวลาที่ใชก้บัครอบครวัไม่เพียงพอ ท าใหต้อ้งเบียดเบียนเวลาท างานไปใชก้บั
ครอบครวั 

5. ความเครียดจากครอบครัวก้าวก่ายการท างาน (Strain-Based Family 
Interfering with Work) เกิดเมื่อบคุคลน าความเครียดจากครอบครวัไปยงัที่ท างาน 

6. พฤติกรรมในครอบครัวก้าวก่ายการท างาน (Behavior-Based Family 
Interfering with Work) เกิดเมื่อบคุคลน าพฤติกรรมที่ปฏิบติัในครอบครวัไปใชใ้นการท างาน 
 

2.2.3 สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว 
Greenhaus and Beutell (1985) ส รุปสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างงานกับ

ครอบครวัไว ้3 สาเหต ุดงันี ้
1. สาเหตุดา้นเวลา (Time-Based Conflict) เป็นความขัดแยง้ที่เกิดจากการให้

เวลากบับทบาทใดบทบาทหนึ่งมากเกินไป จึงไปขดัขวางการท าหนา้ที่ในอีกบทบาทหนึ่ง ท าใหท้ า
หนา้ที่ในอีกบทบาทหนึ่งไดไ้ม่เต็มที่ 

2. สาเหตุจากความตึงเครียด (Strain-Based Conflict) เป็นความขัดแยง้ที่เกิด
จากความเครียดหรืออารมณท์ี่ไม่พึงประสงคจ์ากบทบาทหนึ่งไปขดัขวางการท ากิจกรรมหรือความ
รบัผิดชอบในอีกบทบาทหนึ่ง โดยมีการแสดงออกผ่านอาการ เช่น ความเครียด วิตกกังวล ความ
อ่อนลา้ ฉนุเฉียว เป็นตน้ 

3. สาเหตุจากพฤติกรรม (Behavior-Based Conflict) เป็นความขัดแย้งที่ เกิด
จากพฤติกรรมที่เป็นประโยชนต่์อบทบาทใดบทบาทหนึ่ง แต่เมื่อน าไปใชใ้นอีกบทบาทหนึ่งกลับ
สง่ผลในทางตรงกนัขา้มกนั 

 
Warner (2005) กล่าวถึงสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวัไว ้

2 สาเหต ุดงันี ้
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1. สาเหตจุากตวับคุคล ไดแ้ก่  
1.1 ความตอ้งการประสบความส าเรจ็ในหลายบทบาท 
1.2 คณุลกัษณะทางครอบครวั เช่น ไม่ไดร้บัการสนบัสนุนจากคู่สมรส ภาระ

เลีย้งดบูตุร เป็นตน้ 
1.3 การจดัตารางการท างาน 
1.4 ความเครียดจากการท างาน เช่น ความไม่ชัดเจนในบทบาทการท างาน 

เป็นตน้ 
2. สาเหตจุากองคก์าร ไดแ้ก่ 

2.1 ปรมิาณการควบคมุการท างาน  
2.2 การสนบัสนนุจากองคก์ารและหวัหนา้งาน  
2.3 ปรมิาณงาน  
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงคใ์นองคก์าร (Organizational 
Misbehavior) 

Hollinger and Clark (1982) ให้ค านิยาม พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviance) คือ การ
กระท าที่ละเมิดบรรทัดฐานขององค์การ และได้จ าแนกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ออกเป็น 2 
ประเภท ประกอบดว้ย 

1. พฤติกรรมเบี่ยงเบนเรื่องทรพัย์สิน (Property Deviance) พฤติกรรมที่พนักงาน
ไดร้บัหรือท าลายทรพัยส์ินขององคก์ารโดยไม่ไดร้บัอนญุาต  

2. พฤติกรรมเบี่ยงเบนเรื่องการท างาน (Production Deviance) พฤติกรรมที่ฝ่าฝืน
บรรทดัฐานขององคก์ารในเรื่องของการท างาน การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบการท างาน 
 

Robinson and Bennett (1995) เสนอทฤษฎี  เรื่องพฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่ท างาน 
(Workplace Deviance) คือ พฤติกรรมที่เกิดจากสมาชิกในองคก์ารตั้งใจฝ่าฝืนบรรทัดฐานของ
องค์การ และการกระท าเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อองค์การ  โดยเป็นการน าเอาทฤษฎีของ   
Hollinger and Clark (1982) มาศึกษาเพิ่มเติม โดยใช้เทคนิคการวัดแบบหามิติที่หลากหลาย 
(Multidimensional Scaling Technique) และไดแ้บ่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกเป็น 2 มิติใหญ่ ดงันี ้

1. พฤติกรรมที่ไม่รา้ยแรงมาก (Minor) คู่กับ พฤติกรรมที่รา้ยแรง (Serious) ซึ่งผล
ของระดบัความรุนแรงมีผลมาจากการฝ่าฝืนบรรทดัฐานขององคก์าร 
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2. พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับองค์การโดยตรง (Organizational) คู่กับ พฤติกรรมที่
เก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธข์องบุคคล (Interpersonally Directed) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเป้าหมายของ
การกระท า ทัง้ต่อองคก์ารโดยตรงหรือต่อบคุคลโดยตรง 

และจากมิติขา้งตน้ จะสามารถแยกพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงันี ้
1. พฤติกรรมเบี่ยงเบนเรื่องการท างาน (Production Deviance) เป็นพฤติกรรมที่ไม่

รา้ยแรงมากต่อองคก์าร (Minor Organizational) เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนบรรทัดฐานขององคก์าร 
เช่น การเลิกงานก่อนเวลา การใชเ้วลาพกัเกินเวลาท่ีก าหนด การท างานชา้ เป็นตน้ 

2. พฤติกรรมที่ เบี่ยงเบนเรื่องทรัพย์สิน (Property Deviance) เป็นพฤติกรรมที่
รา้ยแรงต่อองคก์าร (Serious Organizational) เป็นพฤติกรรมที่พนกังานไดร้บัหรือท าลายทรพัยส์ิน
ขององคก์ารโดยไม่ไดร้บัอนุญาต เช่น การท าลายทรพัยส์ินขององคก์ารใหไ้ดร้บัความเสียหาย การ
ลกัขโมย เป็นตน้ 

3. พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางการเมือง (Political Deviance) เป็นพฤติกรรมที่ไม่รา้ยแรง
ต่อความสัมพันธ์ของบุคคล (Minor Interpersonal) เป็นพฤติกรรมที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ทาง
สงัคมต่อบคุคลอ่ืน โดยกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ต่อบคุคล เช่น การกลา่วโทษคนอ่ืน การติฉินนินทา
เพื่อนรว่มงาน เป็นตน้  

4.  พฤติกรรมกา้วรา้วต่อบุคคล (Personal Aggression) เป็นพฤติกรรมที่รา้ยแรงต่อ
ความสัมพันธ์ของบุคคล (Serious Interpersonal) โดยบุคคลที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมนี ้ จะ
แสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การพดูจากา้วรา้ว การท ารา้ยรา่งกาย เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนในที่ท างาน (Workplace Deviance)  

ที่มา : (Robinson & Bennett, 1995) 

Vardi and Wiener (1996) ให้ความหมายของ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ 
(Organizational Misbehavior: OMB) คือ การกระท าใด ๆ ก็ตามที่พนกังานในองคก์ารตัง้ใจท าให้
ขดั ละเมิด หรือฝ่าฝืนบรรทดัฐานขององคก์าร 

1. ประเภทของพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร (OMB) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ดงันี ้

1.1 พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ที่ตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง (OMB 
ประเภท S) ส่วนมากเป็นเรื่องภายในเก่ียวกับตนเองต่อองค์การ และเป้าหมายของพฤติกรรม
ประเภทนี ้คือ องคก์ารหรือสมาชิกในองคก์าร แบ่งแยกได ้3 ประเภทเปา้หมาย คือ 

1.1.1 ตวังานเอง เช่น การบิดเบือนขอ้มลู 
1.1.2 ทรพัยส์ินขององคก์าร เช่น การขโมยหรือขายความลบั 
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1.1.3 สมาชิกคนอ่ืน ๆ เช่น การก่อกวนเพื่อนรว่มงาน 
1.2 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อประโยชนแ์ก่พนักงานในองคก์าร

ทัง้หมด (OMB ประเภท O) ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ เช่น องคก์ารอ่ืน ๆ สถาบนัทางสงัคม หรือ ลกูคา้ 
1.3 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าใหเ้กิดความเสียหายและท าลายลา้ง 

(OMB ประเภท D) เป้าหมายของพฤติกรรมนี ้เป็นไดท้ั้งภายในและภายนอกองคก์าร ในขณะที่
พฤติกรรมประเภท S และ O เป็นการเอือ้ประโยชนท์ัง้บุคคลอื่น และองคก์าร แต่พฤติกรรมประเภท 
D เป็นการท าลายทัง้บคุคลและองคก์าร เช่น การท างานอปุกรณข์ององคก์าร เป็นตน้ 

2. ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์(OMB)  
Vardi and Wiener (1996) ได้แบ่งปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ ไม่พึง

ประสงคอ์อกเป็น 2 ปัจจยั ดงันี ้
2.1 ปัจจยัในระดบับคุคล มุ่งเนน้ที่ 5 ลกัษณะที่แตกต่างกนั ดงันี ้

2.1.1 บุคลิกภาพ (Personality) โดยตวัแปรดา้นบุคลิกภาพมองได ้2 ตัว 
คือ ระดับการพัฒนาด้านศีลธรรมของสมาชิกในองค์การ และระดับของการจูงใจพฤติกรรมที่
ต่อตา้นสงัคม 

2.1.2 การสร้างค่านิยมที่สอดคล้องกันของคนในองค์การ (Person 
Organization Value Congruence)  

2.1.3 ค่านิยมพื ้นฐานของความจงรักภักดีและตระหนักต่อหน้าที่ 
(Generalized Value of Loyalty and Duty)  

2.1.4 โอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน (Personal Circumstances) 
2.1.5 ความไม่พึงพอใจต่อความตอ้งการของบุคคลที่ไดร้บัจากองคก์าร 

(Dissatisfaction of Personal Needs by The Organization)  
2.2 ปัจจยัในระดบัองคก์าร แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

2.2.1 โอกาสที่ติดอยู่กับงานที่ท า (Built in Opportunity) หน้าที่ของงาน
บางอย่างกอ่ใหเ้กิดการกระท าผิดได ้แต่ในขณะเดียวกนัก็อาจสรา้งผลประโยชนใ์หก้บับรษิัท 

2.2.2 ระบบควบคุม (Control Systems) คือ ขั้นตอนภายในทั้งหมดที่
ออกแบบมาเพื่อลดการเกิดเหตกุารณท์ี่จะท าใหอ้งคก์ารเสียหาย 

2.2.3 วฒันธรรมองคก์าร (Organizational Culture)  
2.2.4 การเกาะกลุ่มขององค์การ (Organizational Cohesiveness) 

เก่ียวกบัระดบัความสมัพนัธใ์นสงัคม และความยดึติดในบรรทดัฐาน 
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2.2.5 เป้าหมายขององคก์าร (Organizational Goals) เป็นส่วนหนึ่งของ
ค่านิยมองค์การ มีผลต่อแรงจูงใจ แรงผลักดันบรรทัดฐาน และมีส่วนในการกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคโ์ดยตรง  

 
Gruys and Sackett (2003) ได้ท าการศึกษาและจ าแนกพฤติกรรมต่อต้านการ

ปฏิบติังานออกเป็น 11 ประเภท ดงันี ้
1. การลักขโมยและพฤติกรรมที่เก่ียวขอ้ง (Theft and Related Behavior) เช่น การ

ลกัขโมยทรพัยส์ินขององคก์าร การใชท้รพัยส์ินขององคก์ารในทางที่ผิดวตัถปุระสงค ์เป็นตน้ 
2. การท าลายทรัพย์สินขององค์การ (Destruct of Property) เช่น การท าลาย

ทรพัยส์ินสว่นรวม เป็นตน้ 
3. การใชข้อ้มลูข่าวสารไม่เหมาะสม (Misuse of Information) เช่น เปิดเผยความลบั

ขององคก์ารใหบ้คุคลภายนอกรู ้เป็นตน้ 
4. การใช้เวลาและทรัพยากรขององค์การไม่ เหมาะสม (Misuse of Time and 

Resources) เช่น การท าธุระสว่นบคุคลในเวลางาน เป็นตน้ 
5. การมีพฤติกรรมที่ไม่ค านึงถึงความปลอดภัย (Unsafe Behavior) เช่น การฝ่าฝืน

กฎระเบียบดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 
6. การขาดความตัง้ใจในการปฏิบติังาน (Poor Attendance) เช่น การขาดงาน การ

ลาป่วยโดยไม่ไดป่้วย เป็นตน้ 
7. ประสิทธิภาพในการท างานต ่า (Poor Quality Work) เช่น ท างานไม่เต็มที่ เป็นตน้ 
8. การด่ืมแอลกอฮอล ์(Alcohol Use) เช่น มาท างานในสภาพที่มนึเมา เป็นตน้ 
9. การใชส้ารเสพติด (Drug Use) เช่น การใชห้รือจ าหน่ายสารเสพติดในที่ท างาน 

เป็นตน้ 
10. การใชค้ าพูดไม่เหมาะสม (Inappropriate Verbal Action) เช่น การพูดจาไม่ดี

กบัผูท้ี่มาใชบ้รกิารหรือเพื่อนรว่มงาน เป็นตน้ 
11. การประพฤติตนไม่ เหมาะสม ( Inappropriate Physical Action) เช่น  การ

ลว่งเกินทางเพศ การท ารา้ยรา่งกายเพื่อนรว่มงาน เป็นตน้ 
 

Martinko, Gundlach, and Douglas (2002) ได้ท าการศึกษาและหาสาเหตุของปัจจัย
การเกิดพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั ดงันี ้
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1. ตัวแปรด้านสถานการณ์  (Situational Variable) หมายถึง สถานการณ์หรือ
สิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึน้กบัแต่ละบคุคล 

2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) หมายถึง ความแตกต่างใน
บคุลิก ลกัษณะ และความคิดของแต่ละบคุคล 

 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงปัจจยัการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค ์ 

ที่มา : (Martinko et al., 2002) 

จากภาพ อธิบายการเกิดพฤติกรรมไม่พึ งประสงค์ นอกจากปัจจัยตัวแปรด้าน
สถานการณ์ และความแตกต่างระหว่างบุคคล การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต้องผ่าน
กระบวนการคิด การรบัรูข้องแต่ละบุคคล ก่อนจะแสดงออกทางพฤติกรรม น าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่
พงึประสงค ์ซึ่งจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1. การแสดงออกภายใน (Internal Attributions) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาใน
ลกัษณะสรา้งความเสียหายแก่ตนเอง เช่น การใชส้ารเสพติด การขาดงาน เป็นตน้ 

2. การแสดงออกภายนอก (External Attributions) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาใน
ลกัษณะสรา้งความเสียหายแก่องคก์ารและสมาชิกในองคก์ารคนอ่ืน ๆ เช่น การลกัขโมย การท า
รา้ยรา่งกาย เป็นตน้ 
 

2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.4.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความเครียดในงาน และพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคใ์นองคก์าร 

Fox, Spector, and Miles (2001) ได้ท าการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ความเครียดในงาน และความยุติธรรมในองคก์าร พบว่า  
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ความเครียดในงานเป็นผลมาจากขอ้จ ากัดของบุคคลในการกระท าการใด ๆ ความขดัแยง้ภายใน
องคก์าร ความยุติธรรมภายในองคก์าร และอารมณ์ดา้นลบ ซึ่งภาวะเหล่านีม้ีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร 

Penney and Spector (2005) ได้ท าก ารศึ กษ า เรื่ อ งค วาม สัม พั น ธ์ ระห ว่ า ง
ความเครียดในงาน ความรูส้ึกดา้นลบ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร พบว่า ความรูส้ึก
ดา้นลบ ขอ้จ ากดัในองคก์าร และความขดัแยง้ระหว่างบุคคลมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม
กบัความพงึพอใจในงาน และสง่ผลใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร 

Bowling and Eschleman (2010) ไดท้ าการศึกษาเรื่องบุคลิกภาพของพนักงานที่
เป็นตัวก ากับความสมัพันธ์ระหว่างความเครียดในงานและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร 
พบว่า ความเครียดในงานมีความสมัพันธ์อย่างมากต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารของ
กลุม่พนกังานที่มีความรูส้กึดา้นลบสงู 

กมลวรรณ วันดี (2557) ไดท้ าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร 
การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร ความเครียดในงาน และความผูกพันต่อองคก์าร ของพนักงานลูกค้า
สัมพันธ์ บริษัทผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมไรส้ายแห่งหนึ่ง พบว่า ความเครียดในงาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารโดยรวม ซึ่ง
พบว่า ดา้นบทบาทในองคก์ารมีความสมัพันธใ์นทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์น
องค์การที่ตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ,ด้านตัวงานและด้านบทบาทในองค์การ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในองค์การที่ตั้งใจท าเพื่ อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร และดา้นตัวงาน, ดา้นบทบาทในองคก์าร, ดา้นสมัพันธภาพ
และดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศในการท างาน มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมที่
ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารท่ีตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย 
 

2.4.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และ
พฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงคใ์นองคก์าร 

Ahmad and Omar (2013 ) ศึกษาเรื่องการใชอ้  านาจบังคับบัญชาในทางที่ผิดและ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่ท างาน: บทบาทความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครวั พบว่า การใช้
อ านาจบังคับบัญชาในทางที่ผิด สามารถเพิ่มความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครวั และสง่ผลกลายเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่ท างาน ซึ่งเป็นอนัตรายต่อองคก์าร 
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เชลิสา ศิรมิหนัต ์(2551) ไดท้ าการศึกษาเรื่องความขดัแยง้ระหว่างงานกบัครอบครวั 
สมัพันธภาพกับผูบ้งัคับบญัชา และพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่ปราบปรามยา
เสพติดในเขตภาคเหนือ พบว่า ความขัดแยง้ระหว่างงานกับครอบครวัมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังาน 

นภาภรณ์ อุทัยจรสัรศัมี (2554) ไดท้ าการศึกษาเรื่องความขัดแยง้ระหว่างงานกับ
ครอบครวั สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา
พนักงานในโรงงานท ากรอบรูปเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
โดยรวม ความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัส่งผลกระทบกบัการท างาน และความขดัแยง้ที่เกิดจาก
การท างานส่งผลกระทบกบัครอบครวั มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมต่อตา้นการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 

วชิระ ทองอยู่คง (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาอิทธิพลของลักษณะ
บุคลิกภาพหา้องคป์ระกอบ และความขัดแยง้ระหว่างงานกับครอบครวั ที่มีต่อพฤติกรรมต่อตา้น
การปฏิบติังาน โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรสื่อในพนักงานรฐัวิสาหกิจแห่งหนึ่ง  พบว่า 
ความขดัแยง้ระหว่างงานกับครอบครวั ทัง้ดา้นบทบาทครอบครวัขัดขวางบทบาทการท างาน และ
ดา้นบทบาทการท างานขัดขวางบทบาทครอบครวั มีความสมัพันธท์างบวกกับพฤติกรรมต่อตา้น
การปฏิบติังาน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงานและความขัดแยง้ระหว่าง
งานและครอบครวัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารของพนกังานบรษิัทเอกชนใน
พืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร”  ซึ่งมีระเบียบการวิจยั ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

3.1 การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการสุ่มตัวอย่างครัง้นี ้คือ พนักงานบริษัทเอกชนชาวไทยที่มีสถานที่
ท างานในย่าน New CBD พระราม 9 ซึ่งไม่ทราบจ านวนแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ พนักงานบริษัทเอกชนชาวไทยที่มีสถานที่

ท างานในย่าน New CBD พระราม 9 ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน โดยจะใชส้ตูรค านวณหาขนาด
ตวัอย่าง ดงันี ้(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2
 

เมื่อ n แทน จ านวนสมาชิกกลุม่ตวัอย่าง 
  p แทน สดัสว่นของประชากรท่ีจะสุม่ มีค่าเท่ากบั 0.05 
  Z แทน ค่า Z Score ที่ระดบัความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากบั 1.96  
   ที่ระดบัความมั่นใจ 95% (ระดบั 0.05) 
  e แทน สดัสว่นของความคาดเคลื่อนที่ยอมใหเ้กิดขึน้ได ้ 
   (ค่าความคาดเคลื่อน e = 0.05) 



  30 

แทนค่าสตูรแลว้จะไดผ้ลดงันี ้
 

𝑛 =  
1.9620.5(0.5)

0.052
= 385 

 
ดงันัน้ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนักงานเอกชนชาวไทยที่มีสถานที่ท างาน

ในย่าน New CBD พระราม 9 จ านวน 385 ตัวอย่าง และเก็บเพิ่มเติม 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาด
ของกลุม่ตวัอย่างส าหรบัการวิจยัครัง้นี ้เท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครัง้นี ้จะใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัย
ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะท าการแจกแบบสอบถามบริเวณหน้าอาคาร
ส านักงาน ในย่านพระราม 9 ประกอบไปดว้ย อาคารส านักงาน G Tower, อาคารส านักงานยูนิลิ
เวอร,์ อาคารภคินท ์และฟอรจ์นูทาวน ์จนครบตามจ านวนที่ตอ้งการ คือ 400 ตวัอย่าง 

 

3.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถามที่สรา้งขึน้ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

และแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์แบ่งออกเป็น 8 ขอ้ คือ 

เพศ อายุ สถานภาพ ภาระครอบครัว ภาวะสุขภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ณ ที่
ปัจจบุนั และรายได ้

ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ประกอบด้วย
ค าถาม 7 ดา้น คือ ปัจจัยที่เก่ียวกับงาน ค าถามขอ้ที่ 1-5 ,ปัจจัยที่เก่ียวกับบทบาทในการท างาน 
ค าถามขอ้ที่ 6-9 ,ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล ค าถามขอ้ที่ 10-12 ,การพัฒนาทางอาชีพ ค าถาม
ขอ้ที่ 13-16 ,บรรยากาศในการท างาน ค าถามข้อที่  17-19 ,การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน 
ค าถามขอ้ที่ 20-22 และการประเมินผลการปฏิบติังาน ค าถามขอ้ที่ 23-25 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ประกอบดว้ย
ค าถาม 2 ดา้น คือ ความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน ค าถามขอ้ที่1-5 และความ
ขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั ค าถามขอ้ที่ 6-10 

ตอนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ประกอบด้วย
ค าถามทัง้หมด 3 ดา้น คือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ค าถาม
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ขอ้ที่ 1-6 ,พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่สมาชิกในองคก์าร ค าถามขอ้ที่ 
7-10 และพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ค าถามขอ้ที่ 11-15 

โดยลักษณะของค าถามจะมีค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคิรท์ (Likert) โดยแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

ตาราง 1 ระดบัการใหค้ะแนนแบบสอบถามที่ใชใ้นการวิจยั 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยมากที่สดุ 4 
เห็นดว้ยมาก 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 2 
เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 1 

 
โดยก าหนดเกณฑค์ะแนนดว้ยการใชส้ตูรหาอนัตรภาคชัน้ คือ 

อนัตรภาคชัน้ =   
พิสยั

จ านวนชัน้
 

                                            =   
คะแนนสงูสดุ − คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

            =   
4 - 1

4
 

            =   0.75 
 
ดงันัน้ สามารถก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัได ้ดงันี ้

ความเครียดในงาน คือ 
1. คะแนนตัง้แต่ 1 - 1.75 มีความเครียดในงานในระดบัต ่ามาก 
2. คะแนนตัง้แต่ 1.75 – 2.5 มีความเครียดในงานในระดบัต ่า 
3. คะแนนตัง้แต่ 2.5 – 3.25 มีความเครียดในงานในระดบัสงู 
4. คะแนนตัง้แต่ 3.25 – 4 มีความเครียดในงานในระดบัสงูมาก  

ความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั คือ 
1. คะแนนตัง้แต่ 1 - 1.75 มีความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวัในระดับต ่า

มาก 
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2. คะแนนตัง้แต่ 1.75 – 2.5 มีความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวัในระดบัต ่า 
3. คะแนนตัง้แต่ 2.5 – 3.25 มีความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวัในระดบัสงู 
4. คะแนนตัง้แต่ 3.25 – 4 มีความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวัในระดับสูง

มาก 
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร คือ 

1. คะแนนตัง้แต่ 1 - 1.75 มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารในระดบัต ่ามาก 
2. คะแนนตัง้แต่ 1.75 – 2.5 มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารในระดบัต ่า 
3. คะแนนตัง้แต่ 2.5 – 3.25 มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารในระดบัสงู 
4. คะแนนตัง้แต่ 3.25 – 4 มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารในระดบัสงูมาก 

ตาราง 2 ระดบัคะแนนเฉลี่ยและความหมายของระดบัความคิดเห็น 

ระดบัคะแนนเฉลี่ย ความหมายของระดบัความคิดเห็น 
ความเครียดในงาน ความขัดแย้งระหว่าง

งานและครอบครวั 
พ ฤ ติ ก รรม ที่ ไม่ พึ ง
ประสงคใ์นองคก์าร 

1 – 1.75 ระดบัต ่ามาก ระดบัต ่ามาก ระดบัต ่ามาก 
1.75 – 2.5 ระดบัต ่า ระดบัต ่า ระดบัต ่า 
2.5 – 3.25 ระดบัสงู ระดบัสงู ระดบัสงู 
3.25 - 4 ระดบัสงูมาก ระดบัสงูมาก ระดบัสงูมาก 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1. เตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอตามจ านวนที่ตอ้งการวิจยั 
2. ชี ้แจงและอธิบายให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีตอบ

แบบสอบถาม 
3. ทดสอบแบบสอบถามโดยการทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกลเ้คียง

กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 40 คน และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใชสู้ตรค่าสมัประสิทธิ์อลัฟ่า (Coefficient of Alpha) ของครอนบคั (Cronbach) โดยค่าอัลฟ่า
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ที่ได ้แสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าตัง้แต่ 0 ถึง 1 โดยค่าสมัประสิทธิ์ท่ียอมรบั
ไดต้อ้งมากกว่า 0.7 (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546)  

4. แจกแบบสอบถามบริเวณอาคารส านักงาน ในย่านพระราม 9 ประกอบด้วย 
อาคารส านกังาน G Tower, อาคารส านักงานยูนิลิเวอร,์ อาคารภคินท ์และฟอรจ์ูนทาวน ์จนครบ
ตามจ านวนที่ตอ้งการ คือ 400 ตวัอย่าง 

 

3.4 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

ผูว้ิจัยไดน้ าแบบสอบถามที่รวบรวมไดจ้ากกลุ่มตัวอย่างมาด าเนินการประมวลผล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป และท าการวิเคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณข์อง
แบบสอบถาม โดยท าการคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก 

2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบรูณแ์ลว้มาลงรหสั เพื่อประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครื่องคอมพิวเตอร ์

3. การประมวลผลขอ้มูล (Processing) น าขอ้มูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร ์เพื่อท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลทางคอมพิวเตอรเ์พื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชก้ารแจก

แจงความถ่ี (Frequency) แสดงเป็นค่าสถิติรอ้ยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล ปัจจยัที่
ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั และพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคใ์นองคก์าร 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน ดงันี ้

2.1 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ภาระครอบครัว ภาวะสุขภาพ ต าแหน่งงาน 
ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั และรายได ้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกัน 
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โดยใชส้ถิติในการทดสอบ คือ ค่าสถิติที (T-Test) และค่าสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) 

2.2 ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ประกอบดว้ย ปัจจยัเก่ียวกบังาน ปัจจยั
ที่เก่ียวกบับทบาทในการท างาน ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล การพฒันาทางอาชีพ บรรยากาศใน
การท างาน การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารของพนักงานบริษัทเอกชน โดยสถิติที่ใชท้ดสอบ คือ สถิติ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเกณฑ์วัดระดับแบ่งเป็น 4 
ระดบั ดงันี ้

1. คะแนนตัง้แต่ 1 - 1.75 มีความเครียดในงานในระดบัต ่ามาก 
2. คะแนนตัง้แต่ 1.75 – 2.5 มีความเครียดในงานในระดบัต ่า 
3. คะแนนตัง้แต่ 2.5 – 3.25 มีความเครียดในงานในระดบัสงู 
4. คะแนนตัง้แต่ 3.25 – 4 มีความเครียดในงานในระดบัสงูมาก  

2.3 ความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ประกอบดว้ย ความขัดแยง้ที่เกิด
จากครอบครวัเข้าไปก้าวก่ายงาน และความขัดแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครวั มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารของพนักงานบริษัทเอกชน โดยสถิติที่ใชใ้นการ
ทดสอบ คือ สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเกณฑ์วัด
ระดบัแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี ้

1. คะแนนตัง้แต่ 1 - 1.75 มีความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวัในระดับ
ต ่ามาก 

2. คะแนนตั้งแต่ 1.75 – 2.5 มีความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวัใน
ระดบัต ่า 

3. คะแนนตั้งแต่ 2.5 – 3.25 มีความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวัใน
ระดบัสงู 

4. คะแนนตั้งแต่ 3.25 – 4 มีความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวใน
ระดบัสงูมาก 

2.4 พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ประกอบด้วย พฤติกรรมที่ ไม่พึง
ประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่ อ
ผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ตั้งใจท าเพื่อสรา้งความ
เสียหาย โดยเกณฑว์ดัระดบัแบ่งเป็น 4 ระดบั ดงันี ้
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1. คะแนนตัง้แต่ 1 - 1.75 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารในระดบัต ่า
มาก 

2. คะแนนตัง้แต่ 1.75 – 2.5 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารในระดับ
ต ่า 

3. คะแนนตั้งแต่ 2.5 – 3.25 มีพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในองค์การใน
ระดบัสงู 

4. คะแนนตัง้แต่ 3.25 – 4 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารในระดบัสงู
มาก 

 

3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ประกอบดว้ย 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการบรรยายลักษณะขอ้มูลของ
กลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้แปลความหมายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ศิริวรรณ เสรีรตัน์, 
2548) โดยการหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

1.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทาง
ประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ตูร ดงันี ้(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 

 

𝑃 =  
𝑓 × 100

𝑛
 

 
เมื่อ P แทน ค่าเฉลี่ยคะแนน 

  f แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะพืน้ฐานของขอ้มลูดา้นต่าง ๆ 
โดยใชส้ตูร ดงันี ้(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 

 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖

𝑛
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เมื่อ �̅� แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

  ∑ 𝑋𝑖  แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 

  𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) เพื่ อใช้อธิบาย
ลกัษณะพืน้ฐานของขอ้มลู โดยใชส้ตูร ดงันี ้(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 

 

𝑆. 𝐷. =  √
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑡=1

𝑛 − 1
 

 

เมื่อ 𝑆. 𝐷. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  𝑋𝑖  แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

  �̅� แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 

  𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 
2. สถิ ติที่ ใช้ในการหาค่าความ เชื่ อมั่ นของแบบสอบถาม  โดยจะใช้วิ ธีห า

ค่าครอนบคัอลัฟ่า (Cronbach’s alpha) (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 
 

∝ =  
kConvariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k − 1)Convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

เมื่อ ∝   แทน ค่าสมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

  k   แทน จ านวนค าถาม 

  Convariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน ค่าเฉลี่ ยของค่าความแปรปรวนร่วม
ระหว่างค าถามต่าง ๆ 

  Variance  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของ
ค าถาม 
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3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ซึ่งใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
3.1 ค่าสถิติที (T-Test) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตวัอย่าง 2 กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกนั (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 
 

t =  
X1 
̅̅ ̅̅ −  X2 

̅̅ ̅̅

√
S1

2

n1
+

S2
2

n2

 

 

เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

  X1 
̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

  X2 
̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

  S1
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

  S2
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

  n1 แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

  n2 แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
 

3.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 
กลุ่ม โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) กรณีความ
แปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างเท่ากนั (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 

ตาราง 3 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 
ระหว่างประชากร k - 1 SSb 

MSb =  
SSb

k − 1
 

 
MSb

MSw
 

ภายในประชากร n - k SSw 
MSw =  

SSw

n − k
 

รวม n - 1 S   
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เมื่อ k แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
  F แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาใน F-distribution 

  SSb แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ 
  k – 1 แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระระหว่างกลุม่ 

  SSw แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ 
  n – k แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 

  MSb  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

  MSw  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 หรือ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดนใช้สูตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 

 

𝐿𝑆𝐷 =  𝑡
1−

∝
2;𝑛−𝑘

√𝑀𝐸𝑆 [
1

𝑛𝑖
+  

1

𝑛𝑗
] 

 

โดยที่ 𝑛𝑖  ≠ 𝑛𝑗  
  R = n – k 

เมื่อ 𝐿𝑆𝐷 แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ที่ i 
   และ j 

  𝑀𝐸𝑆 แทน ค่า Mean Square Error จากตารางวิเคราะห ์
   ความแปรปรวน 
  k แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 
  n แทน จ านวนขอ้มลูตวัอย่างทัง้หมด 
  α แทน ค่าความเชื่อมั่น 
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กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ตวัอย่างไม่เท่ากนั (Hartung, 2001)  โดยสตูรการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe (B) สามารถเขียนได ้ดงันี ้
 

𝛽 =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

โดยค่า 

𝑀𝑆𝑊 =  ∑ (1 −
𝑛𝑖

𝑁
)𝑆𝑖

2
𝑘

𝑖=1
 

 
เมื่อ β แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe 

  𝑀𝑆𝐵  แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 

  𝑀𝑆𝑊  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
  k แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
  N แทน ขนาดประชากร 

  𝑆𝑖
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 

 
กรณีพบความต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นราย

คู่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 หรือ ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี Dunnett’s T3 
ดงันี ้(วิเชียร เกตสุิงห,์ 2541) 

𝑡 =  
𝑋�̅� − 𝑋�̅�

𝑀𝑆𝑤(
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

)
 

 
เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-distribution 

  𝑀𝑆𝑤  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 

  𝑋�̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง i 

  𝑋�̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง j 

  𝑛𝑖  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i 

  𝑛𝑗  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ j 
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3.3 สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นสมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
เสน้ตรง เป็นการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรตามหนึ่งตัวกับตัวแปรอิสระมากกว่าหนึ่ งตัว 
เพื่อใชอ้ธิบายผลของตวัแปรตามที่เกิดขึน้ (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 

ตาราง 4 วิเคราะหค์วามแปรปรวนส าหรบัการวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณู 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

Regression k SSR 
𝑀𝑆𝑅 =

𝑆𝑆𝑅

k
 𝐹 =  

𝑀𝑆𝑅

MSE
 

Error 
(Residual) 

n - k - 1 SSE 
𝑀𝑆𝐸 =  

𝑆𝑆𝐸

𝑛 − 𝑘 − 1
 

=  S𝑦.1 2 3…𝑘
2  

 
 

รวม n - 1 SST   

 
เมื่อ SSR  แทน ค่าความแปรปรวนจากความถดถอย 
  SSE  แทน ค่าความแปรปรวนเชิงสุม่ 
  SST  แทน ค่าความแปรปรวนของ y 

  S𝑦.1 2 3…𝑘
2  แทน ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณ 

    ของตวัแบบ 
  k  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
  n  แทน จ านวนคะแนนทัง้หมด 
 

สมการถดถอยเชิงซอ้นในรูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรง (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2546) 
สามารถเขียนได ้ดงันี ้

 

Y = β0 + β1X𝑖 + β2Xi+. . . +βkX𝑥 + 𝑒 
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เมื่อ Y   แทน ตวัแปรตาม 

  X1, 𝑋2, . . , 𝑋𝑘  แทน ตวัแปรอิสระ 

  β0   แทน ค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย 
     ของตวัแปรอิสระตวัที่ i 

  𝑒   แทน ค่าความคาดเคลื่อน 

การทดสอบสมมติฐานของ β𝑖  โดยการใชส้ถิติ F เป็นตวัทดสอบ ดงันี ้

H0 ∶ β1 = β2 = β3 =. . . = βk = 0 
H1: ม ีβ อย่างนอ้ยหนึ่งตวัที่มีค่าไม่เท่ากบัศนูย ์ 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 

การวิจัยเรื่องนี ้เป็นการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานและความ
ขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารของพนกังาน
บริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร” การวิเคราะหข์อ้มูล และการ
แปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

n  แทน จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง 
�̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-distribution 
F  แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา F-distribution 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง  
              (Mean Squares) 
*  แทน ค่านยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
β   แทน ค่าสมัประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized) 
Sig  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Significant) 
R2  แทน ค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ ์
Adjust R2 แทน ค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณเ์มื่อปรบัแลว้ 
LSD  แทน Least Significant Difference 
SE  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน า้หนกัความส าคญัของตวั 
                                   แปรพยากรณ ์
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4.1 การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
4.1.1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูทางดา้นประชากรศาสตร ์
ตอนที่ 2 การวิเคราะหปั์จจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหค์วามขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร 

4.1.2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
1. พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่าง

กัน  ประกอบไปด้วย เพศ อายุ  สถานภาพ ภาระครอบครัว ภาวะสุขภาพ ต าแหน่งงาน 
ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจบุนั และรายได ้มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

2. ปัจจัยก่อให้เกิดความเครียดในงาน ประกอบด้วย ปัจจัยเก่ียวกับงาน ปัจจัยที่
เก่ียวกับบทบาทในการท างาน ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาทางอาชีพ บรรยากาศใน
การท างาน การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

3. ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั ประกอบด้วย ความขัดแย้งที่ เกิดจาก
ครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน และความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

 

4.2 ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
4.2.1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลทางด้านประชากรศาสตร ์
ขอ้มูลทางด้านประชากรศาสตร ์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ภาระ

ครอบครวั ภาวะสขุภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั และรายได ้โดยน าเสนอ
ในรูปความถ่ีและรอ้ยละ 
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ตาราง 5 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละจ าแนกตามขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 200 50 
หญิง 200 50 
รวม 400 100.0 
2. อายุ   
18 – 25 ปี 66 16.5 
26 – 32 ปี 119 29.7 
33 – 39 ปี 
40 – 46 ปี 
47 ปีขึน้ไป 

84 
72 
59 

21.0 
18.0 
14.8 

รวม 400 100.0 
3. สถานภาพ   
โสด 156 39.0 
สมรส  
หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

176 
68 

44.0 
17.0 

รวม 400 100.0 
4. ภาระครอบครัว   
มีภาระเลีย้งดสูมาชิกครอบครวั 235 58.8 
ไม่มีภาระเลีย้งดสูมาชิกครอบครวั 165 41.2 
รวม 400 100.0 
5. ภาวะสุขภาพ   
แข็งแรง 282 70.5 
มีโรคประจ าตวั 118 29.5 
รวม 400 100.0 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. ต าแหน่งงาน   
เจา้หนา้ที่/พนกังานทั่วไป 56 14.0 
เจา้หนา้ที่/พนกังานระดบักลาง 139 34.7 
หวัหนา้งาน 104 26.0 
ผูจ้ดัการขึน้ไป 101 25.3 
รวม 400 100.0 
7. ประสบการณท์ างาน 
นอ้ยกว่า 1 ปี 
1 – 3 ปี 
4 – 6 ปี 
7 ปีขึน้ไป 

 
44 

144 
130 
82 

 
11.0 
36.0 
32.5 
20.5 

รวม 400 100.0 
8. รายได้ 
นอ้ยกว่า 15,000 บาท 
15,001 – 25,000 บาท 
25,001 – 35,000 บาท 
35,001 – 45,000 บาท 
45,001 บาทขึน้ไป 

 
9 

135 
119 
62 
75 

 
2.3 

33.7 
29.8 
15.5 
18.7 

รวม 400 100.0 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตรข์องพนักงาน

บรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครัง้
นี ้จ านวน 400 ตวัอย่าง โดย สามารถจ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี ้

1. เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 
และเพศชาย จ านวน 200 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 

2. อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26 – 32 ปี จ านวน 119 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 29.7 รองลงมามีอายุ 33 – 39 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21 อายุ 40 – 46 ปี 
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จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18 อาย ุ18 – 25 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.5 และอาย ุ47 
ปีขึน้ไป จ านวน 59 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 14.8 

3. สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 176 
คน คิดเป็นร้อยละ  44 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน  156 คน คิดเป็นร้อยละ  39 และ
สถานภาพหย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ จ านวน 68 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17 

4. ภาระครอบครวั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีภาระเลีย้งดูสมาชิกในครอบครวั
จ านวน  235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีภาระเลีย้งดูสมาชิกใน
ครอบครวั จ านวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.3 

5. ภาวะสขุภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสขุภาพแข็งแรง จ านวน 282 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 70.5 และผูต้อบแบบสอบถามที่มีโรคประจ าตวั จ านวน 118 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.5 

6. ต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ /
พนกังานระดบักลาง จ านวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.7 รองลงมาระดบัหวัหนา้งาน จ านวน 104 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 26 ระดับผู้จัดการขึน้ไป จ านวน  101 คน คิดเป็นรอ้ยละ  25.3 และระดับ
เจา้หนา้ที่/พนกังานทั่วไป จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14 

7. ประสบการณ์ท างาน ณ ที่ ปัจจุบัน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างาน ณ ที่ ปัจจุบัน 1 – 3 ปี จ านวน  144 คน คิดเป็นร้อยละ  36 รองลงมา 
ประสบการณ์ท างาน ณ ที่ปัจจุบัน 4 – 6 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 ประสบการณ์
ท างาน ณ ที่ปัจจุบนั 7 ปีขึน้ไป จ านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.5 และนอ้ยกว่า 1 ปี จ านวน 44 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 11 

8. รายได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001 – 
25,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.7 รองลงมา คือรายได้ 25,001 – 35,000 บาท 
จ านวน 119 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.8 รายได้ 45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
18.7 รายได้ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.5 และรายได้น้อยกว่า 
15,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.3 

 
ตอนที ่2 การวิเคราะหปั์จจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 

ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ประกอบดว้ย ปัจจัยเก่ียวกับงาน ปัจจัยที่
เก่ียวกับบทบาทในการท างาน ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาทางอาชีพ บรรยากาศใน
การท างาน การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยน าเสนอใน
รูปแบบค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 
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ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจัยทีก่่อให้เกิด 
ความเครียดในงาน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
ปัจจยัเก่ียวกบังาน 2.85 0.48 สงู 
ปัจจยัที่เก่ียวกบับทบาทในการท างาน 2.73 0.55 สงู 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 2.68 0.65 สงู 
การพฒันาทางอาชีพ 2.50 0.55 ต ่า 
บรรยากาศในการท างาน 
การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน 
การประเมินผลการปฏิบติังาน 

2.72 
2.50 
2.30 

0.60 
0.53 
0.57 

สงู 
ต ่า 
ต ่า 

รวม 2.61 0.34 สงู 
 

จากตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด
ความเครียดในงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ปัจจยัเก่ียวกบังาน ปัจจยัที่เก่ียวกบับทบาทในการท างาน ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และ
บรรยากาศในการท างาน มีระดบัความคิดเห็นสงู โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.85 2.73 2.68 และ 2.72 
ตามล าดับ และพบว่า ด้านการพัฒนาทางอาชีพ การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 2.50 และ 2.30 
ตามล าดบั 

 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด
ความเครียดในงาน ดา้นปัจจยัเก่ียวกบังาน 

ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 
ด้านปัจจัยทีเ่กี่ยวกับงาน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ปรมิาณงานในแต่ละวนัมีจ านวนมากเกินไป 2.94 0.70 สงู 
2. เวลาปฏิบติังานไม่แน่นอน 2.74 0.84 สงู 
3. ขัน้ตอนในการปฏิบติังานมีความซบัซอ้น 2.71 0.63 สงู 
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ตาราง 7 (ต่อ)  

ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 
ด้านปัจจัยทีเ่กี่ยวกับงาน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
4. งานที่ท าเป็นงานที่ตอ้งใชพ้ลงังานและความทุ่มเทอย่างมาก 2.92 0.76 สงู 
5. งานที่ท าตอ้งการความเรง่ด่วนอยู่เสมอ 2.95 0.69 สงู 
รวม 2.85 0.48 สงู 

 
จากตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเครียดในงาน ดา้นปัจจยัที่เก่ียวกับงานโดยรวมอยู่ในระดับสงู โดยมีค่าเฉลี่ย 2.85 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีระดับความคิดเห็นสูง โดยงานที่ท ามีความเร่งด่วนอยู่เสมอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.95 ปริมาณงานในแต่ละวนัมีจ านวนมากเกินไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.94 งานที่ท า
เป็นงานที่ตอ้งใชพ้ลงังานและความทุ่มเทอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.92 เวลาในการปฏิบติังาน
ไม่แน่นอน และขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 และ 2.71 
ตามล าดบั 

 

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด
ความเครียดในงาน ดา้นปัจจยัที่เก่ียวกบับทบาทในการท างาน 

ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 
ด้านปัจจัยทีเ่กี่ยวกับบทบาทในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. งานที่ไดร้บัมอบหมายเป็นงานที่ยากกว่าเพื่อนรว่มงาน 2.73 0.78 สงู 
2. ขอบเขตหนา้ที่ในการปฏิบติังานไม่ชดัเจน 
3. ตอ้งปฏิบติังานหลายๆอย่างพรอ้มกนัในเวลาเดียวกนั 
4. ไม่มีอ  านาจในการตดัสินใจในการท างาน 

2.58 
2.88 
2.74 

0.75 
0.70 
0.71 

สงู 
สงู 
สงู 

รวม 2.73 0.55 สงู 
 

จากตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเครียดในงาน ด้านปัจจัยที่ เก่ียวกับบทบาทในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมี
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ค่าเฉลี่ย 2.73 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นสูง โดยต้อง
ปฏิบติังานหลาย ๆ อย่างพรอ้มกนัในเวลาเดียวกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.88 รองลงมา ไม่มีอ  านาจใน
การตัดสินใจในการท างาน และ งานที่ไดร้บัมอบหมายเป็นงานที่ยากกว่าเพื่อร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.74 และ 2.73 ตามล าดบั 

 

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด
ความเครียดในงาน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 

ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 
ด้านความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ขาดความร่วมมือจากเพื่อนรว่มงาน 
2. มีปัญหาการแก่งแย่งความดีความชอบในหน่วยงาน 
3. หวัหนา้มกัไม่รบัฟังความคิดเห็น 

2.73 
2.72 
2.58 

0.72 
0.86 
0.78 

สงู 
สงู 
สงู 

รวม 2.68 0.65 สงู 
 

จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเครียดในงาน ดา้นความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.68 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นสงู โดยขาดความรว่มมือจากเพื่อน
ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 รองลงมา มีปัญหาการแก่งแย่งความดีความชอบในหน่วยงาน 
และ หวัหนา้ไม่รบัฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.72 และ 2.58 ตามล าดบั 

 

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด
ความเครียดในงาน ดา้นการพฒันาทางอาชีพ 

ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 
ด้านการพัฒนาทางอาชีพ 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. งานที่ท่านท ามีโอกาสกา้วหนา้นอ้ยกว่าอาชีพอ่ืน 
2. ผูบ้งัคบับญัชาไม่สนบัสนุนใหท้่านไดพ้ฒันาศกัยภาพของ
ตนเองเพิ่มเติม 

2.53 
2.32 

 

0.78 
0.71 

 

สงู 
ต ่า 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 
ด้านการพัฒนาทางอาชีพ 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
3. ท่านไม่มีโอกาสในการพฒันาตนเองตามที่คาดหวงั 
4. เงินเดือนที่ไดร้บัในปัจจุบนัไม่เหมาะสมกบัปรมิาณงานที่ท า 

2.47 
2.71 

0.66 
0.92 

ต ่า 
สงู 

รวม 2.50 0.55 ต ่า 

 
จากตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเครียดในงาน ดา้นการพฒันาทางอาชีพโดยรวมอยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.50 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่ระดับความคิดเห็นสูงมี 2 ขอ้ คือ เงินเดือนที่ไดร้บัในปัจจุบันไม่
เหมาะสมกับปริมาณงานที่ท างาน และงานที่ท่านท ามีโอกาสก้าวหน้าน้อยกว่าอาชีพอ่ืน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 และ 2.53 ตามล าดับ และขอ้ที่ระกับความคิดเห็นต ่ามี 2 ขอ้ คือ ท่านไม่มี
โอกาสในการพัฒนาตนเองตามที่คาดหวัง และผู้บังคับบัญชาไม่สนับสนุนให้ท่านได้พัฒนา
ศกัยภาพของตนเองเพิ่มเติม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.47 และ 2.32 ตามล าดบั 

 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด
ความเครียดในงาน ดา้นบรรยากาศในการท างาน 

ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 
ด้านบรรยากาศในการท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. การตดัสินใจในหน่วยงานของท่านไม่เป็นไปตามเสียงสว่น
ใหญ่ 
2. สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เหมาะสม เช่น มีเสียง
รบกวน พืน้ที่ส  านกังานคบัแคบ ฯลฯ 

2.74 
2.47 

 
2.95 

0.71 
0.84 

 
0.76 

สงู 
ต ่า 

 
สงู 

3. มีปัญหาการเมืองภายใน เช่น การแบ่งพรรคแบ่งพวก 2.95 0.76 สงู 
รวม 2.62 0.60 สงู 
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จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเครียดในงาน ดา้นบรรยากาศในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่ระดับความคิดเห็นสูงมี 2 ขอ้ คือ มีปัญหาการเมืองภายใน 
เช่น การแบ่งพรรคแบ่งพวก และการตัดสินใจในหน่วยงานของท่านไม่เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ 
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  2.95 และ  2.74 ตามล าดับ  และข้อที่ ระดับความ คิด เห็นต ่ า  คือ 
สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เหมาะสม เช่น มีเสียงรบกวน พืน้ที่ส  านกังานคับแคบ ฯลฯ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.47 

 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด
ความเครียดในงาน ดา้นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน 

ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 
ด้านการเปล่ียนแปลงในสถานที่ท างาน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. มีการเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนในการท างานบ่อยครัง้ ท าให้
ขัน้ตอนการท างานซบัซอ้นขึน้ 
2. มีการใชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบติังานมากขึน้ ท าใหท้่าน
ปรบัตวัตามไม่ทนั 
3. มีการเปลี่ยนหวัหนา้งานของท่าน ท าใหท้่านเกิด
ความเครียดในการปฏิบติังานรว่มกบัหวัหนา้งานคนใหม่ 

2.64 
 

2.54 
 

2.33 

0.58 
 

0.69 
 

0.74 

สงู 
 
สงู 
 
ต ่า 

 
รวม 2.50 0.53 ต ่า 
 

จากตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเครียดในงาน ดา้นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.50 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่ระดบัความคิดเห็นสงูมี 2 ขอ้ คือ มีการเปลี่ยนแปลง
ขัน้ตอนในการท างานบ่อยครัง้ ท าใหข้ัน้ตอนท างานซบัซอ้น และมีการใชเ้ทคโนโลยีการปฏิบติังาน
มากขึน้ ท าใหท้่านปรบัตัวตามไม่ทัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 และ 2.54 ตามล าดับ และขอ้ที่
ระดับความคิดเห็นต ่า คือ มีการเปลี่ยนหัวหน้างานของท่าน ท าให้ท่านเกิดความเครียดในการ
ปฏิบติังานรว่มกบัหวัหนา้งานคนใหม่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.33 
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด
ความเครียดในงาน ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ปัจจัยทีก่่อให้เกิดความเครียดในงาน 
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. หวัหนา้ของท่านใชค้วามรูส้กึสว่นตวัในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของท่าน 

2.06 
 

0.63 
 

ต ่า 
 

2. ท่านไม่เคยทราบหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

2.17 
 

0.73 
 

ต ่า 
 

3. การประเมินผลงานไม่สะทอ้นถึงความทุ่มเทในการท างาน
ของท่าน 

2.67 0.78 สงู 

รวม 2.30 0.57 ต ่า 

 
จากตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเครียดในงาน ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.30 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่ระดบัความคิดเห็นสงู   คือ การประเมินผลงานไม่สะทอ้น
ถึงความทุ่มเทในการท างานของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 และขอ้ที่ระดับความคิดเห็นต ่า 
คือ ท่านไม่เคยทราบหลกัเกณฑท์ที่ชดัเจนในการประเมินผลการปฏิบติังาน และหวัหนา้ของท่านใช้
ความรูส้ึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบติังานของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 และ 2.06 
ตามล าดบั 

 
ตอนที ่3 การวิเคราะหค์วามขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว 

ความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ประกอบด้วย ความขัดแยง้ที่เกิดจาก
ครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน และความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั โดยน าเสนอ
ในรูปแบบค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น 
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
ความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน 2.56 0.52 สงู 
ความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั 2.40 0.57 ต ่า 
รวม 2.48 0.45 ต ่า 

 
จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดับความคิดเห็นเก่ียวกับความขัดแยง้ระหว่าง

งานและครอบครวั โดยรวมอยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.48 โดยดา้นความขัดแยง้ที่เกิดจาก
ครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน มีระดับความคิดเห็นสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 และดา้นความ
ขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั มีระดบัความคิดเห็นต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.40 

 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของความขดัแยง้ระหว่าง
งานและครอบครวั ดา้นความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน 

ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว 
ด้านความขัดแย้งทีเ่กิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน 

ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ภาระรบัผิดชอบต่อครอบครวัของท่านมากเกินไปจนไป
รบกวนเวลาการท างานของท่าน 

2.57 0.68 สงู 

2. เมื่อท่านมีปัญหากบัคนในครอบครวั ท่านจะรูส้กึหงุดหงิด
คนรอบขา้งในที่ท างาน 

2.51 0.69 สงู 

3. ความเครียดที่เกิดจากครอบครวั ท าใหท้่านแสดงพฤติกรรม
ในที่ท างานไม่ดีและความตัง้ใจในการท างานของท่านลดลง 

2.49 0.70 ต ่า 

4. ท่านตอ้งลางานหรือขาดงานบ่อย ๆเพื่อท าธุระของ
ครอบครวั 

2.72 0.78 สงู 

5. เมื่อเกิดปัญหาครอบครวั ท าใหท้่านเครียดและไม่มีสมาธิใน
การท างานจนท าใหท้่านท างานผิดพลาดและหงดุหงิด 

2.53 0.69 สงู 

รวม 2.56 0.52 สงู 
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จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดับความคิดเห็นเก่ียวกับความขัดแยง้ระหว่าง
งานและครอบครวั ดา้นความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน โดยรวมอยู่ในระดบัสงู 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.56 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีเพียงขอ้เดียวที่ระดบัความคิดเห็นต ่า คือ 
ความเครียดที่เกิดจากครอบครวั ท าใหท้่านแสดงพฤติกรรมในที่ท างานไม่ดีและความตัง้ใจในการ
ท างานของท่านลดลง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.49 และขอ้ที่ระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.72 รองลงมา ภาระรบัผิดชอบต่อครอบครวัของท่านมากเกินไปจนไปรบกวนเวลาการ
ท างานของท่าน และเมื่อเกิดปัญหาครอบครวั ท าใหท้่านเครียดและไม่มีสมาธิในการท างานจนท า
ใหท้่านท างานผิดพลาดและหงดุหงิด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.72 และ 2.53 ตามล าดบั 

 

ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของความขดัแยง้ระหว่าง
งานและครอบครวั ดา้นความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั 

ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว 
ด้านความขัดแย้งทีเ่กิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว 

ระดับความส าคัญ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. การท่ีท่านใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการท างาน ท าใหท้่านมี
เวลาใหค้รอบครวันอ้ยลง 

2.79 0.67 สงู 

2. เมื่อท่านรูส้ึกเครียดจากการท างาน ท่านจะเก็บตวัอยู่เงียบๆ 
ไม่พดูคยุกบัสมาชิกในครอบครวั 

2.20 0.90 ต ่า 

3. การกระท าที่ท่านคิดว่าดีและเหมาะสมเมื่ออยู่ในที่ท างาน
กลายเป็นสิ่งที่ไม่ไดร้บัการยอมรบัหรือชื่นชมเมื่ออยู่ที่บา้นกบั
ครอบครวั 

2.12 0.81 ต ่า 

4. บ่อยครัง้ที่ความหงุดหงิดที่เกิดจากการท างาน ท าใหท้่าน
หงดุหงิดกบัคนในครอบครวั 

2.65 0.87 สงู 

5. ภาระงานในหนา้ที่ของท่าน ท าใหท้่านห่างเหินกบัครอบครวั
มากเกินไป 

2.25 0.84 ต ่า 

รวม 2.40 0.57 ต ่า 
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จากตาราง  16 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดับความคิดเห็นเก่ียวกับความขัดแยง้ระหว่าง
งานและครอบครวั ดา้นความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั โดยรวมอยู่ในระดบัต ่า 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีระดับความคิดเห็นสูงมี 2 ขอ้ คือ 
การที่ท่านใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกบัการท างาน ท าใหท้่านมีเวลาใหค้รอบครวันอ้ยลง และบ่อยครัง้ที่
ความหงุดหงิดที่เกิดจากการท างาน ท าใหท้่านหงุดหงิดกับคนในครอบครวั  โดยมีค่าเฉลี่ย 2.79 
และ 2.65 ตามล าดับ และขอ้ที่ระดับความคิดเห็นต ่า คือ ภาระงานในหน้าที่ของท่าน ท าใหท้่าน
ห่างเหินกบัครอบครวัมากเกินไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.25 รองลงมา เมื่อท่านรูส้ึกเครียดจากการ
ท างาน ท่านจะเก็บตัวอยู่เงียบๆ ไม่พูดคุยกับสมาชิกในครอบครวั  และการกระท าที่ท่านคิดว่าดี
และเหมาะสมเมื่ออยู่ในที่ท างานกลายเป็นสิ่งที่ ไม่ไดร้บัการยอมรบัหรือชื่นชมเมื่ออยู่ที่บ้านกับ
ครอบครวั โดยมีค่าเฉลี่ย 2.20 และ 2.12 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่4 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ประกอบดว้ย พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่ง
ตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิกในองคก์าร และพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย โดยน าเสนอใน
รูปแบบค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็น ดงัแสดงในตาราง 17 

ตาราง 17แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่
ตนเอง   

2.38 0.48 ต ่า 

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์อง
สมาชิกในองคก์าร 

1.78 0.62 ต ่า 

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความ
เสียหาย 

2.08 0.50 ต ่า 

รวม 2.08 0.41 ต ่า 
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จากตารางที่  17 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคใ์นงาน โดยรวมอยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.08 โดยดา้นดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ซึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.38 ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจ
ท าเพื่อสรา้งความเสียหาย และด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิกในองคก์าร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.08 และ 1.78 ตามล าดบั  

 

ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคใ์นองคก์าร ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ด้านพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพ่ือผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านเคยใชส้ิทธิลาป่วยไม่ตรงวตัถปุระสงค ์เช่น ใชเ้พื่อลา
พกัผ่อน 

2.77 0.81 สงู 

2. ท่านเคยเขา้งานสายโดยไม่มีเหตอุนัควร 2.26 0.77 ต ่า 
3. ท่านเคยพกักลางวนัเกินเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตอุนัควร 2.43 0.58 ต ่า 
4. ท่านเคยน าอปุกรณส์ านกังานกลบัมาใชท้ี่บา้นบ่อยครัง้ 2.62 0.76 สงู 
5. ท่านเคยใชโ้ทรศพัทท์ี่ท างานโทรออกเรื่องสว่นตวั 2.43 0.80 ต ่า 
6. ท่านเคยปกปิดขอ้มลูบางอย่างต่อบรษิัทดว้ยเหตผุลส่วนตวั 1.78 0.63 ต ่า 
รวม 2.38 0.48 ต ่า 

 
จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมไม่พงึประสงค์

ในงาน ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง โดยรวมอยู่ในระดบัต ่า 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.38 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีระดับความคิดเห็นสูงมี 2 ขอ้ คือ 
ท่านเคยใช้สิทธิลาป่วยไม่ตรงวัตถุประสงค์ เช่น ใช้เพื่อลาพักผ่อน  และท่านเคยน าอุปกรณ์
ส านกังานกลบัมาใชท้ี่บา้นบ่อยครัง้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.77 และ 2.62 ตามล าดบั และขอ้ที่ระดบัความ
คิดเห็นต ่า ขอ้ท่านเคยพกักลางวนัเกินเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตอุนัควร และท่านเคยใชโ้ทรศพัทท์ี่
ท างานโทรออกเรื่องส่วนตวั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.43 เท่ากัน รองลงมาท่านเคยเขา้งานสายโดย
ไม่มีเหตุอันควร และท่านเคยปกปิดขอ้มูลบางอย่างต่อบริษัทดว้ยเหตุผลส่วนตัว โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.26 และ 1.78 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ในองค์การ ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกใน
องคก์าร 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ด้านพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพ่ือผลประโยชนข์องสมาชิกใน
องคก์าร 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. ท่านเคยใหข้อ้มลูเท็จแก่ลกูคา้เพื่อภาพลกัษณข์ององคก์าร 1.62 0.61 ต ่ามาก 
2. ท่านเคยปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาแมว้่าค าสั่งนัน้
จะผิดจรยิธรรมเนื่องจากความกลวั 

1.76 0.71 ต ่า 

3. ท่านเคยไม่แจง้รายละเอียดทกุอย่างตามความเป็นจรงิแก่
ลกูคา้ 

1.84 0.85 ต ่า 

4. ท่านเคยเสนอผลประโยชนพ์ิเศษบางอย่างแก่ลกูคา้บาง
กลุม่เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งลกูคา้ 

1.92 0.81 ต ่า 

รวม 1.78 0.62 ต ่า 

 
จากตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมไม่พงึประสงค์

ในงาน ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร โดยรวมอยู่
ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 1.78 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีระดับความคิดเห็นต ่า 
คือ ท่านเคยเสนอผลประโยชน์พิเศษบางอย่างแก่ลูกค้าบางกลุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 รองลงมา คือ ท่านเคยไม่แจง้รายละเอียดทุกอย่างตามความเป็นจริงแก่
ลูกคา้ และท่านเคยปฏิบัติตามค าสั่งของผูบ้ังคับบัญชาแมว้่าค าสั่งนั้นจะผิดจริยธรรมเนื่องจาก
ความกลัว โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.84 และ 1.76 ตามล าดับ และระดับความคิดเห็นต ่ามาก คือ 
ท่านเคยใหข้อ้มลูเท็จแก่ลกูคา้เพื่อภาพลกัษณข์ององคก์าร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.62 
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ตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคใ์นองคก์าร ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ด้านพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพ่ือสร้างความเสียหาย 

ระดับความคิดเหน็ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. ท่านเคยตดัสายลกูคา้เมื่อไม่พอใจ 1.58 0.54 ต ่ามาก 
2. ท่านเคยนินทาเพื่อนรว่มงานและหวัหนา้งานใหค้นภายนอก
ฟัง 

2.57 0.73 สงู 

3. ท่านเคยนินทาเพื่อนรว่มงานช่วงพกักลางวนั 2.49 0.76 ต ่า 
4. ท่านเคยจบัผิดเพื่อนร่วมงานและแจง้ใหห้วัหนา้ทราบ 2.02 0.66 ต ่า 
5. ท่านเคยบ่นหรือต่อว่าลกูคา้ขณะที่ลกูคา้ถือสายรอ 1.73 0.54 ต ่ามาก 
รวม 2.08 0.47 ต ่า 

 
จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมไม่พงึประสงค์

ในงาน ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย โดยรวมอยู่ในระดับต ่า 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.08 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีระดับความคิดเห็นสูงมีเพียงขอ้
เดียว ท่านเคยนินทาเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานใหค้นภายนอกฟัง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 
และขอ้ที่มีระดับความคิดเห็นต ่า คือ ท่านเคยนินทาเพื่อนร่วมงานช่วงพักกลางวัน และท่านเคย
จับผิดเพื่อนร่วมงานและแจง้ให้หัวหน้าทราบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 และ 2.02 ตามล าดับ 
และขอ้ที่ระดับความคิดเห็นต ่ามาก คือ ท่านเคยบ่นหรือต่อว่าลูกคา้ขณะที่ลูกคา้ถือสายรอ และ
ท่านเคยตดัสายลกูคา้เมื่อไม่พอใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 1.73 และ 1.58 ตามล าดบั 

 
4.2.2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 1 พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะส่วน
บคุคลที่แตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ภาระครอบครวั ภาวะสขุภาพ ต าแหน่ง
งาน ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจบุนั และรายได ้มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่าง
กนั 

สมมติฐานที่  1.1 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มี เพศ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั  

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
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H0 : พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั  

H1 : พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสอง
กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ย
กว่า 0.05 โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้Levene Statistic ซึ่งมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของเพศชายและหญิงแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05  
 

ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังาน
บรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

0.000 0.990 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

0.794 0.374 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้ง
ความเสียหาย 

0.393 0.531 

รวม 0.441 0.507 

 
แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของ

พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ พบว่า 
ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่ง
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ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร และพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้ง
ความเสียหาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.990 0.374 และ 0.531 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
หมายความว่า ค่าแปรปรวนของเพศทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ จะทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างในกรณี Equal Variances Assumed เพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร จ าแนกตามเพศทัง้สองกลุม่ 

โดยใชส้ถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบความแตกต่างจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบริษัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของ
พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร เพศ t-test for Equality of Means 

 �̅� S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

ชาย 2.363 0.484 -0.694 398 0.488 

 หญิง  2.397 0.477    
พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

ชาย 1.794 0.644 0.341 398 0.733 

 หญิง  1.773 0.602    
พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
สรา้งความเสียหาย 

ชาย 2.046 0.465 -1.365 398 0.173 

 หญิง 2.110 0.472    
รวม ชาย 2.068 0.428 -0.611 398 0.541 
 หญิง 2.093 0.401    
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จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามเพศ โดยใชส้ถิติทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า มีค่า Sig. 

(2-tailed) เท่ากับ 0.488 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ใน
กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่
ตนเองไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.733 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลาง
ธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์ารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า มีค่า Sig. (2-

tailed) เท่ากบั 0.173 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ใน
กรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

โดยรวม พบว่า มี ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.541 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึง

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
บริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  1.2 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุ

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั  
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
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H0 : พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยถา้ความแปรปรวนเท่ากนัใหท้ดสอบดว้ย 
F-test ถา้ความแปรปรวนไม่เท่ากันใหท้ดสอบดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett's T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก้อนโดยใช ้Levene 
Statistic โดยมีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่อายไุม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่อายแุตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
 

ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของ
พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่ งตั้งใจท าเพื่ อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

1.222 4 395 0.301 

พฤติกรรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

0.817 4 395 0.515 
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ตาราง 23 (ต่อ)  

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้ง
ความเสียหาย 

1.556 4 395 0.185 

รวม 1.340 4 395 0.254 

 
จากตาราง 23 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร 

ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ
พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง มีค่า Sig. เท่ากบั 3.301 
ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.515 และด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.185 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มอายุทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-Test  

 

ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงค ์ ระหว่างกลุม่ 4 1.635 0.409 1.787 0.131 
ซึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์
แก่ตนเอง 

ภายในกลุม่ 
รวม 

395 
399 

90.328 
91.962 

0.229   

 
จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอายุ โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่
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ตนเอง ค่า Sig. เท่ากับ 0.131 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่
ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 4 1.065 0.266 0.685 0.603 
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์อง ภายในกลุม่ 395 153.683 0.389   
สมาชิกในองคก์าร รวม 399 154.749    

 
จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอายุ โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์อง
สมาชิกในองค์การ ค่า Sig. เท่ากับ 0.603 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรบัสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลาง
ธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 4 0.628 0.157 0.710 0.585 
ตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความ ภายในกลุม่ 395 87.259 0.221   
เสียหาย รวม 399 87.886    

 
จากตาราง 26 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอาย ุโดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย 

ค่า Sig. เท่ากับ 0.585 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่นที่ 95% ถา้ความแปรปรวนเท่ากันใหท้ดสอบดว้ย F-
test ถ้าความแปรปรวนไม่เท่ากันให้ทดสอบดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett's T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

โดยท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนโดยใช้ Levene Statistic โดยมี
สมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่สถานภาพไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่สถานภาพแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
 

ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่ งตั้งใจท าเพื่ อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

0.778 2 397 0.460 

พฤติกรรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

0.916 2 397 0.401 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้ง
ความเสียหาย 

1.953 2 397 0.143 

รวม 0.836 2 397 0.434 

 
จากตารางที่ 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร  จ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง มีค่า  
Sig. เท่ากับ 0.460 ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกใน
องค์การ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.401 และด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความ
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เสียหาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.143 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่ม
สถานภาพทกุกลุม่ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-Test 

ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 2 1.193 0.597 2.609 0.075 
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ ภายในกลุม่ 397 90.769 0.229   
ตนเอง รวม 399 91.962    

 
จากตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามสถานภาพ โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์

แก่ตนเอง ค่า Sig. เท่ากบั 0.075 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนัน้ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่
ในกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 2 0.285 0.143 0.367 0.693 
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์อง ภายในกลุม่ 397 154.463 0.389   
สมาชิกในองคก์าร รวม 399 154.749    
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จากตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามสถานภาพ โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์
ของสมาชิกในองคก์าร ค่า Sig. เท่ากบั 0.693 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรบัสมมติฐานหลกั 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1 หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลาง
ธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร
ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

ตาราง 30 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 2 0.143 0.072 0.325 0.723 
ตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความ ภายในกลุม่ 397 87.743 0.221   
เสียหาย รวม 399 87.886    

 
จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามสถานภาพ โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความ

เสียหาย ค่า Sig. เท่ากับ 0.723 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่
ในกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีภาระ

ครอบครวัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้
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H0 : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีภาระครอบครัว
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีภาระครอบครัว
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสอง
กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) โดยใชท้ี่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกว่า 0.05 โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้Levene Statistic มีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่มีภาระครอบครวัและไม่มีภาระครอบครวั
ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของกลุม่ที่มีภาระครอบครวัและไม่มีภาระครอบครวั
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
 

ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาระ
ครอบครวั 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

1.841 0.176 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

0.033 0.856 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้ง
ความเสียหาย 

0.306 0.581 

รวม 0.253 0.615 
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จากตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามภาระครอบครวั พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 
พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร และพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.176 0.856 และ 0.581 ตามล าดบั 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของภาระครอบครวัทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
ดังนั้น จะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในกรณี Equal Variances 
Assumed เพื่อทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงาน
บริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาระครอบครวัทัง้
สองกลุ่ม โดยใชส้ถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบความแตกต่างจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบริษัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาระครอบครวั 

 

ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาระ
ครอบครวั 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ภาระ
ครอบครัว 

t-test for Equality of Means 

 �̅� S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

มีภาระ
ครอบครวั 

2.397 0.494 0.853 398 0.394 

 ไม่มีภาระ
ครอบครวั 

2.356 0.460    

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

มีภาระ
ครอบครวั 

1.813 0.631 1.136 398 0.256 

 ไม่มีภาระ
ครอบครวั 

1.741 0.610    
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ตาราง 32 (ต่อ)  

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ภาระ
ครอบครัว 

t-test for Equality of Means 

 �̅� S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
สรา้งความเสียหาย 

มีภาระ
ครอบครวั 

2.098 0.473 1.011 398 0.313 

 ไม่มีภาระ
ครอบครวั 

2.050 0.464    

รวม มีภาระ
ครอบครวั 

2.103 0.422 1.280 398 0.201 

 ไม่มีภาระ
ครอบครวั 

2.049 0.403    

 
จากตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามภาระครอบครวั โดยใชส้ถิติทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) สามารถวิเคราะหไ์ด้
ดงันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า มีค่า Sig. 

(2-tailed) เท่ากับ 0.394 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ใน
กรุงเทพมหานครที่มีภาระครอบครัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.256 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลาง
ธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาระครอบครวัแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่ง
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ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์ารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า มีค่า Sig. (2-

tailed) เท่ากบั 0.313 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ใน
กรุงเทพมหานครที่มีภาระครอบครวัแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้ง
ความเสียหายไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว ้

โดยรวม พบว่า มี ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.201 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึง

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
บริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาระครอบครวัแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีภาวะ

สขุภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีภาวะสุขภาพ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีภาวะสุขภาพ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสอง
กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) โดยใชท้ี่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene 
Statistic ซึ่งมีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีโรคประจ าตัวไม่
แตกต่างกนั 
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H1 : ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีโรคประจ าตัว
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
 

ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาวะ
สขุภาพ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร Levene's Test for Equality of Variances 
F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

0.038 0.845 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

0.322 0.571 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้ง
ความเสียหาย 

0.085 0.770 

รวม 0.062 0.803 

 
จากตาราง 33 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามภาวะสุขภาพ พบว่า ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง 
พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร และพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.845 0.571 และ 0.770 ตามล าดบั 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าแปรปรวนของภาวะสุขภาพทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
ดังนั้น จะทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในกรณี Equal Variances 
Assumed เพื่อทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาวะสขุภาพทัง้สอง
กลุ่ม โดยใช้สถิติ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบความแตกต่างจะปฏิเสธ



  74 

สมมติฐานหลกั  (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ซึ่ง
ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบริษัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาวะสขุภาพ 

 

ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามภาวะ
สขุภาพ 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ภาวะ
สุขภาพ 

t-test for Equality of Means 

 �̅� S.D. t df Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

แข็งแรง 2.378 0.481 -0.151 398 0.880 

 มีโรค
ประจ าตวั 

2.386 0.481    

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

แข็งแรง 1.774 0.629 -0.456 398 0.649 

 มีโรค
ประจ าตวั 

1.805 0.611    

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
สรา้งความเสียหาย 

แข็งแรง 2.057 0.467 -1.402 398 0.162 

 มีโรค
ประจ าตวั 

2.123 0.473    

รวม แข็งแรง 
 

มีโรค
ประจ าตวั 

2.069 
 

2.107 

0.419 
 

0.404 

-0.815 398 0.416 
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จากตาราง 34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามภาวะสุขภาพ โดยใชส้ถิติทดสอบค่า t (Independent Sample t-test) สามารถวิเคราะหไ์ด้
ดงันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า มีค่า Sig. 

(2-tailed) เท่ากับ 0.880 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ใน
กรุงเทพมหานครที่มีภาวะสุขภาพแตกต่างกัน มี พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่ อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า มีค่า 

Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.880 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่
ในกรุงเทพมหานครที่มีภาวะสุขภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ 
พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.649 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลาง
ธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาวะสขุภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจ
ท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์ารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า มีค่า Sig. (2-

tailed) เท่ากบั 0.162 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ใน
กรุงเทพมหานครที่มีภาวะสขุภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความ
เสียหายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

โดยรวม พบว่า มี ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.416 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดังนั้น จึง

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
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บริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาวะสุขภาพแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.6 พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีต าแหน่ง

งานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีต าแหน่งงาน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีต าแหน่งงาน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่นที่ 95% ถา้ความแปรปรวนเท่ากันใหท้ดสอบดว้ย F-
test ถ้าความแปรปรวนไม่เท่ากันให้ทดสอบดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett's T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้Levene Statistic มีสมมติฐานดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ต าแหน่งงานไม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่ อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

0.903 3 396 0.440 

พฤติกรรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

0.908 3 396 0.437 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
สรา้งความเสียหาย 

0.899 3 396 0.442 

รวม 2.683 3 396 0.406 

 
จากตารางที่ 35 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร  จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง มีค่า  
Sig. เท่ากับ 0.440 ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกใน
องค์การ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.437 และด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความ
เสียหาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.442 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่ม
ต าแหน่งงานทกุกลุม่ไม่แตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-Test  

 

ตาราง 36 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่
ตนเอง 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลมุ 
รวม 

3 
396 
399 

0.678 
91.284 
91.962 

0.226 
0.231 

0.981 0.402 
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จากตาราง 36 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน โดยใช้สถิ ติ  F-test พบว่า ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่ อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ค่า Sig. เท่ากบั 0.402 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรบัสมมติฐานหลกั 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลาง
ธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
องคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว ้

 

ตาราง 37 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์อง
สมาชิกในองคก์าร 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
396 
399 

0.312 
154.437 
154.749 

0.104 
0.390  

0.267 
  

0.849 
  

 
จากตาราง 37 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน โดยใช้สถิ ติ  F-test พบว่า ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่ อ
ผลประโยชน์ของสมาชิกในองคก์าร ค่า Sig. เท่ากับ 0.849 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรบั

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานบริษัทเอกชนใน
พืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 38 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 3 0.159 0.053 0.239 0.869 
ตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความ ภายในกลุม่ 396 87.727 0.222   
เสียหาย รวม 399 87.886    

 
จากตาราง 38 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้ง
ความเสียหาย ค่า Sig. เท่ากับ 0.869 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่ง
ใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองคก์ารไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  1.7 พนักงานบริษั ท เอกชนในพื ้นที่ ก รุงเทพมหานครที่ มี

ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจบุนัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์
ท างาน ณ ที่ปัจจบุนัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์
ท างาน ณ ที่ปัจจบุนัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยถา้ความแปรปรวนเท่ากนัใหท้ดสอบดว้ย 
F-test ถา้ความแปรปรวนไม่เท่ากันใหท้ดสอบดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett's T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้Levene Statistic มีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจบุนัไม่
แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มประสบการณ์ท างาน ณ ที่ปัจจุบัน
แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
 

ตาราง 39 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณท์ างาน 
ณ ที่ปัจจบุนั 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

1.077 3 396 0.358 

พฤติกรรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

0.584 3 396 0.626 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
สรา้งความเสียหาย 

1.399 3 396 0.243 

รวม 2.066 3 396 0.104 

 
จากตารางที่ 39 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร  จ าแนก
ตามประสบการณ์ท างาน ณ ที่ปัจจุบัน พบว่า ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อ
ผลประโยชน์แก่ตนเอง มีค่า  Sig. เท่ากับ 0.358 ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อ
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ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร มีค่า Sig. เท่ากับ 0.626 และดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่ง
ตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.243 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่า
ความแปรปรวนของกลุ่มประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนัทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึง
ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-Test แสดงดงัตาราง 40 

 

ตาราง 40 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจบุนั 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่
ตนเอง 

ระหว่างกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

3 
396 
399 

0.109 
91.853 
91.962 

0.036 
0.232 

0.156 0.926 

 
จากตาราง 40 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่ง
ตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ค่า Sig. เท่ากับ 0.926 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรบั
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่
ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ท างาน ณ ที่ปัจจุบนัแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 41 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจบุนั 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 3 0.207 0.069 0.177 0.912 
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์อง ภายในกลุม่ 396 154.541 0.390   
สมาชิกในองคก์าร รวม 399 154.749    

 
จากตาราง 41 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่ง
ตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ค่า Sig. เท่ากับ 0.912 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 
ดังนั้น ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงาน
บริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ท างาน ณ ที่
ปัจจบุนัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

ตาราง 42 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจบุนั 

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 3 0.108 0.036 0.162 0.922 
ตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความ ภายในกลุม่ 396 87.778 0.222   
เสียหาย รวม 399 87.886    
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จากตาราง 42 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่ง
ตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ค่า Sig. เท่ากับ 0.922 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรับ

สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานบริษัทเอกชนใน
พืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนัแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.8 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีรายได้

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0 : พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีรายไดแ้ตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีรายไดแ้ตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์จะใชก้ารทดสอบดว้ยความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ด้วยสถิติ F-test หรือ Brown-Forsythe 
การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยถา้ความแปรปรวนเท่ากนัใหท้ดสอบดว้ย 
F-test ถา้ความแปรปรวนไม่เท่ากันใหท้ดสอบดว้ย Brown-Forsythe ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั 

(H0) ก็ต่อเมื่อค่าSig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) หรือ 
Dunnett's T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนโดยใช ้Levene Statistic มีสมมติฐาน ดงันี ้

H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่รายไดไ้ม่แตกต่างกนั 

H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่รายไดแ้ตกต่างกนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใช้ระดับความเชื่อมั่ น 95% จะปฏิ เสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 43 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได ้

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 

1.005 4 395 0.405 

พฤติกรรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 

0.603 4 395 0.661 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
สรา้งความเสียหาย 

1.260 4 395 0.285 

รวม 1.448 4 395 0.217 

 
จากตารางที่ 43 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร  จ าแนก
ตามรายได ้พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง มีค่า  Sig. 
เท่ากบั 0.405 ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร  มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.661 และดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.285 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของกลุ่มรายไดทุ้กกลุ่มไม่
แตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงท าการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ F-Test  

 

ตาราง 44 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได ้

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 4 0.186 0.047 0.200 0.938 
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ ภายในกลุม่ 395 91.776 0.232   
ตนเอง รวม 399 91.962    
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จากตาราง 44 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได ้โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่
ตนเอง ค่า Sig. เท่ากับ 0.938 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่
ในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดแ้ตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

ตาราง 45 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได ้

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 4 0.1097 0.274 0.705 0.589 
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์อง ภายในกลุม่ 395 153.652 0.389   
สมาชิกในองคก์าร รวม 399 154.749    

 
จากตาราง 45 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได ้โดยใชส้ถิติ F-test พบว่า ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิกในองค์การ ค่า Sig. เท่ากับ 0.589 ซึ่งมากกว่ากว่า 0.05 ดังนั้น ยอมรบัสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลาง
ธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ตาราง 46 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน
ในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได ้

พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์น
องคก์าร 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ANOVA 

df SS MS F Sig. 

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง ระหว่างกลุม่ 4 0.082 0.021 0.092 0.985 
ตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความ ภายในกลุม่ 395 87.804 0.222   
เสียหาย รวม 399 87.886    

 
จากตาราง 46 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน

องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได้ โดยใช้สถิติ F-test พบว่า ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความ

เสียหาย ค่า Sig. เท่ากบั 0.985 ซึ่งมากกว่า 0.05 ดงันัน้ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ประกอบดว้ย ปัจจยัเก่ียวกับ

งาน ปัจจัยที่เก่ียวกับบทบาทในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพัฒนาทางอาชีพ 
บรรยากาศในการท างาน การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผลการปฏิบติังาน มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

จ าแนกตามพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร สามารถเขียนสมมติฐานได ้ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่  2.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน มี อิทธิพลต่อ

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

H0 : พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีความเครียดในงาน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคง์ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเองไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีความเครียดในงาน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคง์ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเองแตกต่างกนั 
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สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ซึ่งจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 
 

ตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน และ
พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบรษิัทเอกชน  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 42.322 7 6.046 47.744 0.000* 
Residual 49.640 392 0.127   
Total 91.962 399    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 
จากตาราง 47 แสดงผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน  มี

ความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของ
พนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสรา้งสมการเส้นตรงได้ จึง
ค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตาราง 48 

 

ตาราง 48 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงซอ้นของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน โดยใช้การวิเคราะหถ์ดถอยเชิง
พหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant)  1.202 0.152  7.904 0.000* 
ปัจจยัที่เก่ียวกบังาน(X1) -0.097 0.045 -0.097 -2.175 0.030* 
ปัจจยัที่เก่ียวกบับทบาทในการท างาน(X2) -0.036 0.042 -0.041 -0.859 0.391 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล(X3) 0.188 0.039 0.253 4.836 0.000* 
การพฒันาทางอาชีพ(X4) 0.092 0.046 0.106 2.025 0.044* 
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ตาราง 48 (ต่อ)  

Model b SE(b) β t Sig. 
บรรยากาศในการท างาน(X5) 0.447 0.039 0.557 11.571 0.000* 
การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน(X6) 0.107 0.037 0.119 2.905 0.004* 
การประเมินผลการปฏิบติังาน(X7)  -0.288 0.038 -0.339 -7.657 0.000* 

r   = 0.678              Adjust R2 = 0.451  
R2 = 0.460                        SE = 0.356  

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 
จากตาราง 48 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง

ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบริษัทเอกชน (Y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิง
บวกกบัปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นปัจจยัที่เก่ียวกบังาน (X1) ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล (X3) การพัฒนาทางอาชีพ (X4) บรรยากาศในการท างาน (X5) การเปลี่ยนแปลงในสถานที่
ท างาน (X6) และ การประเมินผลการปฏิบติังาน (X7) 

ค่า Adjust R2 มีค่าเท่ากบั 0.451 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบาย
แนวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบริษัทเอกชน 
(Y1) ไดร้อ้ยละ 45.1 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นปัจจัยที่เก่ียวกบังาน (X1) มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ -0.097 หมายความ
ว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นปัจจัยที่เก่ียวกบังาน (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
แนวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบริษัทเอกชน 
(Y1) ลดลง 0.097 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.188 
หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล (X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าให้แนวโน้มพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ของ
พนกังานบรษิัทเอกชน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.188 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นการพัฒนาทางอาชีพ (X4) มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.092 หมายความ
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ว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นการพฒันาทางอาชีพ (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
แนวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบริษัทเอกชน 
(Y1) เพิ่มขึน้ 0.092 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ด้านบรรยากาศในการท างาน  (X5) มี ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.447 
หมายความว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นบรรยากาศในการท างาน (X5) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าให้แนวโน้มพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ของ
พนกังานบรษิัทเอกชน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.447 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน (X6) มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากบั 0.107 
หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน (X6) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 
ของพนกังานบรษิัทเอกชน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.107 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ -0.288 
หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (X7) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 
ของพนกังานบรษิัทเอกชน (Y1) ลดลง 0.288 หน่วย 

หากไม่พิจารณา ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานทั้ง 7 ด้านต่อพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน  (Y1) มีค่าอยู่ที่ระดับ 
1.202 หน่วย 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y1) ได้
ดงันี ้

Y1 = 1.202 – 0.097X1 + 0.188X3 + 0.092X4 + 0.447X5 + 0.107X6 – 0.288X7 

 

สมมติฐานข้อที่  2.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน 
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สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0  : พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีความเครียดในงาน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองคก์ารไม่
แตกต่างกนั 

H1  : พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีความเครียดในงาน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ
แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ซึ่งจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 
 

ตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน และ
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 68.105 7 9.729 44.018 0.000* 
Residual 86.643 392 0.221   
Total 154.749 399    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตาราง 49 แสดงผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน  มี
ความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกใน
องคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรา้งสมการเสน้ตรงได ้จึง
ค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตาราง 50 
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ตาราง 50 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงซอ้นของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน โดยใชก้ารวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

Model   b  SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -1.102 0.201  -5.487 0.000* 
ปัจจยัที่เก่ียวกบังาน(X1) 0.142 0.059 0.109 2.397 0.017* 
ปั จจัยที่ เ ก่ี ย วกับบทบาทในการ
ท างาน(X2) 

0.030 0.055 0.027 0.546  0.586 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล(X3) 0.183 0.051 0.190 3.580 0.000* 
การพฒันาทางอาชีพ(X4) -0.096 0.060 -0.085 -1.597  0.111 
บรรยากาศในการท างาน(X5) 0.155 0.051 0.149 3.035 0.003* 
การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน(X6) 0.563   0.049  0.481  11.561      0.000* 
การประเมินผลการปฏิบติังาน(X7) 0.139   0.050  0.126   2.793 0.005* 

r   = 0.663              Adjust R2 = 0.430  
R2 = 0.440                        SE = 0.470  

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตาราง 50 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y2) มีความสมัพันธ์
เชิงเส้นตรงเชิงบวกกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ด้านปัจจัยที่ เก่ียวกับงาน (X1) 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล (X3) บรรยากาศในการท างาน (X5) การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน 
(X6) และ การประเมินผลการปฏิบติังาน (X7) 

ค่า Adjust R2 มีค่าเท่ากบั 0.430 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบาย
แนวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบริษัทเอกชน 
(Y2) ไดร้อ้ยละ 43.0 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นปัจจัยที่เก่ียวกับงาน (X1) มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.142 หมายความ
ว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นปัจจัยที่เก่ียวกบังาน (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
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แนวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองคก์าร ของพนกังาน
บรษิัทเอกชน (Y2) เพิ่มขึน้ 0.142 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.183 
หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล (X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 
ของพนกังานบรษิัทเอกชน (Y2) เพิ่มขึน้ 0.183 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ด้านบรรยากาศในการท างาน  (X5) มี ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.155 
หมายความว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นบรรยากาศในการท างาน (X5) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 
ของพนกังานบรษิัทเอกชน (Y2) เพิ่มขึน้ 0.155 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน (X6) มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากบั 0.107 
หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน (X6) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 
ของพนกังานบรษิัทเอกชน (Y2) เพิ่มขึน้ 0.107 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.563 
หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (X7) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก
ในองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน (Y2) ลดลง 0.563 หน่วย 

หากไม่พิจารณา ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานทั้ง 7 ด้านต่อพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y2) มีค่า
อยู่ที่ระดบั -1.102 หน่วย 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน (Y2) ไดด้งันี ้

Y2 = -1.102 + 0.142X1 + 0.183X3 + 0.155X5 + 0.563X6 + 0.139X7 
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สมมติฐานข้อที่  2.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0  : พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีความเครียดในงาน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหายไม่แตกต่างกนั 

H1  : พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีความเครียดในงาน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหายแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ซึ่งจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 
 

ตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน และ
พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนกังานบรษิัทเอกชน  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 42.900 7 6.129 53.404 0.000* 
Residual 44.986 392 0.115   
Total 87.866 399    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตาราง 51 แสดงผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน  มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของ
พนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรา้งสมการเส้นตรงได้ จึงค านวณค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตาราง 52 
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ตาราง 52 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงซอ้นของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนกังานบริษัทเอกชน โดยใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) 

Model B SE(b) Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 1.459 0.145  10.077 0.000* 
ปัจจยัที่เก่ียวกบังาน(X1) -0.137 0.043 -0.140 -3.209 0.001* 
ปัจจยัที่เก่ียวกับบทบาทในการท างาน
(X2) 

-0.289 0.040 -0.339 -7.247 0.000* 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล(X3) 0.159 0.037 0.219 4.296 0.000* 
การพฒันาทางอาชีพ(X4) 0.126 0.043 0.148 2.909 0.004* 
บรรยากาศในการท างาน(X5) 0.431 0.037 0.549 11.711 0.000* 
การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน(X6) 0.174 0.035 0.197 4.961 0.000* 
การประเมินผลการปฏิบติังาน(X7) -0.238 0.036 -0.287 -6.655 0.000* 

r   = 0.699              Adjust R2 = 0.479  
R2 = 0.488                        SE = 0.339  

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตาราง 52 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y3) มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงเชิง
บวกกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ด้านปัจจัยที่ เก่ียวกับงาน (X1) ปัจจัยที่ เก่ียวกับ
บทบาทในการท างาน (X2) ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล (X3) การพฒันาทางอาชีพ (X4) บรรยากาศ
ในการท างาน (X5) การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน (X6) และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(X7) 

ค่า Adjust R2 มีค่าเท่ากบั 0.479 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบาย
แนวโน้มพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน 
(Y3) ไดร้อ้ยละ 47.9 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นปัจจัยที่เก่ียวกบังาน (X1) มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ -0.137 หมายความ
ว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นปัจจัยที่เก่ียวกบังาน (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
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แนวโน้มพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน 
(Y3) ลดลง 0.137 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นปัจจัยที่เก่ียวกับบทบาทในการท างาน (X2) มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ -
0.289 หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นปัจจัยที่เก่ียวกับบทบาทในการ
ท างาน (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความ
เสียหาย ของพนกังานบรษิัทเอกชน (Y3) ลดลง 0.289 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.159 
หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล (X3) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน (Y3) เพิ่มขึน้ 0.159 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นการพัฒนาทางอาชีพ (X4) มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.126 หมายความ
ว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นการพฒันาทางอาชีพ (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
แนวโน้มพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน 
(Y3) เพิ่มขึน้ 0.126 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ด้านบรรยากาศในการท างาน  (X5) มี ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ 0.431 
หมายความว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นบรรยากาศในการท างาน (X5) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน (Y3) เพิ่มขึน้ 0.431 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน (X6) มีค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากบั 0.174 
หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน (X6) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของ
พนกังานบรษิัทเอกชน (Y3) เพิ่มขึน้ 0.174 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสมัประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ดา้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน (X7) มีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) เท่ากับ -0.238 
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หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (X7) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของ
พนกังานบรษิัทเอกชน (Y3) ลดลง 0.238 หน่วย 

หากไม่พิจารณา ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานทั้ง 7 ด้านต่อพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนกังานบริษัทเอกชน (Y3) มีค่าอยู่ที่ระดบั 1.459 
หน่วย 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนกังานบรษิัทเอกชน (Y3) ไดด้งันี ้

Y = 1.459 - 0.137X1 - 0.289X2 + 0.159X3 - 0.126X4 + 0.431X5 + 0.174X6 - 0.238X7 
 

สมมติฐานที่ 3 ความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ประกอบดว้ย ความขดัแยง้
ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน และความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

โดยจ าแนกตามพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร เขียนสมมติฐานได ้ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 3.1 ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

H0 : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มี ความขัดแย้ง
ระหว่างงานและครอบครวัแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคง์ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่
ตนเองไม่แตกต่างกนั 

H1 : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มี ความขัดแย้ง
ระหว่างงานและครอบครวัแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคง์ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่
ตนเองแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ซึ่งจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05  
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ตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคณูความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั และ
พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบรษิัทเอกชน  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 15.427 7 7.714 40.012 0.000* 
Residual 76.535 392 0.193   
Total 91.962 399    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตาราง 53 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวั  มี
ความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของ
พนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรา้งสมการเส้นตรงได้ จึงค านวณค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตาราง 54 

 

ตาราง 54 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงซอ้นของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน โดยใช้การวิเคราะหถ์ดถอยเชิง
พหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

Model B SE(b) Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 1.291 0.124  10.441 0.000* 
ความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวั
เขา้ไปกา้วก่ายงาน(X1) 

0.270 0.046 0.293 5.902 0.000* 

ความขัดแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไป
กา้วก่ายครอบครวั(X2) 

0.165 0.042 0.194 3.915 0.000* 

r   = 0.410              Adjust R2 = 0.164  
R2 = 0.168                        SE = 0.439  

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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จากตาราง 54 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบริษัทเอกชน (Y1) มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงเชิง
บวกกับความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ดา้นความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้ว
ก่ายงาน (X1) และ ความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั (X2) 

ค่า Adjust R2 มีค่าเท่ากบั 0.164 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบาย
แนวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบริษัทเอกชน 
(Y1) ไดร้อ้ยละ 16.4 

เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ความขัดแยง้ระหว่างงานและ
ครอบครวั ดา้นความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปก้าวก่ายงาน (X1) มีค่าสมัประสิทธิ์ความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.270 หมายความว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั ด้านความ
ขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่
พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.270 
หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ความขัดแยง้ระหว่างงานและ
ครอบครวั ดา้น ความขัดแยง้ที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครวั (X2) มีค่าสมัประสิทธิ์ความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.165 หมายความว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั ด้าน ความ
ขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่
พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y1) เพิ่มขึน้ 0.165 
หน่วย 

หากไม่พิจารณา ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั 2 ด้านต่อพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y1) มีค่าอยู่ที่ระดับ 
1.291 หน่วย 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y1) ได้
ดงันี ้

Y1 = 1.291 + 0.270X1 + 0.165X2 
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สมมติฐานข้อที่ 3.2 ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว  มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0  : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มี ความขัดแย้ง
ระหว่างงานและครอบครวัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์อง
สมาชิกในองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

H1  : พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มี ความขัดแย้ง
ระหว่างงานและครอบครวัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์อง
สมาชิกในองคก์ารแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ซึ่งจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05  
 

ตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ระหว่างงาน
และครอบครวัและพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร ของ
พนกังานบรษิัทเอกชน  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 51.778 2 25.889 99.814 0.000* 
Residual 102.971 397 0.259   
Total 154.749 399    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตาราง 55 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ระหว่างงาน
และครอบครวั มีความสมัพันธเ์ชิงเสน้ตรงกบัพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์
ของสมาชิกในองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรา้งสมการ
เสน้ตรงได ้จึงค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตาราง 56 
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ตาราง 56 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงซอ้นของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน โดยใชก้ารวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) -0.198 0.143  -1.381 0.168 
ความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวั
เขา้ไปกา้วก่ายงาน(X1) 

0.545 0.053 0.456 10.267 0.000* 

ความขัดแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไป
กา้วก่ายครอบครวั(X2) 

0.244 0.049 0.221 4.979 0.000* 

r   = 0.578              Adjust R2 = 0.331  
R2 = 0.335                        SE = 0.509  

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตาราง 56 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y2) มีความสมัพันธ์
เชิงเส้นตรงเชิงบวกกับความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ด้านความขัดแย้งที่ เกิดจาก
ครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน (X1) และ ความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั (X2) 

ค่า Adjust R2 มีค่าเท่ากบั 0.331 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบาย
แนวโนม้พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร ของพนกังาน
บรษิัทเอกชน (Y2)ไดร้อ้ยละ 33.1 

เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ความขัดแยง้ระหว่างงานและ
ครอบครวั ดา้นความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปก้าวก่ายงาน (X1) มีค่าสมัประสิทธิ์ความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.545 หมายความว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั ด้านความ
ขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่
พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y2) 
เพิ่มขึน้ 0.545 หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ความขัดแยง้ระหว่างงานและ
ครอบครวั ดา้น ความขัดแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปก้าวก่ายครอบครวั (X2) มีค่าสมัประสิทธิ์ความ
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ถดถอย (b) เท่ากับ 0.244 หมายความว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั ด้านความ
ขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่
พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองค์การ ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y2) 
เพิ่มขึน้ 0.244 หน่วย 

หากไม่พิจารณา ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั 2 ด้านต่อพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y2) มีค่า
อยู่ที่ระดบั -0.198 หน่วย 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน (Y2) ไดด้งันี ้

Y2 = -0.198 + 0.545X1 + 0.244X2 

 

สมมติฐานข้อที่ 3.3 ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวั 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี ้

H0: พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีความขดัแยง้ระหว่าง
งานและครอบครวัแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหายไม่
แตกต่างกนั 

H1: พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีความขดัแยง้ระหว่าง
งานและครอบครวัแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย
แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter ซึ่งจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 
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ตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ระหว่างงาน
และครอบครวั และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน  

แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
Regression 20.304 2 10.152 59.636 0.000* 
Residual 67.582 397 0.170   
Total 87.866 399    

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตาราง 57 แสดงผลการวิเคราะหพ์บว่าปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ระหว่างงาน
และครอบครวั มีความสมัพันธ์เชิงเสน้ตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความ
เสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรา้งสมการเสน้ตรงได ้จึง
ค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธเ์ชิงพห ุดงัตาราง 58 

 

ตาราง 58 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงซอ้นของตวัแปรที่มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนกังานบริษัทเอกชน โดยใชก้ารวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุคณู 
(Multiple Regression Analysis) 

Model b SE(b) β t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 0.960 0.116  8.259 0.000* 
ความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวั
เขา้ไปกา้วก่ายงาน(X1) 

0.109 0.043 0.121 2.532 0.012* 

ความขัดแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไป
กา้วก่ายครอบครวั(X2) 

0.349 0.040 0.421 8.817 0.000* 

r   = 0.481              Adjust R2 = 0.227  
R2 = 0.231                        SE = 0.412  

* ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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จากตาราง 58 ผลการวิเคราะหพ์บว่า ค่า Beta แสดงแนวโนม้พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่ง
ตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y3) มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงเชิง
บวกกับความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั ดา้นความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้ว
ก่ายงาน (X1) และ ความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั (X2) 

ค่า Adjust R2 มีค่าเท่ากบั 0.227 หมายความว่า ตวัแปรอิสระในสมการนีส้ามารถอธิบาย
แนวโน้มพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน 
(Y3) ไดร้อ้ยละ 22.7 

เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ความขัดแยง้ระหว่างงานและ
ครอบครวั ดา้นความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปก้าวก่ายงาน (X1) มีค่าสมัประสิทธิ์ความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.109 หมายความว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั ด้านความ
ขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y3) เพิ่มขึน้ 0.109 
หน่วย 

เมื่อพิจารณาหาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย (b) พบว่า ความขัดแยง้ระหว่างงานและ
ครอบครวั ดา้น ความขัดแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปก้าวก่ายครอบครวั (X2) มีค่าสมัประสิทธิ์ความ
ถดถอย (b) เท่ากับ 0.349 หมายความว่า ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั ด้าน ความ
ขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน (Y3) เพิ่มขึน้ 0.349 
หน่วย 

หากไม่พิจารณา ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั 2 ด้านต่อพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนกังานบริษัทเอกชน (Y3) มีค่าอยู่ที่ระดบั 0.960 
หน่วย 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ด้าน
พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนกังานบรษิัทเอกชน (Y3) ไดด้งันี ้

Y3 = 0.960 + 0.109X1 + 0.349X2 
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4.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 59 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยั 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 
สมมติ ฐานข้ อที่  1 พนัก งานบ ริษั ท เอกชน ในพื ้ น ที่
กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ภาระครอบครวั ภาวะ
สขุภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั และ
รายได ้มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

Independent 
Sample t-test 
และ One Way 
ANOVA 

 

1.1 พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารแตกต่าง
กนั 

Independent 
Sample t-test 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.2 พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารแตกต่าง
กนั 

One Way 
 ANOVA 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.3 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ ไม่พึงป ระสงค์ใน
องคก์ารแตกต่างกนั 

One Way 
 ANOVA 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.4 พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีภาระ
ครอบครวัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร
แตกต่างกนั 

Independent 
Sample t-test 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.5 พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีภาวะ
สุขภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร
แตกต่างกนั 

Independent 
Sample t-test 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.6 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ใน
องคก์ารแตกต่างกนั 

One Way 
 ANOVA 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 



  105 

ตาราง 59 (ต่อ)  

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 
1.7 พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มี
ประสบการณ์ท างาน ณ ที่ ปัจจุบันแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั 

One Way 
 ANOVA 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

1.8 พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มี
รายได้แตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ใน
องคก์ารแตกต่างกนั 

One Way 
 ANOVA 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดใน
งาน ประกอบดว้ย ปัจจยัเก่ียวกบังาน ปัจจยัที่เก่ียวกบั
บทบาทในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การพัฒนาทางอาชีพ บรรยากาศในการท างาน การ
เปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผล
การปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ในองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

Multiple 
Regression 
Analysis 

 

2.1 ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์
แก่ตนเอง ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

Multiple 
Regression 
Analysis 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
- ปัจจยัที่เก่ียวกบังาน (-) 
- ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
(+) 
- การพฒันาทางอาชีพ (+) 
- บรรยากาศในการท างาน 
(+) 
- การเปลี่ยนแปลงในสถานที่
ท างาน (+) 
- ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบติังาน (-) 
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ตาราง 59 (ต่อ)  

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 
2.2 ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์
ของสมาชิกในองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

Multiple 
Regression 
Analysis 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
- ปัจจยัที่เก่ียวกบังาน (+) 
- ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล (+) 
- บรรยากาศในการท างาน (+) 
- การเปลี่ ยนแปลงในสถานที่
ท างาน (+) 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(+) 

2.3 ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความ
เสียหาย ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

Multiple 
Regression 
Analysis 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
- ปัจจยัที่เก่ียวกบังาน (-) 
- ปัจจัยที่เก่ียวกับบทบาทในการ
ท างาน (-) 
- ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล (+) 
- การพฒันาทางอาชีพ (+) 
- บรรยากาศในการท างาน (+) 
- ดา้นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่
ท างาน (+) 
- ด้ า น ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบติังาน (-) 

สมมติฐานข้อที่ 3 ความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว ประกอบด้วย ความขัดแย้งที่ เกิดจาก
ครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน และความขัดแยง้ที่เกิด
จากงานเข้าไปก้าวก่ ายครอบครัว มี อิท ธิพลต่อ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน 

Multiple 
Regression 
Analysis 
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ตาราง 59 (ต่อ)  

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 
3.1 ความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั มีอิทธิพล
ต่ อพ ฤ ติ ก รรม ไม่ พึ งป ระ ส งค์ ซึ่ ง ตั้ ง ใจ ท า เพื่ อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของพนกังานบรษิัทเอกชน 

Multiple 
Regression 
Analysis 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
- ความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวั
เขา้ไปกา้วก่ายงาน (+) 
- ความขัดแย้งที่ เกิดจากงานเข้า
ไปกา้วก่ายครอบครวั (+)  

3.2 ความขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวั มีอิทธิพล
ต่ อพ ฤ ติ ก รรม ไม่ พึ งป ระ ส งค์ ซึ่ ง ตั้ ง ใจ ท า เพื่ อ
ผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน 

Multiple 
Regression 
Analysis 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
- ความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวั
เขา้ไปกา้วก่ายงาน (+) 
- ความขัดแย้งที่ เกิดจากงานเข้า
ไปกา้วก่ายครอบครวั (+) 

3.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่ง
ตั้ งใจท า เพื่ อสร้างความ เสี ยหาย  ของพนักงาน
บรษิัทเอกชน 

Multiple 
Regression 
Analysis 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
- ความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวั
เขา้ไปกา้วก่ายงาน (+) 
- ความขัดแย้งที่ เกิดจากงานเข้า
ไปกา้วก่ายครอบครวั (+) 

หมายเหต ุ + หมายถึง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อตวัแปรตาม 
 - หมายถึง มีอิทธิพลเชิงลบต่อตวัแปรตาม 
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บทที ่5  
สรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องนี ้เป็นการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานและความ
ขดัแยง้ระหว่างงานและครอบครวัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารของพนกังาน
บริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร” เพื่อน าขอ้มลูมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการแก้ไข และปรบัปรุงบรรยากาศในการท างาน เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถรกัษาพนักงานไวไ้ด ้
และปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถน าขอ้มลูเหล่านีไ้ปใชอ้า้งอิงในการศึกษา
คน้ควา้ต่อไปได ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบรษิัทเอกชนใน
จงัหวัดกรุงเทพมหานคร ย่าน New CBD พระราม 9 ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ภาระ
ครอบครวั ภาวะสขุภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั และรายได ้กบัพฤติกรรม
ที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์าร 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ในองค์การ ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ย่าน New CBD 
พระราม 9 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ที่มีต่อ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวดักรุงเทพมหานคร ย่าน 
New CBD พระราม 9 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน และความขดัแยง้ระหว่างงาน
และครอบครวั เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถน าขอ้มลูมาหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงคใ์นองคก์ารของหนกังาน 

2. เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าก าหนดแนวทาง และวางแผนการบริหารจัดการทรพัยากร
มนษุยใ์หม้ีประสิทธิภาพในการท างานไดดี้ยิ่งขึน้ 

 



  109 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงานและความขัดแยง้ระหว่างงานและ

ครอบครวัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารของพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่
ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลไดด้งันี ้

 
5.1.1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูทางดา้นประชากรศาสตร ์
1. เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นรอ้ย

ละ 50 และเพศชาย จ านวน 200 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 
2. อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 26 – 32 ปี จ านวน 119 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.7 รองลงมามีอายุ 33 – 39 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21 อายุ 40 – 
46 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18 อายุ 18 – 25 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.5 และ
อาย ุ47 ปีขึน้ไป จ านวน 59 คน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 14.8 

3. สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 176 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 156 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39 
และสถานภาพหย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ จ านวน 68 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17 

4. ภาระครอบครัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีภาระเลีย้งดูสมาชิกใน
ครอบครวัจ านวน 235 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.8 และผูต้อบแบบสอบถามที่ไม่มีภาระเลีย้งดสูมาชิก
ในครอบครวั จ านวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.3 

5. ภาวะสขุภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีสขุภาพแข็งแรง จ านวน 282 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.5 และผูต้อบแบบสอบถามที่มีโรคประจ าตวั จ านวน 118 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
29.5 

6. ต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานระดับ
เจา้หนา้ที่/พนักงานระดับกลาง จ านวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.7 รองลงมาระดับหัวหนา้งาน 
จ านวน 104 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26 ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป จ านวน 101 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.3 และ
ระดบัเจา้หนา้ที่/พนกังานทั่วไป จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14 

7. ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างาน ณ ที่ ปัจจุบัน 1 – 3 ปี จ านวน  144 คน คิดเป็นร้อยละ  36 รองลงมา 
ประสบการณ์ท างาน ณ ที่ปัจจุบัน 4 – 6 ปี จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 ประสบการณ์
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ท างาน ณ ที่ปัจจุบนั 7 ปีขึน้ไป จ านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.5 และนอ้ยกว่า 1 ปี จ านวน 44 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 11 

8. รายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 15,001 – 
25,000 บาท จ านวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.7 รองลงมา คือรายได้ 25,001 – 35,000 บาท 
จ านวน 119 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.8 รายได้ 45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 75 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
18.7 รายได้ 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.5 และรายได้น้อยกว่า 
15,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.3 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหปั์จจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ประกอบดว้ย ปัจจัย

เก่ียวกับงาน ปัจจัยที่เก่ียวกับบทบาทในการท างาน ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล การพัฒนาทาง
อาชีพ บรรยากาศในการท างาน การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเครียดในงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ปัจจยัเก่ียวกบังาน ปัจจยัที่เก่ียวกบับทบาทในการท างาน ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และ
บรรยากาศในการท างาน มีระดบัความคิดเห็นสงู โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.85 2.73 2.68 และ 2.72 
ตามล าดับ และพบว่า ด้านการพัฒนาทางอาชีพ การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นต ่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 2.50 และ 2.30 
ตามล าดบั โดยสามารถสรุปเป็นรายดา้นไดด้งันี ้

ดา้นปัจจยัที่เก่ียวกบังานโดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยมีค่าเฉลี่ย 2.85 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทกุขอ้มีระดบัความคิดเห็นสงู โดยงานที่ท ามีความเรง่ด่วนอยู่เสมอ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.95 ปริมาณงานในแต่ละวนัมีจ านวนมากเกินไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.94 งานที่
ท าเป็นงานที่ต้องใช้พลังงานและความทุ่มเทอย่างมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 เวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่แน่นอน และขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีความซับซอ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 และ 
2.71 ตามล าดบั 

ดา้นปัจจัยที่เก่ียวกับบทบาทในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.73 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นสูง โดยต้อง
ปฏิบติังานหลาย ๆ อย่างพรอ้มกนัในเวลาเดียวกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.88 รองลงมา ไม่มีอ  านาจใน
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การตัดสินใจในการท างาน และ งานที่ไดร้บัมอบหมายเป็นงานที่ยากกว่าเพื่อร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.74 และ 2.73 ตามล าดบั 

ดา้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.68 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มีระดบัความคิดเห็นสูง โดยขาดความร่วมมือจาก
เพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 รองลงมา มีปัญหาการแก่งแย่งความดีความชอบใน
หน่วยงาน และ หวัหนา้ไม่รบัฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.72 และ 2.58 ตามล าดบั 

ด้านการพัฒนาทางอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.50 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ระดับความคิดเห็นสูงมี 2 ขอ้ คือ เงินเดือนที่ได้รบัใน
ปัจจุบนัไม่เหมาะสมกบัปรมิาณงานที่ท างาน และงานที่ท่านท ามีโอกาสกา้วหนา้นอ้ยกว่าอาชีพอ่ืน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 และ 2.53 ตามล าดับ และขอ้ที่ระกบัความคิดเห็นต ่ามี 2 ขอ้ คือ ท่าน
ไม่มีโอกาสในการพัฒนาตนเองตามที่คาดหวัง และผูบ้งัคับบัญชาไม่สนับสนุนใหท้่านไดพ้ัฒนา
ศกัยภาพของตนเองเพิ่มเติม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.47 และ 2.32 ตามล าดบั 

ดา้นบรรยากาศในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ระดับความคิดเห็นสูงมี 2 ข้อ คือ มีปัญหาการเมือง
ภายใน เช่น การแบ่งพรรคแบ่งพวก และการตดัสินใจในหน่วยงานของท่านไม่เป็นไปตามเสียงสว่น
ใหญ่  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 และ 2.74 ตามล าดับ และข้อที่ ระดับความคิดเห็นต ่า คือ 
สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่เหมาะสม เช่น มีเสียงรบกวน พืน้ที่ส  านกังานคับแคบ ฯลฯ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.47 

ด้านการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน โดยรวมอยู่ในระดับต ่า โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.50 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่ระดับความคิดเห็นสูงมี 2 ขอ้ คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงขัน้ตอนในการท างานบ่อยครัง้ ท าใหข้ัน้ตอนท างานซบัซอ้น และมีการใชเ้ทคโนโลยี
การปฏิบัติงานมากขึ ้น ท าให้ท่านปรับตัวตามไม่ทัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64 และ 2.54 
ตามล าดับ และขอ้ที่ระดับความคิดเห็นต ่า คือ มีการเปลี่ยนหัวหน้างานของท่าน ท าใหท้่านเกิด
ความเครียดในการปฏิบติังานรว่มกบัหวัหนา้งานคนใหม่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.33 

ดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 
2.30 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่ระดับความคิดเห็นสูง   คือ การประเมินผลงานไม่
สะท้อนถึงความทุ่มเทในการท างานของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 และขอ้ที่ระดับความ
คิดเห็นต ่า คือ ท่านไม่เคยทราบหลกัเกณฑท์ที่ชดัเจนในการประเมินผลการปฏิบติังาน และหวัหนา้
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ของท่านใชค้วามรูส้ึกส่วนตวัในการประเมินผลการปฏิบติังานของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.17 
และ 2.06 ตามล าดบั 

 
ตอนที่  3 การวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ประกอบด้วย 

ความขดัแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน และความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่าย
ครอบครวั 

จากการวิเคราะหร์ะดับความคิดเห็นเก่ียวกับความขัดแยง้ระหว่างงานและ
ครอบครวั โดยรวมอยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.48 โดยดา้นความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวั
เขา้ไปกา้วก่ายงาน มีระดบัความคิดเห็นสงู โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.56 และดา้นความขดัแยง้ที่เกิด
จากงานเขา้ไปก้าวก่ายครอบครวั มีระดับความคิดเห็นต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.40 โดยสามารถสรุป
เป็นรายดา้นไดด้งันี ้

ดา้นความขัดแยง้ที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.56 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีเพียงขอ้เดียวที่ระดับความ
คิดเห็นต ่า คือ ความเครียดที่เกิดจากครอบครวั ท าใหท้่านแสดงพฤติกรรมในที่ท างานไม่ดีและ
ความตัง้ใจในการท างานของท่านลดลง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.49 และขอ้ที่ระดบัความคิดเห็นสงูสดุคือ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 รองลงมา ภาระรบัผิดชอบต่อครอบครัวของท่านมากเกินไปจนไป
รบกวนเวลาการท างานของท่าน และเมื่อเกิดปัญหาครอบครวั ท าใหท้่านเครียดและไม่มีสมาธิใน
การท างานจนท าให้ท่านท างานผิดพลาดและหงุดหงิด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 และ 2.53 
ตามล าดบั 

ดา้นความขัดแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั โดยรวมอยู่ใน
ระดบัต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีระดบัความคิดเห็นสงูมี 2 
ขอ้ คือ การที่ท่านใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกับการท างาน ท าใหท้่านมีเวลาใหค้รอบครวัน้อยลง และ
บ่อยครัง้ที่ความหงุดหงิดที่ เกิดจากการท างาน ท าให้ท่านหงุดหงิดกับคนในครอบครวั  โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.79 และ 2.65 ตามล าดับ และขอ้ที่ระดับความคิดเห็นต ่า คือ ภาระงานในหน้าที่ของ
ท่าน ท าใหท้่านห่างเหินกบัครอบครวัมากเกินไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.25 รองลงมา เมื่อท่านรูส้ึก
เครียดจากการท างาน ท่านจะเก็บตวัอยู่เงียบๆ ไม่พดูคยุกบัสมาชิกในครอบครวั  และการกระท าที่
ท่านคิดว่าดีและเหมาะสมเมื่ออยู่ในที่ท างานกลายเป็นสิ่งที่ไม่ไดร้บัการยอมรบัหรือชื่นชมเมื่ ออยู่ที่
บา้นกบัครอบครวั โดยมีค่าเฉลี่ย 2.20 และ 2.12 ตามล าดบั 
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ตอนที่  4 การวิเคราะห์พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ ประกอบด้วย 
พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท า
เพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร และพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความ
เสียหาย 

จากการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.08 โดยดา้นดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนแ์ก่ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้ง
ความเสียหาย และดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.08 และ 1.78 ตามล าดบั โดยสามารถสรุปเป็นรายดา้นไดด้งันี ้

ด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง 
โดยรวมอยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.38 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีระดับความ
คิดเห็นสงูมี 2 ขอ้ คือ ท่านเคยใชส้ิทธิลาป่วยไม่ตรงวตัถุประสงค ์เช่น ใชเ้พื่อลาพักผ่อน  และท่าน
เคยน าอปุกรณส์ านกังานกลบัมาใชท้ี่บา้นบ่อยครัง้ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.77 และ 2.62 ตามล าดบั และ
ขอ้ที่ระดบัความคิดเห็นต ่า ขอ้ท่านเคยพกักลางวนัเกินเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตอุนัควร และท่าน
เคยใชโ้ทรศพัทท์ี่ท างานโทรออกเรื่องส่วนตวั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.43 เท่ากนั รองลงมาท่านเคย
เขา้งานสายโดยไม่มีเหตุอันควร และท่านเคยปกปิดขอ้มูลบางอย่างต่อบริษัทดว้ยเหตุผลส่วนตัว 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.26 และ 1.78 ตามล าดบั 

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกใน
องคก์าร โดยรวมอยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 1.78 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มี
ระดบัความคิดเห็นต ่า คือ ท่านเคยเสนอผลประโยชนพ์ิเศษบางอย่างแก่ลกูคา้บางกลุ่มเพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งลกูคา้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.92 รองลงมา คือ ท่านเคยไม่แจง้รายละเอียดทุกอย่างตามความ
เป็นจริงแก่ลูกคา้ และท่านเคยปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคับบญัชาแมว้่าค าสั่งนัน้จะผิดจริยธรรม
เนื่องจากความกลวั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.84 และ 1.76 ตามล าดับ และระดับความคิดเห็นต ่า
มาก คือ ท่านเคยใหข้อ้มลูเท็จแก่ลกูคา้เพื่อภาพลกัษณข์ององคก์าร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.62 

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย โดยรวม
อยู่ในระดับต ่า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.08 และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีระดับความคิดเห็น
สงูมีเพียงขอ้เดียว ท่านเคยนินทาเพื่อนร่วมงานและหัวหนา้งานใหค้นภายนอกฟัง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.57 และขอ้ที่มีระดับความคิดเห็นต ่า คือ ท่านเคยนินทาเพื่อนร่วมงานช่วงพักกลางวัน 
และท่านเคยจับผิดเพื่อนร่วมงานและแจง้ใหห้ัวหนา้ทราบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 และ 2.02 
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ตามล าดับ และขอ้ที่ระดับความคิดเห็นต ่ามาก คือ ท่านเคยบ่นหรือต่อว่าลูกคา้ขณะที่ลูกคา้ถือ
สายรอ และท่านเคยตดัสายลกูคา้เมื่อไม่พอใจ โดยมีค่าเฉลี่ย 1.73 และ 1.58 ตามล าดบั 

 
5.1.2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ที่มีลกัษณะส่วน
บคุคลที่แตกต่างกนั ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ภาระครอบครวั ภาวะสขุภาพ ต าแหน่ง
งาน ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั และรายได ้มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่าง
กนั 

สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มีเพศ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั โดยสามารถสรุปผลการทดสอบได้
ดงันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเองไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกใน
องคก์าร พบว่า พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหายไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุ

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั โดยสามารถสรุปผลการทดสอบได้
ดงันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกนั มี
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พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกใน
องคก์าร พบว่า พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  1.3 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มี

สถานภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั โดยสามารถสรุปผลการ
ทดสอบไดด้งันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า 
พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกใน
องคก์าร พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองค์การไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า 
พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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สมมติฐานที่ 1.4 พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีภาระ
ครอบครวัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั โดยสามารถสรุปผลการ
ทดสอบไดด้งันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาระครอบครวั
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเองไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกใน
องคก์าร พบว่า พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาระ
ครอบครัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกใน
องคก์ารไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาระครอบครวั
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหายไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.5 พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีภาวะ

สุขภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกัน โดยสามารถสรุปผลการ
ทดสอบไดด้งันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาวะสุขภาพ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเองไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกใน
องคก์าร พบว่า พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาวะ
สขุภาพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครที่มีภาวะสุขภาพ
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แตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหายไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  1.6 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มี

ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั โดยสามารถสรุปผล
การทดสอบไดด้งันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มี ต าแหน่งงาน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกใน
องคก์าร พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มี ต าแหน่งงาน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่  1.7 พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่กรุงเทพมหานครที่มี

ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกัน 
โดยสามารถสรุปผลการทดสอบไดด้งันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มี ประสบการณ์
ท างาน ณ ที่ปัจจุบันแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกใน
องคก์าร พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มี
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ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า 
พนักงานบริษัทเอกชนในพื ้นที่ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์
ท างาน ณ ที่ปัจจุบันแตกต่างกัน มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.8 พนกังานบริษัทเอกชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานครที่มีรายได้

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารแตกต่างกนั โดยสามารถสรุปผลการทดสอบได้
ดงันี ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พบว่า 
พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกใน
องคก์าร พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่ศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มี
รายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ดา้นพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย พบว่า 
พนกังานบรษิัทเอกชนในพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ประกอบด้วย ปัจจัย

เก่ียวกับงาน ปัจจัยที่เก่ียวกับบทบาทในการท างาน ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล การพัฒนาทาง
อาชีพ บรรยากาศในการท างาน การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน สรุปได้
ดงันี ้
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สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน มีความสมัพันธ์เชิง
เส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่ อผลประโยชน์แก่ตนเอง ของพนักงาน
บริษัทเอกชน มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยที่ ก่อให้เกิด
ความเครียดในงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง 
ของพนกังานบรษิัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน มีความสมัพันธ์เชิง
เส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองค์การ ของ
พนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิด
ความเครียดในงาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก
ในองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน มีความสมัพันธ์เชิง
เสน้ตรงกบัพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนกังานบริษัทเอกชน 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของพนักงานบริษัทเอกชน 
อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

 
สมมติฐานที่ 3 ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั ประกอบด้วย ความ

ขัดแย้งที่เกิดจากครอบครวัเขา้ไปก้าวก่ายงาน และความขัดแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่าย
ครอบครวั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชน สรุปได้
ดงันี ้

สมมติฐานที่ 3.1 ความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวั มีความสมัพันธ์
เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง ของพนักงาน
บริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ความขัดแยง้ระหว่างงาน
และครอบครวั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ของ
พนกังานบรษิัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 3.2 ความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวั มีความสมัพันธ์
เชิงเสน้ตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในองคก์าร ของ
พนักงานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ความขัดแย้ง
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ระหว่างงานและครอบครวั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชน์ของ
สมาชิกในองคก์าร ของพนกังานบรษิัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

สมมติฐานที่ 3.3 ความขัดแยง้ระหว่างงานและครอบครวั มีความสมัพันธ์
เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสร้างความเสียหาย ของพนักงาน
บริษัทเอกชน มีค่า sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ความขัดแยง้ระหว่างงาน
และครอบครวั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ของ
พนกังานบรษิัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

 

5.2 อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงานและความขัดแยง้ระหว่างงาน

และครอบครวัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารของพนักงานบริษัทเอกชนใน
พืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

1. จากแนวคิดเรื่องปัจจัยการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ  Martinko et al. 
(2002) ไดร้ะบุว่า ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัเป็นหนึ่งในตวัแปรที่ท าใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ภาระครอบครวั ภาวะสุขภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ณ ที่ปัจจุบนั และ
รายได ้พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน ความรูส้ึกดา้นลบ 
และพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในองค์การของ Penney and Spector (2005) ซึ่งได้สรุปว่า 
ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานเป็นตวัก ากบัพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ซึ่งอาจเกิดจาก
กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษา มีอายุระหว่าง 18 – 47 ปีขึน้ไป และอยู่บริเวณพืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่
ในกรุงเทพมหานคร เป็นวัยที่ตอ้งหารายไดเ้พื่อด ารงชีวิต ตลอดจนหารายไดเ้พื่อดูแลครอบครวั 
ประกอบกับการแข่งขันภายในองคก์ารที่มากขึน้ และปัจจุบันเพศชาย และเพศหญิงมีความเท่า
เทียมกนั และมีบทบาทส าคญัในองคก์ารทัง้คู่ ดงันัน้ ในการปฏิบติังานจึงมีความเครียดและความ
กดดนัในหนา้ที่การงานไม่ต่างกนั จึงท าใหเ้กิดพฤติกรรมไม่พงึประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นปัจจยัดา้นความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 
การพัฒนาทางอาชีพ บรรยากาศในการท างาน และการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ซึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ในเชิงบวก ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัเรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร ความเครียดในงาน 
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และความผกูพนัต่อองคก์าร ของพนกังานลกูคา้สมัพนัธ ์บริษัทผูใ้หบ้ริการการสื่อสารโทรคมนาคม
ไรส้ายแห่งหนึ่งของ กมลวรรณ วนัดี (2557) พบว่า ความเครียดในงานมีความสมัพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ซึ่งอาจเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น 
เพื่อนร่วมงาน หรือบรรยากาศในการท างานเอือ้อ านวยใหส้ามารถแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ได ้เช่น เพื่อนร่วมงานเห็นด้วยกับการเข้างานสาย หรือไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการควบคุม
พนักงานที่ประพฤติผิด อย่างไรก็ตามพบว่า ด้านปัจจัยที่เก่ียวกับงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง ในเชิงลบ 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลวรรณ วนัดี (2557) ซึ่งอาจเกิดจากพนักงานไม่ตอ้งการไดร้บั
มอบหมายงานใหม่ หรือได้รับงานที่มีความท้าทายมากขึน้ รวมถึงมีความเข้าใจในด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกตอ้ง เช่น มองว่าการประเมินผลการปฏิบติังานอยู่ในเกณฑท์ี่ดี 
จะมีการสบัเปลี่ยนกนัทุกปี จึงท าใหพ้นกังานเขา้ใจว่าหากไดร้บัการประเมินผลที่ดีแลว้ จะไม่ไดร้บั
การประเมินผลที่ดีในปีถัด จึงท าใหม้ีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร เช่น 
การเขา้งานสาย การพกัเกินเวลาท่ีก าหนด เป็นตน้ 

3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ด้านปัจจัยที่เก่ียวกับงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล บรรยากาศในการท างาน การเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน และการประเมินผล
การปฏิบติังาน มีอิทธิพลกับพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกใน
องคก์าร ในเชิงบวก ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร การรบัรู ้
วฒันธรรมองคก์าร ความเครียดในงาน และความผูกพันต่อองคก์าร ของพนักงานลูกคา้สมัพันธ ์
บริษัทผู้ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมไรส้ายแห่งหนึ่งของ  กมลวรรณ วันดี (2557) พบว่า 
ปัจจยัที่เก่ียวกับงานมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อ
ผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร ซึ่งอาจเกิดจากการคาดหวังในผลการประเมินผลจากการ
ปฏิบติังานของผูบ้งัคับบัญชา จึงท าใหพ้นักงานประพฤติผิด เช่น ใหข้อ้มูลเท็จ หรือใหข้อ้มูลที่ไม่
ครบถ้วน เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่ ดี เช่น ลูกค้าใช้บริการ หรือซื ้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
นอกจากนีส้ภาพแวดลอ้มในการท างานยงัอาจเอือ้อ านวยใหเ้กิดการกระท าผิด เช่น เพื่อนรว่มงาน
ปฏิบติัผิดเช่นเดียวกนั 

4. ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงาน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล การพฒันา
ทางอาชีพ บรรยากาศในการท างาน และการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ท างาน มีอิทธิพล ต่อ
พฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ในเชิงบวก ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัย
เรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร การรบัรูว้ัฒนธรรมองคก์าร ความเครียดในงาน และ
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ความผูกพันต่อองคก์าร ของพนักงานลกูคา้สมัพันธ์ บริษัทผูใ้หบ้ริการการสื่อสารโทรคมนาคมไร้
สายแห่งหนึ่งของ กมลวรรณ วันดี (2557) พบว่า ความเครียดในงานด้านสัมพันธภาพและ
บรรยากาศในการท างานมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท า
เพื่อสรา้งความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดจากการแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานภายในบริษัทสูง รวมไปถึง
ไดร้บัผลประโยชนจ์ากการท างานที่ไม่เหมาะสม จึงท าใหเ้กิดการนินทาเพื่อนร่วมงาน อย่างไรก็
ตามพบว่า ดา้นปัจจัยที่เก่ียวกับงาน ปัจจัยที่เก่ียวกับบทบาทในการท างาน และการประเมินผล
การปฏิบติังาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย ในเชิงลบ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ วันดี (2557) ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี พนักงานจึงต้องการเปรียบเทียบผลการประเมินงาน 
รวมถึงเปรียบเทียบผลงานตนเองกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อแสดงออกว่าตนเองมีความสามารถ
เหนือกว่าเพื่อนร่วมงาน จึงท าใหเ้กิดการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร เช่น 
การนินทาเพื่อนรว่มงาน เป็นตน้ 

5. ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครวั ประกอบด้วย ความขัดแย้งที่เกิดจาก
ครอบครวัเขา้ไปกา้วก่ายงาน และความขดัแยง้ที่เกิดจากงานเขา้ไปกา้วก่ายครอบครวั มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์าร ของพนักงานบริษัทเอกชนในเชิงบวก ซึ่งพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์ประกอบดว้ย พฤติกรรมไม่พงึประสงคซ์ึ่งตัง้ใจท าเพื่อผลประโยชนแ์ก่ตนเอง พฤติกรรมไม่
พึงประสงคซ์ึ่งตั้งใจท าเพื่อผลประโยชนข์องสมาชิกในองคก์าร และพฤติกรรมไม่พึงประสงคซ์ึ่ง
ตั้งใจท าเพื่อสรา้งความเสียหาย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครวั สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา
พนักงานในโรงงานท ากรอบรูปเอกชนแห่งหนึ่งของ นภาภรณ์ อทุัยจรสัรศัมี (2554) พบว่า ความ
ขัดแย้งที่เกิดจากครอบครวัส่งผลกระทบกับการท างาน และความขัดแยง้ที่เกิดจากการท างาน
ส่งผลกระทบกับครอบครวั มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกันกบัพฤติกรรมต่อตา้นการปฏิบติังาน
ของพนักงาน ซึ่งอาจเกิดจากภาระครอบครวัที่ตอ้งรบัผิดชอบท าใหแ้สดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ออกมา เช่น การเขา้งานสาย หรือการลาโดยไม่มีสาเหตุจ าเป็น  หรืออาจเกิดจากภาระค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ภายในครอบครวัที่ตอ้งรบัผิดชอบ ท าใหจ้ าเป็นตอ้งประพฤติผิดกบัลกูคา้ เช่น ใหข้อ้มลูเท็จ 
หรือใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น เพื่อคาดหวังใหลู้กคา้ใชบ้ริการ หรือซือ้ผลิตภัณฑข์องตนเอง ตลอดจน
ภาระงาน หรือความเครียดจากการท างานที่สะสม รวมไปถึงความเครียดจากภาระครอบครวัต่าง 
ๆ ท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การจับกลุ่มพูดคุย หรือนินทากับเพื่อน
รว่มงานภายในบรษิัท 
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5.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความเครียดในงานและความขัดแยง้ระหว่างงาน

และครอบครวัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารของพนักงานบริษัทเอกชนใน
พืน้ที่ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดร้บัขอ้เสนอแนะจากกลุม่ตวัอย่าง ดงันี ้

1. จากการวิจยัพบว่า ดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ภาระ
ครอบครวั ภาวะสขุภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณท์ างาน ณ ที่ปัจจุบนั และรายไดท้ี่แตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงคใ์นองคก์ารไม่แตกต่างกนั แสดงใหเ้ห็นว่า พฤติกรรมไม่พึงประสงคอ์าจ
เป็นพฤติกรรมเฉพาะรายบุคคล ดังนั้น องค์การควรจะหาสาเหตุของพฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่
เกิดขึน้ และเริ่มวางแผนปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาจจะมีการจัดโครงการอบรมหรือสัมมนา
ใหก้บัพนกังาน เนน้หวัขอ้ดา้นพฤติกรรมที่ตอ้งการใหเ้กิดขึน้ภายในองคก์าร เพื่อใหพ้นกังานทราบ
แนวทางในการปฏิบัติตน นอกจากนีค้วรสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความ
สามคัคีภายในองคก์าร ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงคข์องพนกังาน โดยมีบทลงโทษผูท้ี่ประพฤติผิด 
ตลอดจนเสรมิสรา้งแรงจงูใจทางบวก เช่น ใหร้างวลัแก่พนกังานที่ประพฤติดี  เป็นตน้ 

2. จากการวิจยั พบว่า ความเครียดในงานเป็นปัจจยัหนึ่งที่ท าให้เกิดพฤติกรรมไม่พึง
ประสงคใ์นองคก์าร ซึ่งเมื่อตรวจสอบผลการทดสอบ พบว่า ส่วนใหญ่มาจากปัจจยัที่เก่ียวกบังาน 
ดังนั้น บริษัทจึงควรมีการก าหนดขอบเขต ปริมาณงานที่เหมาะสม และวางแผนการจัดการการ
ท างานที่ดี เพื่อใหพ้นกังานลดความเครียดในสว่นของปัจจยัที่เก่ียวกบังานได ้  

3. จากการวิจัย พบว่า ความขัดแย้งที่เกิดจากครอบครวัเข้าไปก้าวก่ายงาน และ
ความขัดแย้งที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครวั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
องคก์าร ดงันัน้ องคก์ารควรใหค้วามส าคญักบัผูป้ฏิบติังาน ก าหนดบทบาท และปริมาณงานที่ตอ้ง
รบัผิดชอบไม่ใหม้ากเกินไป จนพนักงานตอ้งน าเวลาส่วนตัวมาใชใ้นการท างาน ท าใหไ้ม่สามารถ
รบัผิดชอบต่อครอบครวัไดอ้ย่างเต็มที่ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการท าวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนในพืน้ที่

ศนูยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่เท่านัน้ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจที่จะท าการวิจยักบักลุ่มตวัอย่างอาชีพอ่ืน และใน
พืน้ที่อ่ืน 

2. ควรท าการศึกษาตัวแปรอ่ืนที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน
องคก์าร เช่น การรบัรูค้วามยติุธรรมในองคก์าร เป็นตน้ 
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3. อาจท าการศึกษาเพิ่มเติมโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ลกึซึง้ขึน้ และเที่ยงตรงมากยิ่งขึน้ 
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