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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องอิทธิพลกำ�กับของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะต่อความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด
จำ�นวน 120 คน งานวิจยั นี้ ใช้เครื่องมือในการศึกษาคือแบบสอบถามจำ�นวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นแบบสอบถาม
สำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นผูต้ อบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
2 ด้าน คือ ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว และด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งาน 2) แบบสอบถามแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ และ 3) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ฉบับทีส่ องเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ าน โดยให้หวั หน้างานโดยตรงเป็นผูป้ ระเมินพฤติกรรม
ของผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาท
ครอบครัว ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน และ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ� แรงจูงใจในการบริการสาธารณะอยู่ในระดับสูง
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อบุคคลอยู่ ในระดับต่ำ�มาก พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อองค์การ
อยู่ในระดับต่ำ� และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ�มาก
2. ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว และ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ทั้งพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อบุคคล พฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานต่อองค์การ และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานโดยรวม
3. แรงจูงใจในการบริการสาธารณะไม่มีอิทธิพลกำ�กับต่อความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
และไม่มีอิทธิพลกำ�กับต่อความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัว
ขัดขวางบทบาทการทำ�งาน กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ E-Mail : chalermwoot.n@gmail.com
2อาจารย์ประจำ�คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ E-Mail : thanawut@tbs.tu.ac.th
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ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจะมีความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวอยู่ในระดับใดก็ตาม กลุ่มตัวอย่างจะไม่แสดงพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานหรือ
พฤติกรรมเชิงลบต่างๆ ที่อาจกระทบต่อการบริการประชาชน ทำ�ให้มั่นใจได้ว่า ผู้มารับบริการจะได้รับการ
ปฏิบัติที่ดี และได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
คำ�สำ�คัญ : ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว, แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ, พฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน
ABSTRACT
The research on “The Moderating Effects of Public Service Motivation on the Relationship
Between Work-family Conflict and Counterproductive Work Behavior” is a survey research
exploring this particular issue within a sample of 120 officers in a provincial community
hospital. This research applies 2 kinds of survey tools; one is a questionnaire for the officers
comprising of 3 enquiry parts, namely 1.) An enquiry on work-family conflicts in 2 aspects i.e.
work interfering with family and family interfering with work 2.) An enquiry on public service
motivation and 3.) General details on the survey respondent. The other tool is a questionnaire
regarding the counterproductive work behavior for the head officers to give the evaluating
response individually on their subordinates’ behaviors. According to the survey of the research,
it is summarized as follows;
1. The sample encounters the work-family conflicts in two aspects of work interfering
with family and family interfering with work. However, the overall rate of the work-family
conflicts in both aspects still stays in the low level unlike the public service motivation which
is in the high level. For the interpersonal counterproductive work behavior and the overall
counterproductive work behavior, both of them show a drastic low level. Besides, the organizational counterproductive work behavior also maintains in the low level.
2. The work-family conflicts in the two aspects of work interfering with family and
family interfering with work do not correlate with the counterproductive work whether in the
interpersonal, the organizational or the overall counterproductive work behavior.
3. Public service motivation does not have any moderating effects to the relations between
work-family conflicts in the work interfering with family aspect and the counterproductive
work behaviors. Moreover, it does not moderate the correlation of work-family conflicts in
family interfering with work aspect and the counterproductive work behaviors.
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In conclusion, the results of the research manifest to us that no matter what levels of the
work-family conflicts the officers in the provincial community hospital (the sample) engage in, they
do not carry either counterproductive work behaviors or any negative reactions that may affect
the public services to others. Therefore, it is certain that clients and visitors will experience good
services from them and will be taken care of properly according to their professional standards.
Keywords :
Work-Family Conflict, Public Service Motivation, Counterproductive Work Behavior
บทนำ�
ท่ามกลางภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ทำ�ให้องค์การทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนต่างพยายามเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพื่อให้องค์การมีความสามารถในการแข่งขันกับ
องค์การอื่นๆ ได้ ในระยะยาว องค์การชั้นนำ�จึง
พยายามสร้างความแตกต่างทั้งในแง่ของสินค้าและ
การบริการผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ
โดยในแง่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นนั้ นอกจาก
จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีสมรรถนะและ
มีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านประจำ�วันแล้ว ยังต้อง
มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การเพื่อให้
ทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การมีแรงจูงใจในการทำ�งาน
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามที่
องค์การคาดหวัง และแม้ว่าองค์การพยายามที่จะ
เสริมสร้างให้พนักงานแสดงพฤติกรรมตามทีอ่ งค์การ
คาดหวังผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเสริมสร้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ การพัฒนาบทบาท
ผูน้ �ำ องค์การให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี เป็นต้น
แต่ก็ยังพบพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ ในการทำ�งาน
เช่น การขโมยทรัพย์สินขององค์การ การทำ�งาน
ส่วนตัวในเวลางาน การขาดงานหรือการละทิ้งงาน
เป็นต้น พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลลบเหล่านี้เรียกว่า
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ าน (Counterproductive
Work Behavior) ซึ่งเป็นพฤติกรรมของพนักงานที่
ทำ�ให้องค์การเสียประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยเจตนา

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ านส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อองค์การอย่างมาก กล่าวคือ ส่งผลให้องค์การ
มีต้นทุนการดำ�เนินงานสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 เช่น
การสูญเสียวัตถุดิบในการผลิต การสูญเสียเวลาใน
การดำ�เนินงาน เป็นต้น (วชิระ ทองอยู่คง, 2557)
นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออก
(Expressed Behavior) ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม
บางประการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น การขาดงาน มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความตั้งใจลาออกของพนักงาน (ปาริชาต อมรรัตน์
น้ำ�หนึ่ง, พรรัตน์ แสดงหาญ, และ อภิญญา อิงอาจ,
2556) ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำ�ให้องค์การใน
ประเทศไทยเริ่ ม หั น มาสนใจศึ ก ษาพฤติ ก รรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง ในต่ า งจั ง หวั ด
โรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขประจำ�ชุมชนระดับอำ�เภอ มีหน้าที่
ในการให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน กล่าวคือ
เป็นศูนย์บริการและวิชาการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันโรค
การปรับปรุงสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อมชุมชน และการ
ฟื้นฟูสุขภาพ โดยให้บริการทั้งในและนอกสำ�นักงาน
จะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชน
มีปริมาณมาก และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของ
โรงพยาบาลชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง ในต่ า งจั ง หวั ด ถึ ง
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สภาวะการทำ�งานของโรงพยาบาลในปัจจุบันพบว่า
โรงพยาบาลแห่งนี้ต้องแบกรับภาระงานจำ�นวนมาก
แต่มีจำ�นวนผู้ปฏิบัติงานน้อยกว่ากรอบอัตรากำ�ลัง
ของโรงพยาบาล ทำ�ให้บุคลากรของโรงพยาบาลที่
มีอยู่ ในปัจจุบันต้องเผชิญกับภาระงานที่มากเกินไป
(Work Overload) เกิดความเครียดในการทำ�งาน
และส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยปัจจุบัน
พบผู้ปฏิบัติงานแสดงพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติ
งานอยู่บ้าง เช่น การมาทำ�งานสายโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร การใช้เวลาพักกลางวันเกินกว่าเวลาที่
กำ�หนด การโทรศัพท์เพื่อพูดคุยเรื่องส่วนตัวเป็นระยะ
เวลานานระหว่างเวลาทำ�งาน เป็นต้น ดังนั้น จึงต้อง
ให้ความสำ�คัญกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การที่ผู้ปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลมีพฤติกรรมการทำ�งานที่เหมาะสมตาม
ข้อกำ�หนดของวิชาชีพและตามที่องค์การคาดหวัง
จะทำ�ให้ผู้มารับบริการได้รับการปฏิบัติที่ดี
ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานใน 2 มิติ คือ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ าน และปัจจัย
ที่มีอิทธิพลยับยั้งพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ในส่วนของปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัว ซึ่งเป็นสภาวะที่บุคคลไม่สามารถรักษา
สมดุลระหว่างบทบาทความรับผิดชอบในการทำ�งาน
กับบทบาทความรับผิดชอบในครอบครัวได้ ทำ�ให้
ความรับผิดชอบในบทบาทหนึ่งขัดขวางการแสดง
ความรับผิดชอบในอีกบทบาทหนึ่ง และส่งผลให้
บุ ค คลรู้ สึ ก ว่ า ไม่ ส ามารถทำ � หน้ า ที่ ใ นบทบาทใด
บทบาทหนึ่งได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากลักษณะงาน
ของโรงพยาบาลที่ต้องให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
รวมถึงภาวะการขาดแคลนบุคลากรและภาระงาน
ที่มากเกินไป ทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว สำ�หรับปัจจัยที่มีอิทธิพล

ยับยั้งพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานที่สนใจศึกษา
คือ แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ซึ่งหมายถึง
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของบุ ค คลที่ มี จุ ด มุ่ ง หมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Perry,
1996) จากบริบทของโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเป็น
โรงพยาบาลของรั ฐ ซึ่ ง มี ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านส่ ว นใหญ่
เป็นข้าราชการ การที่บุคคลเลือกประกอบอาชีพ
รับราชการนั้นมีแรงจูงใจมาจากค่านิยมส่วนบุคคล
ที่มุ่งหวังจะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในการทำ�หน้าที่บริการประชาชน
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสร้าง
สังคมที่อยู่ดีมีสุข
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ต่ อ ต้ า นการปฏิ บั ติ ง านจะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารของ
โรงพยาบาลสามารถกำ�หนดแนวทางการควบคุม
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ลดผลกระทบ
ที่เกิดจากพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สามารถปรับพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมตามที่
องค์การคาดหวัง อันจะส่งผลให้ โรงพยาบาลสามารถ
ดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัว ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวาง
บทบาทครอบครั ว และด้ า นบทบาทครอบครั ว
ขัดขวางบทบาทการทำ�งาน ระดับของแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะ และระดับของพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว ด้านบทบาท
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว และด้าน
บทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งานกับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลกำ�กับของแรงจูงใจใน
การบริการสาธารณะที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัวกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน และต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
ครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งานกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน
ทบทวนวรรณกรรม
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
(Work-Family Conflict)
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
หมายถึง สภาวะที่บุคคลไม่สามารถรักษาสมดุล
ระหว่ า งบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบในการทำ � งาน
กับบทบาทความรับผิดชอบในครอบครัว ทำ�ให้
ความรับผิดชอบในบทบาทหนึ่งขัดขวางการแสดง
ความรับผิดชอบในอีกบทบาทหนึ่ง และส่งผลให้
บุ ค คลรู้ สึ ก ว่ า ไม่ ส ามารถทำ � หน้ า ที่ ใ นบทบาทใด
บทบาทหนึ่งได้อย่างเต็มที่ Netemeyer, Boles
and McMurrian (1996) ได้จำ�แนกความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัวออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) ความขัดแย้งทีเ่ กิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน
หมายถึง ความไม่สอดคล้องระหว่างบทบาทใน
ครอบครัวกับบทบาทการทำ�งาน ซึ่งเกิดจากความ
ขัดแย้งในเรื่องเวลาที่ ใช้ร่วมกับครอบครัว ความ
เครียดในครอบครัว และการแสดงพฤติกรรมของ
การทำ�หน้าที่ ในครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายการแสดง
บทบาทในการทำ�งาน และกระทบกับความสามารถ
ของบุคคลในการแสดงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
กับงาน (2) ความขัดแย้งทีเ่ กิดจากงานเข้าไปก้าวก่าย
ครอบครัว หมายถึง ความไม่สอดคล้องระหว่าง
บทบาทการทำ�งานกับบทบาทในครอบครัว ซึ่ง
เกิดจากความขัดแย้งในเรื่องเวลาการทำ�งาน ความ
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เครี ย ดจากงาน และการแสดงพฤติ ก รรมของ
การทำ�หน้าที่ในงานเข้าไปก้าวก่ายการแสดงบทบาท
ในครอบครัว และกระทบกับความสามารถของ
บุคคลในการแสดงความรับผิดชอบในครอบครัว
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจำ�แนกความขัดแย้ง
ที่เกิดจากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัว และความ
ขัดแย้งที่เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงาน เป็น
ตัวแปรอิสระจากกัน เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิด
จากงานเข้าไปก้าวก่ายครอบครัวและความขัดแย้ง
ทีเ่ กิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงานเกิดจากปัจจัย
ที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ความขัดแย้งที่เกิดจากงาน
เข้าไปก้าวก่ายครอบครัวเป็นความขัดแย้งที่มีสาเหตุ
มาจากปัจจัยด้านการทำ�งานเข้ามามีผลกระทบกับ
ความรับผิดชอบในครอบครัว ในขณะที่ความขัดแย้ง
ที่เกิดจากครอบครัวเข้าไปก้าวก่ายงานเป็นความ
ขัดแย้งที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านครอบครัวเข้ามา
มีผลกระทบกับการทำ�งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Scott, Carl, Donald and Jon (2008) ทีท่ �ำ การ
ศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวทัง้ สองด้าน พบว่าปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการทำ�งาน ได้แก่ ชั่วโมงการทำ�งาน สถานะการ
บังคับบัญชา รายได้ และความขัดแย้งในบทบาท
การทำ�งาน มีความสัมพันธ์กบั การรับรูอ้ ปุ สงค์จากงาน
(Perceived Work Demand) และการรับรู้อุปสงค์
จากงานมีความสัมพันธ์กับภาวะงานเข้ามารบกวน
ครอบครัว ในขณะทีป่ จั จัยทีเ่ กีย่ วกับครอบครัว ได้แก่
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการดูแลครอบครัว จำ�นวนบุตร
ที่ต้องดูแล สถานภาพการสมรส และความขัดแย้ง
ในบทบาทครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
อุปสงค์จากครอบครัว (Perceived Family Demand)
และการรับรู้อุปสงค์จากครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับภาวะครอบครัวเข้ามาก้าวก่ายงาน จึงสรุปได้ว่า
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวทั้งสองด้าน
เกิดจากปัจจัยที่ต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจำ�แนก
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ตั ว แปรความขั ด แย้ ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครั ว
เป็น 2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวาง
บทบาทครอบครัว (Work Interfering with
Family Conflict) และความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งาน (Family Interfering with Work Conflict)
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (Public
Service Motivation)
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ หมายถึง
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของบุ ค คลที่ มี จุ ด มุ่ ง หมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ ซึง่ ประกอบด้วยการมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการกำ�หนดนโยบายและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อชุมชน การมีพนั ธะสัญญาต่อการบริการสาธารณะ
การแสดงความเห็นใจผูอ้ นื่ และการเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม Perry and Wise
(1990) ระบุว่า แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
มีพื้นฐานมาจาก (1) แรงจูงใจที่มีเหตุผล เป็นการ
กระทำ�ของแต่ละบุคคลทีต่ อ้ งการความพึงพอใจสูงสุด
อันเกิดจากการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
นโยบายสาธารณะ ซึ่งมีผลทำ�ให้เกิดการกระตุ้น
ในการปฏิบัติงานและเสริมภาพลักษณ์ของตนเอง
ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีพันธะสัญญาต่อการ
บริการสาธารณะ และมีความพึงพอใจในขณะที่
ให้บริการสังคม (2) แรงจูงใจทีม่ ฐี านมาจากความเชื่อ
เป็ น หนึ่ ง ในคุ ณ ลั ก ษณะร่ ว มของความเชื่ อ ของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีความปรารถนาในการทำ�งานเพื่อ
สาธารณะ โดยมีพื้นฐานจากแนวคิดความเสมอภาค
ทางสังคม ที่ต้องการให้บุคคลที่ขาดแคลนทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจได้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และ (3) แรงจูงใจ
ด้านอารมณ์ เป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความหลากหลายของ
บริบททางสังคม ซึ่งแสดงถึงความรักชาติ มีความ
เมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผ่านการมีส่วนร่วมใน
การบริการสาธารณะ
ต่อมา Perry (1996) ได้ขยายแนวคิดแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะ โดยทำ�การทดสอบมิติ
ของแรงจูงใจการบริการสาธารณะกับกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่รัฐในสหรัฐอเมริกา พบว่า มิติที่แสดงถึง
ลักษณะของแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ (1) ความสนใจต่อการ
กำ�หนดนโยบายสาธารณะ (2) การมีพันธะสัญญา
ต่อสาธารณะประโยชน์ (3) ความเห็นใจผู้อื่น และ
(4) การเสียสละตนเอง แนวคิดของดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Kim and Vandenabeele (2010)
ซึ่งระบุว่าแรงจูงใจในการบริการสาธารณะอยู่บน
พื้นฐานของแรงจูงใจ 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) แรงจูงใจ
ด้านวิธีการ เป็นแรงจูงใจเกี่ยวกับวิธีการให้ความ
สำ�คัญกับการบริการสาธารณะ โดยมีฐานคติที่ ให้
ความสำ�คัญกับประโยชน์ของผู้อื่น (2) แรงจูงใจที่อยู่
บนพืน้ ฐานของค่านิยม เป็นแรงจูงใจทีเ่ กิดขึน้ จากการ
ทีบ่ คุ คลมีคา่ นิยมส่วนบุคคลสอดคล้องหรือเหมือนกับ
ค่านิยมสาธารณะ และ (3) แรงจูงใจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
เป็นแรงจูงใจของบุคคลทีม่ คี วามต้องการทีจ่ ะบริการ
ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมการบริการเพื่อผู้อื่น Kim
and Vandenabeele (2010) ยังเห็นว่า แนวคิดของ
พวกเขามีความใกล้เคียงกับแนวคิดของ Perry (1996)
กล่าวคือ มีความสอดคล้องกันระหว่างแนวคิดแรงจูงใจ
ที่มีเหตุผลกับแนวคิดแรงจูงใจด้านวิธีการ แนวคิด
แรงจูงใจทีม่ ฐี านมาจากความเชื่อกับแนวคิดแรงจูงใจ
ที่อยู่บนพื้นฐานของค่านิยม และแนวคิดแรงจูงใจ
ด้านอารมณ์กบั แรงจูงใจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ทัง้ นี้ แนวคิด
ทัง้ สามลักษณะอยูบ่ นพืน้ ฐานของการเสียสละตนเอง
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พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน (Counterproductive Work Behavior)
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน หมายถึง
พฤติกรรมที่สมาชิกขององค์การเจตนากระทำ�ให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบเชิงลบต่อองค์การและ
สมาชิกขององค์การ เช่น การขาดงาน การทำ�งาน
ต่ำ�กว่ามาตรฐาน การทำ�ลายทรัพย์สิน การลักขโมย
การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว การติฉินนินทา เป็นต้น
โดย Robinson and Bennett (1995) จำ�แนก
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัตงิ านออกเป็น 2 ประเภท
คือ (1) พฤติกรรมเบีย่ งเบนทีก่ ระทำ�ต่อบุคคลจำ�แนก
เป็นพฤติกรรมเบีย่ งเบนด้านการเมือง เป็นพฤติกรรม
ทีบ่ คุ คลแสดงออกเพื่อให้บคุ คลอื่นได้รบั ความเสียหาย
หรือเสียเปรียบ ทัง้ ในเรื่องส่วนบุคคลและเรื่องภายใน
องค์การ เช่น การติฉินนินทา เป็นต้น และพฤติกรรม
ความรุนแรง เช่น การคุกคามทางเพศ การคุกคาม
ด้วยวาจา เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวนีอ้ าจก่อให้เกิด
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การ
(2) พฤติกรรมเบีย่ งเบนทีก่ ระทำ�ต่อองค์การ จำ�แนกเป็น
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบรรทัดฐานของ
องค์การ เป็นพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของงานและคุณภาพของงาน ทำ�ให้ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของงานต่ำ�ลง เช่น การเลิกงานก่อนกำ�หนด
การใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลือง เป็นต้น และพฤติกรรม
การทำ�ลายทรัพย์สินขององค์การ เช่น การลักขโมย
การนำ�ทรัพย์สินขององค์การไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจัย
ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของ Frone (1999) Ahmad and
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Omar (2013) เชลิสา ศิริมหันต์ (2551) นภาภรณ์
อุทัยจรัสรัศมี (2554) และวชิระ ทองอยู่คง (2557)
เป็นต้น เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
เป็นสถานการณ์ที่ยากลำ�บากของบุคคลในการ
บริหารจัดการชีวิตการทำ�งานกับชีวิตครอบครัว
ให้มีความสมดุล ซึ่งก่อให้เกิดความเครียด ความ
กดดัน ส่งผลต่อความรูส้ กึ นึกคิดและนำ�ไปสูพ่ ฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบตั งิ าน ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ สมมติฐานการวิจยั
ที่ 1 และ 2 ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาท
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน
สำ�หรับแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ผูว้ จิ ยั
ยังไม่พบงานวิจยั ทีท่ �ำ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะกับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงานโดยตรง แต่พบงานวิจัยที่ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการบริการสาธารณะกับ
พฤติกรรมเชิงบวก เช่น Li (2008) พบว่า แรงจูงใจใน
การบริการสาธารณะมีอทิ ธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความ
พึงพอใจในงาน Palma (2016) พบว่าแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่ อ ความสอดคล้ อ งระหว่ า งบุ ค คลกั บ องค์ ก าร
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ
นัทที ขจรกิตติยา (2555) พบว่า แรงจูงใจในการ
บริการสาธารณะมีอทิ ธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อ

ปฏิบัติงานซึ่งเปนพฤติกรรมเชิงลบ เนื่องจากมีแรงจูงใจในการบริการ
สาธารณะเปนตัวผลักดันใหบุคคลยังคงมีความรับผิดชอบตอหนาที่เพื่อ
ุรกิจประยุ้ งกควบคุ
ต์
62บริ กวารสารเกษตรศาสตร์
ารสาธารณะ ธรวมทั
ม การแสดงพฤติ ก รรมเชิ ง ลบต า งๆซึ่ ง
รวมถึงพฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงานผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยที่
องค์
การ พฤติ
สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการบริการ
3 และ
4 กดัรรมการปฏิ
งนี้ บตั งิ านและความพึงพอใจ
สาธารณะมีอิทธิกพารสาธารณะมี
ลกำ�กับเชิงลบต่อความสั
ในงาน ดังนัน้ แรงจู
งใจในการบริ
การสาธารณะจึ
สมมติ
ฐ านที
่ 3 แรงจูงงน่าใจในการบริ
อิ ทมพัธินพธ์ ล
างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
จะมี
พลยั
การเกิดอ
พฤติ
กรรมต่อต้ม
านการปฏิ
ิ ระหว่
กํ าอทิกัธิบ
เชิบยังง้ ลบต
ความสั
พั น ธบรตั ะหว
า งความขั ด แย ง ระหว า งงานกั บ
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
งานซึ
่งเป็นพฤติวกด
รรมเชิ
งลบ เนื่องจากมีแรงจูงาใจงานขั
ครอบครั
า นบทบาทการทํ
ด ขวางบทบาทครอบครั ว และ
และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ในการบริ
ารสาธารณะเป็
นตัวผลักดับนัตให้ิงบาน
ุคคล
พฤติกกรรมต
อตานการปฏิ
สมมติฐานที่ 4 แรงจูงใจในการบริการ
ยังคงมีความรับสมมติ
ผิดชอบต่อฐหน้านที
าทีเ่ พื่อ่ บริ
4การสาธารณะ
แรงจู ง ใจในการบริ
อิ ทมพัธินพธ์ ล
สาธารณะมีอิทธิกพารสาธารณะมี
ลกำ�กับเชิงลบต่อความสั
รวมทั
กรรมเชิมงพัลบต่
กํ า กั้งควบคุ
บ เชิมงการแสดงพฤติ
ลบต อ ความสั
น ธางๆ
ร ะหว
า งความขั
ดงแย
ง ระหว
งงานกัว บ
ระหว่
างความขัดแย้
ระหว่
างงานกัาบครอบครั
ซึครอบครั
่งรวมถึงพฤติกวรรมต่
อต้านการปฏิบัติงาน ผู้วิจัย ว ขั
ด า นบทบาทครอบครั
ขวางบทบาทการทํ
า งาน�งาน
และ
ด้าด
นบทบาทครอบครั
วขัดขวางบทบาทการทำ
จึพฤติ
งตั้งสมมติ
ฐานการวิ
จัยาทีนการปฏิ
่ 3 และ 4 ดังบนี้ ัติงาน และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
กรรมต
อต
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความขัดแยงระหวางงานกับครอบครัวดานบทบาท
การทํางานขัดขวางบทบาทครอบครัว
(Work Interfered with Family Conflict)
Netemeyer, Boles and McMurrian (1996)
ความขัดแยงระหวางงานกับครอบครัวดานบทบาท
ครอบครัวขัดขวางบทบาทการทํางาน
(Family Interfered with Work Conflict)
Netemeyer, Boles and McMurrian (1996)

พฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงาน (Counterproductive
Work Behavior)
Robinson and Bennett (1995)
- พฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงานตอบุคคล
- พฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงานตอองคการ

แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
(Public Service Motivation)
Kim (2009);Perry (1996)

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการมีอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่
ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้คือ ข้าราชการและลูกจ้าง
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง ใน
ต่างจังหวัด จำ�นวน 120 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาคือผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจำ�นวนประชากร

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน
แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความ
ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว โดยผู้วิจัยได้นำ�
แบบสอบถามของชูชัย สมิทธิไกร (2550) ที่แปล
และพัฒนาจากแบบวัดของ Netemeyer, Boles and
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วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
McMurrian (1996) มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะ โดยผู้วิจัยนำ�แบบสอบถาม
ของนัทที ขจรกิตติยา (2555) ที่แปลและพัฒนา
จากแบบวัดของ Kim (2009) และ Perry (1996)
มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาแบบสอบถาม ส่วนที่ 3
เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบเลือกตอบ
และเติมข้อความ ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน
ตำ�แหน่งงาน สถานภาพการจ้าง และฝ่ายงานทีส่ งั กัด
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน สำ�หรับหัวหน้างานโดยตรงเป็นผู้ประเมิน
พฤติกรรมของผู้ ใต้บงั คับบัญชาเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น
2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลผู้ประเมิน
และผู้ถูกประเมิน เป็นการเติมชื่อผู้ประเมินและ
ผู้ถูกประเมิน ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยได้นำ�แบบสอบถาม
ของชูชัย สมิทธิไกร (2551) ที่แปลและพัฒนาจาก
แบบวัดของ Bennett and Robinson (2000) และ
Kwok, Au and Ho (2005) มาเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาแบบสอบถาม ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าประชากร
ที่ศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีบริบทการทำ�งาน
ที่แตกต่างจากการศึกษาเดิม ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่า
แบบสอบถามที่จะใช้สำ�รวจนั้นมีความสอดคล้องกับ
บริบทโรงพยาบาลของรัฐ ผูว้ จิ ยั จึงได้ท�ำ การสัมภาษณ์
ผู้บริหารและหัวหน้างาน จำ�นวน 7 คน เพื่อค้นหา
แนวพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง
โดยใช้กรอบการสัมภาษณ์ตามพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน 22 ข้อของชูชัย สมิทธิไกร (2551)
เป็นหลัก ผลการสัมภาษณ์พบว่า พฤติกรรมที่ผู้ ให้
สัมภาษณ์ตงั้ แต่ 5 คนขึน้ ไปเห็นว่า ไม่ปรากฏพฤติกรรม
ดังกล่าวเกิดขึน้ ในทีท่ �ำ งานเลย มีจ�ำ นวน 6 ข้อ ผูว้ จิ ยั
จึงตัดข้อคำ�ถามดังกล่าวออกคงเหลือข้อคำ�ถามที่ ใช้
วัดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานจำ�นวน 16 ข้อ
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แนวทางการพัฒนาแบบสอบถามให้มคี ณ
ุ ภาพ
ผู้วิจัยทำ�การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
พิจารณาข้อคำ�ถามว่ามีความสอดคล้องกับนิยามศัพท์
ปฏิบัติการหรือไม่ และนำ�ไปคำ�นวณหาค่าอัตราส่วน
ความเทีย่ งตรงตามเนือ้ หา (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ตามสูตรของ Rovinelli and
Hambleton (1977) โดยข้อคำ�ถามที่มีค่าอัตราส่วน
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ถือว่า
มี ค วามเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา สามารถนำ � ไปใช้
ในการวิจัยได้ สำ�หรับข้อคำ�ถามที่ต่ำ�กว่า .50 จะตัด
ข้อคำ�ถามนั้นออกไป โดยแบบสอบถามความขัดแย้ง
ระหว่างงานกับครอบครัว จำ�นวน 10 ข้อ ไม่มี
ข้อคำ�ถามใดที่มีค่าอัตราส่วนความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาต่ำ�กว่า .50 จึงไม่มีข้อคำ�ถามใดถูกตัดออก
แบบสอบถามแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
จำ�นวน 17 ข้อ มีข้อคำ�ถามถูกตัดออกไป 1 ข้อ
คงเหลือข้อคำ�ถาม 16 ข้อ แบบสอบถามพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน จำ�นวน 16 ข้อ มีข้อคำ�ถาม
ถูกตัดออกไป 1 ข้อ คงเหลือข้อคำ�ถาม 15 ข้อ
จากนั้นทำ�การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการวัดค่าความ
คงที่ภายใน (Internal Consistency) เพื่อประเมิน
คุณภาพของแบบสอบถามทัง้ ฉบับว่าแต่ละข้อคำ�ถาม
มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยทำ�การทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการศึกษาจำ�นวน 50 ชุด และนำ�มาวิเคราะห์
หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ทั้งนี้ ตามสูตรของ Nunnally
(1978) ค่าความเชื่อมั่นที่เป็นที่ยอมรับได้ต้องมี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคไม่ต่ำ�กว่า .70
จากการพิจารณาพบว่าแบบสอบถามทั้งสามส่วน
มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมอยู่ในระดับสูง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับและรายด้าน
แบบสอบถาม
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
- ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้าน
บทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
- ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้าน
บทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
- พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อบุคคล
- พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อองค์การ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำ�หนังสือ
ขออนุญาตผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเพื่อขออนุญาต
แจกแบบสอบถามจำ�นวน 2 ฉบับ โดยแจกแบบสอบถาม
ฉบับที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานจำ�นวน 120 ชุด และ
แบบสอบถามฉบับที่ 2 แก่หัวหน้างานตามจำ�นวน
ผู้ ใต้บังคับบัญชาที่ รวม 120 ชุด จากนั้นผู้วิจัยนำ�
แบบสอบถามที่ ได้รบั ตอบกลับมาทำ�การจับคูร่ ะหว่าง
ฉบับที่ 1 กับฉบับที่ 2 ตามหมายเลขกำ�กับที่กำ�หนดไว้
และตรวจสอบความสมบูรณ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ โปรแกรมสำ�เร็จรูป
SPSS for Windows ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย โดยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
วิเคราะห์ดว้ ยค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์
ระดับความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว แรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะและพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงาน จะวิเคราะห์ด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิตและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) การวิเคราะห์ โดยสถิติ
เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณและการทดสอบตัวแปรกำ�กับ

จำ�นวนข้อคำ�ถาม (ข้อ)
10
5

ค่าความเชื่อมั่น
.925
.901

5

.873

16
15
6
9

.924
.916
.865
.890

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำ�นวน 79 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.96 และเพศชายจำ�นวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.04 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ ในช่วง
41-50 ปี จำ�นวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15
รองลงมาคือ อายุในช่วง 21-30 ปี จำ�นวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.08 อายุในช่วง 31-40 ปี จำ�นวน
23 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12 และอายุในช่วงตั้งแต่
51 ปีขึ้นไป จำ�นวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.65
ส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ในช่วง 0-10 ปี จำ�นวน 41 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.42 รองลงมาคือ อายุงานในช่วง
11-20 ปี จำ�นวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 31.73
อายุงานในช่วง 21-30 ปี จำ�นวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.93 และอายุงานในช่วงตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป
จำ�นวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 ส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการ จำ�นวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 51.92
รองลงมาคือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำ�นวน
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29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.89 ลูกจ้างประจำ� จำ�นวน
11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.58 ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.73 และพนักงานราชการ จำ�นวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 ส่วนใหญ่สังกัดฝ่าย
การพยาบาล จำ�นวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 40.39
รองลงมาคือ หน่วยงานอื่นๆ จำ�นวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.08 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำ�นวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.15 ฝ่ายทันตกรรม จำ�นวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.69 และฝ่ายเภสัชกรรม จำ�นวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรที่ ใช้
ในการวิจัย พบว่าความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาท
ครอบครัวมีค่าระดับต่ำ� โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.365
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
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ครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งานมีค่าระดับต่ำ� 
โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.169 และความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวโดยรวมมีคา่ ระดับต่� 
ำ โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 2.267 พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
ต่อบุคคลมีค่าระดับต่ำ�มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.503 พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานต่อองค์การ
มีค่าระดับต่ำ�  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.906 และ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานโดยรวมมีค่าระดับ
ต่ำ�มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.745 แรงจูงใจใน
การบริการสาธารณะมีค่าระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.833
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2 ผู้วิจัย
ได้ท�ำ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู เพื่อทำ�การทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 และ 2 โดยผลการวิเคราะห์ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (B) ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta)
ค่าสถิติที (T) และระดับนัยสำ�คัญ (Sig.) ในการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการและลูกจ้างทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึง่ ในต่างจังหวัด
Variable
(Constant)  
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้าน
บทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้าน
บทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าระดับนัยสำ�คัญ
(Sig.) ของตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาท
ครอบครัว และตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งาน มีค่ามากกว่า .05 ซึ่งหมายความว่า
ไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ จึงสรุปการทดสอบสมมติฐาน
ได้ว่า ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 และ 2

B
1.628  
.071

Beta
-   
.113

T
8.497  
.959

Sig.
.000
.340

-.023

-.028

-.238

.813

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 และ 4 ผู้วิจัย
ได้ท�ำ การทดสอบตัวแปรกำ�กับเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ที่ 3 และ 4 โดยใช้วิธีการทดสอบตัวแปรกำ�กับ
ตามแนวคิดของ Baron and Kenny (1986) โดยนำ�
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรกำ�กับ และตัวแปรปฏิสมั พันธ์ซงึ่
สร้างมาจากผลคูณระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
กำ�กับ ทีต่ อ้ งการทดสอบเข้ามาในการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณเป็นลำ�ดับ ดังภาพที่ 2
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ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรกํากับ
ตัวแปรอิสระ x ตัวแปรกํากับ

β1
β2
β3

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 2 แผนภาพการทดสอบความเป็นตัวแปรกำ�กับของ Baron and Kenny (1986)
ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ ครอบครัว และตัวแปรแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
ภาพที
2 แผนภาพการทดสอบความเป
ตัวแปรกํ
ากัอต้บานการปฏิ
ของ Baron
กรรมต่
บัติงาน and
ว่าเป็นตัว่ แปรกำ
�กับความสัมพันธ์ระหว่างความ เพื่อทำน�นายพฤติ
ขั้นที่ 2 ใส่ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างความ
ขัKenny
ด แย้ ง ระหว่
า งงานกั บ ครอบครั ว ด้ า นบทบาท
(1986)
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว และพฤติกรรม ขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาทการ
ต่อต้านการปฏิบัติงานหรือไม่ โดยใส่ตัวแปรในการ ทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว กับแรงจูงใจใน
ผู วิ จคั ยูณได
ดสอบแรงจู
ก ารสาธารณะว
า เปอต้นานตั ว
การบริการสาธารณะ
เพื่อทำ�นายพฤติกรรมต่
วิเคราะห์ถดถอยพหุ
เชิงชัท้นเป็
นลำ�ดับดังต่อไปนีง้ ใจในการบริ
แปรกํขั้นาทีกั่ 1บความสั
มพันดแย้
ธรงะหว
งความขั
การปฏิดบแย
ัติงานงระหวางงานกับครอบครัว
ใส่ตัวแปรความขั
ระหว่าางงาน
โดยได้ผลการวิเคราะห์
ังตารางที่ 3 ก รรม
กัดบาครอบครั
วด้านบทบาทการทำา�งานขั
ดขวางบทบาท
นบทบาทการทํ
งานขั
ด ขวางบทบาทครอบครั
ว ดและพฤติ
ต อ ต า่ นการปฏิ
บั ตเคราะห์
ิ ง านหรื
อ ไมคูณโดยใส
ตั ว แปรในการวิ
เ คราะห
ดถอย
ตารางที
3 แสดงผลการวิ
ถดถอยพหุ
เชิงชั้นทำ�นายความสั
มพันธ์ระหว่างความขั
ดแย้งถระหว่
าง
พหุคูณเชิงานกั
งชับ้นครอบครั
เปนลํวาด้ดั
บดังตอไปนี
้ ดขวางบทบาทครอบครัว และพฤติกรรมต่อต้านการ
านบทบาทการทำ
�งานขั
ปฏิ
ิงาน
การสาธารณะเป็
นตังวระหว
แปรกำ�กัาบ งงานกั บ ครอบครั ว
ขับ้นัตที
่ 1โดยมีแรงจู
ใสงใจในการบริ
ตัว แปรความขั
ด แย
ดานบทบาทการทํ
วแปรแรงจู
Variableางานขัดขวางบทบาทครอบครั
R
R2 ว และตั
β
Sig. งใจ
ในการบริการสาธารณะ เพื่อทํานายพฤติกรรมตอตานการปฏิบัติงาน
ขั้นที่ 1
้นทีา่ งงานกั
2 บครอบครั
ใสตัววแปรปฏิส
ัมพันธระหว
ระหวาง
ความขัดแย้งขัระหว่
.010
-.010 างความขั
.096 ดแยง.343
งานกั
บครอบครั
วด
านบทบาทการทํางานขัดขวางบทบาทครอบครัว กับ
ด้านบทบาทการทำ
�งานขั
ดขวาง
บทบาทครอบครั
ว
แรงจู
ง ใจในการบริ
ก ารสาธารณะ เพื่ อ ทํ า นายพฤติ ก รรมต อ ต า นการ
แรงจู
-.014
.891
ปฏิ
บัตงใจในการบริ
ิงาน การสาธารณะ
ขั้นที่ 2 โดยไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 3
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
.018
-.011
-.715
.416
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวาง
บทบาทครอบครั
ว
ตารางที
่ 3แสดงผลการวิ
เคราะหถดถอยพหุคณ
ู เชิงชั้นทํานาย
แรงจูงใจในการบริ
-.267 วดานบทบาท
.359
ความสั
มพันธรการสาธารณะ
ะหวางความขัดแยงระหวางงานกับครอบครั
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
การทํ
างานขัดขวางบทบาทครอบครัว และพฤติกรรมตอตานการ
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวาง
ปฏิ
บัติงาน โดยมี
บทบาทครอบครั
ว แรงจูงใจในการบริการสาธารณะเปนตัวแปรกํากับ
β.813 Sig..354
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
R
R2
Variable
ขั้นที่ 1
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จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
(β = .813, Sig. > .05) จึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการ
บริการสาธารณะไม่เป็นตัวแปรกำ�กับความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทดสอบแรงจูงใจในการบริการ
สาธารณะว่าเป็นตัวแปรกำ�กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
ครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน และพฤติกรรม

67

ต่อต้านการปฏิบัติงานหรือไม่ โดยใส่ตัวแปรในการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้นเป็นลำ�ดับดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ใส่ตัวแปรความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งาน และตัวแปรแรงจูงใจในการบริการ
สาธารณะ เพื่อทำ�นายพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ าน
ขั้นที่ 2 ใส่ ตั ว แปรปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว กับแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะ เพื่อทำ�นายพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน
โดยได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงชั้นทำ�นายความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน และพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน โดยมีแรงจูงใจในการบริการสาธารณะเป็นตัวแปรกำ�กับ
Variable

R

R2

β

ขั้นที่ 1
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
.002
-.018
.028
ด้านบทบาทครอบครัวขัดขวาง
บทบาทการทำ�งาน			
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
-.023
ขั้นที่ 2
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
.010
-.020
-.634
ด้านบทบาทครอบครัวขัดขวาง
บทบาทการทำ�งาน			
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
-.284
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวาง
บทบาทครอบครัว
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะ
.652

Sig.
.785
.826
.399
.362

.374
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จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรปฏิสัมพันธ์ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
(β = .652, Sig. > .05) จึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจในการ
บริการสาธารณะไม่เป็นตัวแปรกำ�กับความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน
และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 4
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวทั้งสองด้าน และความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวในภาพรวม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีระดับ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัวอยู่ ในระดับต่ำ�
ซึง่ ขัดแย้งกับผลการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารของโรงพยาบาล
ที่ให้ความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลอาจมี
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวในระดับสูง
เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่ ในปัจจุบันต้องเผชิญกับ
ภาระงานที่มากเกินไป
เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม ผู้วิจัย
ได้ทำ�การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 8 คน
พบข้อมูลที่สอดคล้องกันคือ แม้ว่าจะกลุ่มตัวอย่าง
จะต้องเผชิญกับภาวะงานที่มากเกินไป แต่เนื่องด้วย
เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ
หน่วยงานจำ�นวนไม่มากจึงทำ�ให้เกิดความใกล้ชิด
สนิทสนมกันและเกิดวัฒนธรรมการทำ�งานแบบ
ครอบครัว มีความเป็นพี่น้อง มีการช่วยเหลือกันและ
มีการทำ�งานเป็นทีม จึงทำ�ให้ความกดดัน ความเครียด
ที่เกิดขึ้นจากภาระงานที่มากเกินไปนั้นลดลงได้
วัฒนธรรมการทำ�งานแบบครอบครัวนี้มีส่วนช่วยให้
กลุม่ ตัวอย่างมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว

ในระดับต่ำ�  ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีภาระที่
ต้องดูแลพ่อแม่ทเี่ จ็บป่วยกระทันหัน ทำ�ให้ ไม่สามารถ
มาเข้าเวรปฏิบัติงานได้ เพื่อนร่วมงานก็เต็มใจที่จะ
มาเข้าเวรแทนด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจซึ่งกัน
และกัน ทำ�ให้ลดภาวะความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวลงไปได้ ดังนั้น ความขัดแย้งระหว่างงาน
กับครอบครัวด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาท
การทำ�งานของกลุม่ ตัวอย่างจึงอยู่ในระดับต่� 
ำ สำ�หรับ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวด้านบทบาท
การทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัวนั้น เนื่องจาก
ลักษณะงานส่วนใหญ่ ในโรงพยาบาลเป็นงานที่ต้อง
ปฏิบัติในสถานที่เฉพาะ รวมทั้งเป็นงานที่มีลักษณะ
ทำ�แล้วเสร็จสิ้น ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องนำ�งานกลับ
ไปทำ�ที่บ้าน เว้นแต่ลักษณะงานที่เป็นงานสนับสนุน
เช่น งานเอกสาร งานพัสดุจัดหา งานวางแผน
งานบริหารงบประมาณ ซึ่งงานเหล่านี้ก็เป็นงานที่มี
ความยืดหยุ่นสูงดังนั้น ความขัดแย้งระหว่างงานกับ
ครอบครัวด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาท
ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างจึงอยู่ในระดับต่ำ�เช่นกัน
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ทุกประการข้างต้น กล่าวคือ
ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวทัง้ 2 ด้าน ได้แก่
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
และด้านบทบาทครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน
ไม่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบตั งิ าน ในขณะทีแ่ รงจูงใจในการบริการสาธารณะ
ก็ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลกำ � กั บ เชิ ง ลบต่ อ ต่ อ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ด้านบทบาทการทำ�งานขัดขวางบทบาทครอบครัว
และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่มี
อิทธิพลกำ�กับเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างความ
ขั ด แย้ ง ระหว่ า งงานกั บ ครอบครั ว ด้ า นบทบาท
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ครอบครัวขัดขวางบทบาทการทำ�งาน และพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายความว่า แม้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจะมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
มากเท่าใดก็ตาม ก็จะไม่แสดงพฤติกรรมต่อต้านการ
ปฏิบัติงานออกมา ทั้งนี้ การที่ความขัดแย้งระหว่าง
งานกับครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบตั งิ าน ทำ�ให้ ไม่เกิดอิทธิพลกำ�กับของ
แรงจูงใจในการบริการสาธารณะต่อความสัมพันธ์
ดังกล่าว
การที่ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว
ไม่มคี วามสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ าน
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นข้าราชการและ
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง
ในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการและมีต�ำ แหน่ง
งานที่ปฏิบัติงานในลักษณะการบริการวิชาชีพ (Professional Services) ซึ่งได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล นักกายภาพบำ�บัด และเจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ว่ ยแพทย์
โดยกลุ่มตำ�แหน่งงานที่เป็นบริการวิชาชีพนั้นจะมี
“จริยธรรมวิชาชีพ” ซึ่งหมายถึง ระเบียบข้อบังคับ
ที่สมาชิกทุกคนในวิชาชีพต้องนำ�ไปปฏิบัติ ดังนั้น
จริยธรรมวิชาชีพจึงเป็นตัวกำ�กับการปฏิบัติงาน
รวมทั้งควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานในวิชาชีพนั้นๆ ตัวอย่างเช่น วิชาชีพพยาบาล
มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล ที่ประกาศโดยสภา
พยาบาลสากลโดยใช้กับวิชาชีพพยาบาลทั่วโลก
สำ�หรับประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ประกาศใช้จริยธรรมวิชาชีพพยาบาล
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อใช้ก�ำ กับดูแลวิชาชีพพยาบาล
ในประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบนั และยังได้มกี ารจัดตัง้
สภาการพยาบาลเพื่อกำ�กับดูแลวิชาชีพพยาบาล
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รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษผูท้ ปี่ ระพฤติผดิ จริยธรรมแห่ง
วิชาชีพด้วย จึงสามารถสรุปได้วา่ แม้วา่ กลุม่ ตัวอย่าง
จะมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวหรือไม่
ก็ตาม ก็จะไม่แสดงพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน
หรือพฤติกรรมเชิงลบต่างๆ เนื่องจากเป็นพฤติกรรม
ทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการละเมิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เหตุผล
ดังกล่าวนีส้ อดคล้องกับงานวิจยั ของ Dalili Izni Binti
Shafie (2009) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานในกลุ่มพนักงานธนาคารใน
ประเทศมาเลเซีย พบว่า บรรยากาศการมีจริยธรรม
ในการทำ�งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงาน และงานวิจัยของวารินทร์ กลับวงษ์
(2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่อต้าน
การปฏิบัติงานในกลุ่มเจ้าหน้าที่แผนกส่งกำ�ลังบำ�รุง
รักษาของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง พบว่า จริยธรรม
ในการทำ�งานมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทั้งนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มารับ
บริการได้ว่า แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
จะมีความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และ
มีความเครียด ความกดดันจากความขัดแย้งดังกล่าว
มากหรื อ น้ อ ยเพี ย งใดก็ ต าม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของ
โรงพยาบาลจะไม่ แ สดงพฤติ ก รรมต่ อ ต้ า นการ
ปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมเชิงลบต่างๆ ออกมา
เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีความเคารพต่อจริยธรรม
วิชาชีพ นอกจากนี้ การที่ผู้ปฏิบัติงานยังมีแรงจูงใจ
ในการบริการสาธารณะในระดับสูง ยิ่งทำ�ให้มั่นใจ
ได้วา่ ผูม้ ารับบริการจะได้รบั การบริการทีด่ ี และได้รบั
ดูแลรักษาพยาบาลที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
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ข้อจำ�กัดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในโรงพยาบาล
ขนาดเล็ก มีผู้ปฏิบัติงานเพียง 120 คน จึงสามารถ
ทำ � การศึ ก ษาได้ ในภาพรวมทั้ ง องค์ ก ารเท่ า นั้ น
ไม่สามารถศึกษาเปรียบเทียบโดยจำ�แนกกลุ่มตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
จะไม่เพียงพอต่อการคำ�นวณทางสถิติ
ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยในอนาคต
1. ควรทำ�การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ต่อต้านการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีลักษณะ
การดำ�เนินงานที่ต่างกัน เช่น โรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลเอกชน หรือศึกษา
เปรียบเทียบในกลุม่ ทีเ่ ป็นบริการวิชาชีพในวิชาชีพอื่นๆ
เช่น วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกร วิชาชีพสถาปนิก
เป็นต้น หรือกลุ่มวิชาชีพที่ต้องมี ใบอนุญาตเฉพาะ
เช่น นักบิน เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างของ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานมากขึ้น
2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมใน
การทำ�งาน (Work Ethics) เจตคติต่องาน (Work
Attitude) และบรรยากาศองค์การ (Organizational
Climate) เป็นต้น เพื่อให้สามารถกำ�หนดแนวทางใน
การควบคุมพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้
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