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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบของความเครียดเชิงบทบาท

ของนกับญัชีระดบัปฏิบติัการของบริษทัในพื้นท่ีเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา คือ นักบญัชีระดบัปฏิบติัการในสายงานบญัชีท่ี

ท างานในบริษทัท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลตวัอยา่ง การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
โดยใชโ้ปรแกรม SPSS  

ผลของการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของความเครียดเชิงบทบาทของนักบญัชีระดบั
ปฏิบติัการของบริษทัในพื้นท่ีเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีจ านวน 12 องคป์ระกอบ 
คือ องค์ประกอบดา้นภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย องค์ประกอบดา้นการปฏิบติังาน องค์ประกอบ
ด้านผูน้ า องค์ประกอบด้านสัมพันธภาพในหน่วยงาน องค์ประกอบด้านขวญัก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน องค์ประกอบด้านสภาพ แวดล้อมในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบด้านการปรับตัว 
องค์ประกอบด้านสุขภาพและจิต องค์ประกอบด้านสัมพนัธภาพทางสังคม องค์ประกอบด้าน
ครอบครัว องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ และองค์ประกอบด้านกฎหมายและเทคโนโลยี โดยมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเครียดเชิงบทบาทของนกับญัชีระดบัปฏิบติัการของบริษทัในพื้นท่ี
เขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

โดยสรุป นักบญัชีระดบัปฏิบติัการมีองค์ประกอบของความเครียดเชิงบทบาทหลาย
ประการ โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายและดา้นการปฏิบติังาน ดงันั้นผูท่ี้

                                                 
1 นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิต สาขาบญัชี หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์  
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เก่ียวขอ้งกบันกับญัชีระดบัปฏิบติัการ ควรตระหนกัถึงปัจจยัเหล่าน้ี เพื่อน าไปสู่การวางแผน การ
ปรับปรุง การแกไ้ขปัญหาเพื่อลดหรือควบคุมระดบัความเครียดของนกับญัชีระดบัปฏิบติัการไม่ให้
มีความเครียดระดบัสูง และพฒันาคุณภาพชีวิต คุณภาพงานของนักบญัชีระดับปฏิบติัการให้มี
รูปแบบท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึนไป 

 
ค าส าคัญ : องคป์ระกอบ/ ความเครียดเชิงบทบาท/ นกับญัชีระดบัปฏิบติัการ/ พื้นท่ีเขตการนิคม
อุตสาหกรรม 
 

Abstract 
The objective of the study was to examine the factors analysis of the role stress of 

accountants in an operational level working on companies located in the industrial estate authority 
of Thailand  

The population of this study was a group of accountants level working on companies 
locate in the industrial estate au managers working in enterprises located in the industrial estate 
authority of Thailand. Questionnaires were used as a research tool for collecting data.  Main 
methods of the study were exploratory factor analysis (EFA). Data were analyzed by use SPSS 
statistical software to applied. 

The results of the study indicated that in there were 12 factors related to the role stress 
of accountants in an operational level working on companies in the industrial estate authority of 
Thailand: assigned-burden factor, performed work factor, leader factor, relation-within-the-
agency factor, morale in the work factor, work performance environment factor, adaptation factor, 
physical and mental health factor, social relationship factor, family factor, economic factor, law 
and technology factor. These factors were positively related to the role stress of accountants in an 
operational level working on companies in the industrial estate authority of Thailand at the .01 
level of significance. 

In conclusion, accountants level worker had several factors related to their role stress, 
particularly the assigned-burden factor and the performed-work factor. Therefore, those involved 
accountants level worker should realize these factors in order to lead to planning, improving, 
solving problems to decrease or control accountants level worker role stress levels not to have 
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role stress at a high level, and to develop the quality of life and quality of work of these 
accountants level worker to be in a more appropriate model in the future. 

 
Keywords:  Factor/ Role stress/ Operating accountant/ Industrial Estate Area 
 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
ในการขยายตลาดการคา้ การลงทุน ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมใน

สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ท าให้การด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นใน
ระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค  จนถึงในระดับโลก  การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีการ
ติดต่อส่ือสารไร้พรมแดน ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างขององค์กร บุคลากร 
ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็วและรุนแรงกวา่ท่ีผา่นมา ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการสร้างมาตรฐานให้เป็น
ท่ียอมรับจากสังคมโลก การให้ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล จึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน และยงัส่งผลกระทบไปสู่ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ซ่ึงจากการปรับเปล่ียนของ
องคก์รเพื่อให้ทนัต่อการแข่งขนันั้นย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อตวัพนกังานขององค์กร โดยอาจ
ท าให้พนักงานตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของการท างาน เช่น มีภาระในการรับผิดชอบงานท่ี
สูงข้ึน ระยะเวลาในการท างานเกินกว่าปกติในขณะท่ีผลตอบแทนท่ีพนักงานได้รับยงัคงเท่าเดิม 
เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสามารถท าให้เกิดความเครียดไดง่้าย นอกจากน้ีในชีวติประจ าวนั บุคคลตอ้ง
เผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
ตวับุคคล สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้บุคคลจ าตอ้งด้ิน
รนต่อสู้เพื่อให้สามารถปรับตวัเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ได้  ซ่ึงจากรายงานการวิจยัความเครียดและ
ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2541 (ธงชยั ทวิชาชาติ และคณะ, 2541) พบผูมี้
อาการเครียดถึงร้อยละ 67.6 และอาการเครียดท่ีพบได้สูงจะเป็นเร่ืองของเศรษฐกิจ เงินทอง                    
การเรียน การท างาน และความรู้สึกกงัวล โดยพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท าให้เครียดนั้นมาจากใน
เร่ืองปัญหาของการงานและอาชีพ  

การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงรบกวนท่ีท าให้เกิดความคบัขอ้งใจ ขดัแยง้ใจ
วิตกกังวล อันเป็นผลให้บุคคลมีความเครียดทางจิตใจและอารมณ์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซ่ึง
ความเครียดเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนไดก้บัทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ความเครียดเป็นความกดดนัท่ีท าให้
บุคคลมีความไม่สบายใจ วุ่นวายใจ และท าให้เสียความสมดุลของตนเอง อนัเป็นแรงผลกัดนัให้
บุคคลมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป เม่ือพิจารณาเฉพาะในฝ่ายสนบัสนุนแลว้จะพบวา่ ในแต่ละงาน
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ลว้นมีส่วนส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจขององค์กรด าเนินไปไดด้ว้ยดีทั้งส้ิน และในบรรดางาน
ต่างๆ เหล่านั้นงานการเงิน การบญัชีถือไดว้่าเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดงานหน่ึงท่ีมีส่วนอยา่งสูงยิ่งใน
การบริหารจดัการงานในองคก์ร เพราะงานดา้นการเงิน การบญัชีถือเป็นปัจจยัหลกัท่ีผูบ้ริหาร และ
เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน การบญัชีต้องเอาใจใส่อยา่งเคร่งครัด ทุกขั้นตอนของการท างาน
จะตอ้งอาศยัระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ตลอดจนนโยบายต่างๆ จะตอ้งชดัเจนและแม่นย  า จึงจะ
ส่งผลให้การปฏิบติังานด้านการเงิน การบญัชีในองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งมีความรู้ในเร่ืองมาตรฐานการบญัชี กฎหมายภาษีอากร ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่างๆ เป็นอยา่งดี  

จากสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏในการปฏิบัติงาน คนส่วนมากมักจะคาดหวงัใน
ความส าเร็จของงานไวล่้วงหน้า ซ่ึงหากการปฏิบติังานประสบผลส าเร็จก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่
ในทางตรงกนัขา้มหากการปฏิบติังานนั้นๆ ประสบปัญหาหรืออุปสรรคท าใหง้านเกิดความลม้เหลว 
หรือไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้ผูป้ฏิบติังานอาจตกอยู่ในภาวะแห่งความไม่พึงพอใจ 
ส่วนจะมากหรือจะน้อยนั้น จะข้ึนอยู่กบัความสามารถในการปรับตวัของบุคคล แต่ผลกระทบท่ี
มกัจะเกิดข้ึนเสมอก็คือ ความทุกขใ์จ ความไม่สบายในและความกงัวลใจ (Worry) ซ่ึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนนั้นจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีท าให้เกิดผล
กระทบทางจิตใจน้ีเราเรียกวา่การเกิดความเครียด (Stress) (ลกัขณา สริวฒัน์, 2544) 

จากการศึกษาของกองอาชีวศึกษา กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงได้ศึกษา
เก่ียวกบัสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเครียดในการท างานพบวา่ มีสาเหตุจาก 6 ประการคือ  สาเหตุท่ีเกิด
จากลกัษณะงาน สาเหตุท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีรับผดิชอบในหน่วยงาน เก่ียวกบัสภาพความขดัแยง้ระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้มของผูท้  างานและหน่วยงาน เก่ียวกบัโครงสร้างและบรรยากาศของหน่วยงาน เก่ียวกบั
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน และเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน (อมรากุล อิน
โอชานนท,์ 2534, น.28-30)  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะส่งผลต่อการเกิดความเครียดเชิงบทบาทของนักบญัชี
ผูป้ฏิบติังานในองคก์รต่างๆ ผูว้ิจยัเป็นผูห้น่ึงท่ีปฏิบติังานดา้นการบญัชี ไดพ้บสภาพการณ์ต่างๆ ซ่ึง
ก่อให้เกิดความเครียดข้ึนกบัตนเอง และคาดวา่นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในองค์กรอ่ืนๆ คงมีสภาพไม่
แตกต่างกนั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดเชิงบทบาทของนกับญัชี โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวา่ ปัจจยัใดบา้งไม่วา่จะเป็นในดา้นของของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร
และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีส่งผลกระทบต่อความเครียดเชิงบทบาทของนักบญัชีระดับ
ปฏิบติัการของบริษทัในพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีจะท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากนกับญัชีระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการวิจยั
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คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งส าหรับเป็นขอ้มูลสนเทศในการปรับปรุง แกไ้ข  และพฒันาสภาพ
การท างานเพื่อลดภาวะความเครียดของนกับญัชีส าหรับองคก์รอ่ืนๆ ต่อไป รวมทั้งการจดักิจกกรม
ต่างๆ เพื่อลดระดบัความเครียดของนกับญัชี และน าไปสู่แนวทางในการวางแผนส่งเสริม ป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดเชิงบทบาทของนกับญัชี  อนัจะส่งผลให้การปฏิบติังาน
ดา้นการบญัชีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เกิดการยอมรับ ไดรั้บความไวว้างใจ และเป็นก าลงัส าคญัอีก
ส่วนหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยความเครียดเชิงบทบาทของนักบัญชีระดับ

ปฏิบติัการของบริษทัในพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ขอบเขตการวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจยั

ความเครียดเชิงบทบาทของนกับญัชีระดบัปฏิบติัการของบริษทัในพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือนักบญัชีระดบัปฏิบติัการของบริษทัในพื้นท่ีการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จ านวน 3,167 บริษทั  (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2558) สาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกศึกษานกับญัชีระดบัปฏิบติัการของบริษทัใน
พื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีมีความเป็นผูป้ระกอบการอยา่ง
ชดัเจน และเป็นสถานประกอบการธุรกิจดา้นการผลิตท่ีกระจายอยูท่ ัว่พื้นท่ีของประเทศไทย ดงันั้น
ผูว้ิจยัพิจารณาวา่เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนของสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ในภาพรวมและสามารถใช้เป็นประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีได้ โดยนักบัญชีระดับ
ปฏิบติัการเป็นตวัแทนในการตอบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกั
บญัชีท่ีปฏิบติังานในสถานประกอบการท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย น ามาก าหนด
ขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตร ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973. อา้งอิงจาก พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2551, น.
138)ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % ไดข้นาดตวัอยา่ง จ  านวน  355 บริษทั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ผูบ้ริหาร นกับญัชี และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความเครียด

เชิงบทบาทของนกับญัชีระดบัปฏิบติัการ อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและพฒันาคุณภาพชีวติของ
นกับญัชีใหมี้ลกัษณะท่ีเหมาะสม  
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2. เป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันาองคก์ร ให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์รและสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ท่ีมีผลกระทบต่อความเครียดของนกับญัชีระดบัปฏิบติัการ
ของบริษทัในพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ  

3. เป็นขอ้สนเทศส าหรับผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของนักบญัชีระดบัปฏิบติัการของบริษทัในพื้นท่ีการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ  

4. เป็นขอ้มูลให้หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปประยุกต์เพื่อลดภาวะความเครียดของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

5. เป็นแนวทางในการสร้างและพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของปัจจยัท่ี
ส่งผลความเครียดเชิงบทบาทของนักบญัชีระดับปฏิบติัการในพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศใหเ้หมาะสม 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ีปฏิบติังานในสถาน

ประกอบการท่ีจดัตั้งอยู่ในเขตการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีจ านวน 3,167 สถาน
ประกอบการ ซ่ึงกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศไทย วนัท่ี 3 ธันวาคม 2558(การนิคม
อุตสาหกรรมในประเทศไทย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2558 : เวบ็ไซต)์  

 กลุ่ มตัวอย่าง (Sample) ท่ี ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักบัญ ชี ท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการท่ีตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดข้นาดตวัอยา่ง จ  านวน 355 บริษทั ซ่ึง
สามารถน ามาก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามภูมิภาคต่างๆ ไดด้งัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การเลือกสถานประกอบการอุตสาหกรรมแบบเจาะจง โดยการสุ่มแบบอาศยั
ความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งสถานประกอบการในเขต
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามภูมิภาคของประเทศไทย ซ่ึงทางการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยไดมี้การจดัแบ่งไวแ้ล้ว 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ
ภาคใต ้

ขั้นท่ี 2 การเลือกสถานประกอบการอุตสาหกรรม แลว้สุ่มตวัอย่างจากทุกภาคออกมา
ตามสัดส่วนมากน้อยของแต่ละภาคโดยตอ้งใช้วิธีสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้
ได้ก ลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนท่ี ดีของประชากรทั้ งหมด เน่ืองจากแต่ละภาคจะมีรายสถาน
ประกอบการท่ีไม่เท่ากนั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
1.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามซ่ึงไดส้ร้างตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีก าหนด
ข้ึนได้ และผูว้ิจยัประยุกต์จาก ชุมพรศรี ฉัตรปิยานนท์ (2538) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี 
    ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความเครียดเชิงบทบาทของนกับญัชีระดบัปฏิบติัการของบริษทั
ในพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแบบมาตรประมาณค่า  5 ระดบั ตามแบบ
มาตราวดัตามวธีิของลิเคอร์ท (รววีรรณ  องัคนุรักษพ์นัธ์ุ. 2533:85) 

ตอนท่ี 3  ความคิดและขอ้เสนอแนะ 
 2. การวเิคราะห์ข้อมูล 

- ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
- การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจมีดงัน้ี    

1. สกดัองคป์ระกอบ  
2. ท าการหมุนแกน 
3. ตั้งช่ือองคป์ระกอบ 

ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ ในการวิเคราะห์และอธิบายผล ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ด าเนินมีขั้นตอนการวจิยั ตามล าดบั ดงัน้ี  

1. การเตรียมข้อมูลและการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้
โปรแกรม SPSS  

2. การสกดัองค์ประกอบ โดยใช้วิธีสกัดองค์ประกอบแบบวิธีความเป็นไปได้
สูงสุด (Maximum Likelihood Method: MLM)  

3. การหมุนแกนองค์ประกอบ โดยใช้วิธีหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมแหลม 
(Promax) 

4. การก าหนดช่ือองคป์ระกอบ  
 

สรุปผลการวจิัย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเครียดเชิงบทบาทของนักบญัชีระดบัปฏิบติัการของ

บริษทัในพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของ
ความเครียด  จากข้อมูลในแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาจ านวน 515 ราย แบบสอบถาม
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ประกอบด้วยค าถามจ านวน 48 ข้อ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความเครียดเชิงบทบาทของนักบัญชีระดับ
ปฏิบติัการของบริษทั ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจในการศึกษา  ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจเพื่อสกดัองค์ประกอบของความเครียดเชิงบทบาทของนักบญัชี
ระดบัปฏิบติัการของบริษทัในพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีสังเคราะห์ได้จาก
วธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ มีจ านวน 12  องคป์ระกอบ  คือ 

1. องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพในหน่วยงาน จ านวน 4 ตวัแปร 
2. องคป์ระกอบดา้นผุน้ า   จ านวน 5 ตวัแปร 
3. องคป์ระกอบดา้นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน จ านวน 3 ตวัแปร 
4. องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม จ านวน 3 ตวัแปร 
5. องคป์ระกอบดา้นการปรับตวั จ านวน 4 ตวัแปร 
6. องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติังาน จ านวน 4 ตวัแปร 
7. องคป์ระกอบดา้นภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  จ  านวน 4 ตวัแปร  
8. องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน จ านวน 6 ตวัแปร 
9. องคป์ระกอบดา้นสุขภาพและจิต จ านวน 5 ตวัแปร 
10. องคป์ระกอบดา้นครอบครัว จ านวน 3 ตวัแปร 
11. องคป์ระกอบดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 3 ตวัแปร 
12.  องคป์ระกอบดา้นกฎหมายและเทคโนโลยี จ านวน 3 ตวัแปร 

 
     ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความเครียดเชิงบทบาทนักวิชาชีพบัญชีระดับ

ปฏิบติัการ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี   
1.  องค์ประกอบของความเครียดเชิงบทบาทนักวิชาชีพบัญชีระดับปฏิบัติการ

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้งหมด 12 องคป์ระกอบ  
2.   ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร พบว่าตวัแปรใน

องค์ประกอบเดียวกันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกคู่   ค่าสถิติ 
Bartlett’s Test of Sphericity เท่ากบั 28063.300 แตกต่างจากศูนยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

3.  ดั ช นี ไ ก เซ อ ร์ -ไม เย อ ร์ -ออ ล คิ น  (Kaiser-Miyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) เท่ากบั .866  ซ่ึงเป็นดชันีท่ีบอกความแตกต่างระหวา่งเมทริกซ์ สหสัมพนัธ์ของตวัแปร
สังเกตได ้ซ่ึงควรจะมีค่ามากกวา่ .80  
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อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัความเครียดเชิงบทบาทของนักบญัชีระดับ
ปฏิบติัการของบริษทัในพื้นท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบวา่ องคป์ระกอบท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ ประกอบดว้ย 12 ดา้น คือ ดา้นสัมพนัธภาพในหน่วยงาน ดา้น
ผุน้ า ด้านขวญัก าลังใจในการปฏิบติังาน ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม ด้านการปรับตวั ด้านการ
ปฏิบติังาน ดา้นภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นสุขภาพและ
จิต ดา้นครอบครัว ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นกฎหมายและเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวชัรี ไชยจนัดี
(2541 : 117-120) นิติ ภิรมย ์(2544 :60) ท่ีวิจยัคน้พบว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเครียดประกอบด้วย
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การงาน ภูมิล าเนา ขวญัและก าลังในจในการท างาน ทั้งจากครอบครัวและ
ผูบ้ริหาร รวมถึงบรรยากาสท่ีดีในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร โดยปัจจยัดงักล่าวมี
ความสัมพนัธ์กนัสูงกบัพฤติกรรมการแสดงออกทางความเครียด ท่ีก่อใหก่้อความเครียดโดยรวมทุก
ดา้น สอดคลอ้งกบัชุมพรศรี ฉตัรปิยานนท ์(2536: 45) ท่ีศึกษาวา่ปัจจยัสุขภาพ ปัจจยัทางสังคม การ
ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน การเปล่ียนแปลงระบบงาน จ านวนบุคคลากรไม่ เพียงพอ มี
ความสัมพนัธ์กบัความเครียดของนกับญัชีในสหกรณ์ครู และจากแนวความคิดของบราวน์ และโม
เบิร์ก (วิลาวณัย์ วรศรีหิรัญ 2537 :15) กล่าวว่า งานท่ีได้รับมอบหมาย งานท่ียากเกินไป งานท่ี
คลุมเคลือ หรืองานท่ีมากเกินไป บทบาทของบุคคล ส่ิงแวดล้อมทางสังคม ชีวิตส่วนตวั ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาของผูบ้งัคบับญัชามีอิทธิพลส่งผลใหเ้กิดความเครียด  

โดยสรุป นักบญัชีระดบัปฏิบติัการมีองค์ประกอบของความเครียดเชิงบทบาทหลาย
ประการ โดยเฉพาะองคป์ระกอบดา้นภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายและดา้นการปฏิบติังาน ดงันั้นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบันกับญัชีระดบัปฏิบติัการ ควรตระหนกัถึงปัจจยัเหล่าน้ี เพื่อน าไปสู่การวางแผน การ
ปรับปรุง การแกไ้ขปัญหาเพื่อลดหรือควบคุมระดบัความเครียดของนกับญัชีระดบัปฏิบติัการไม่ให้
มีความเครียดระดบัสูง และพฒันาคุณภาพชีวิต คุณภาพงานของนักบญัชีระดับปฏิบติัการให้มี
รูปแบบท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึนไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ จากผลการวิจยั พบวา่ความเครียดของนกับญัชี
ในองค์ประกอบต่างๆ ควรได้รับการเอาใจใส่จาก ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวข้อง ตอ้งพิจารณาดูแล
สุขภาพนกับญัชีอยา่งต่อเน่ืองและมีความสม ่าเสมอ มีการจดักิจกรรมหรือโครงการพิเศษข้ึน เพื่อลด
ความเครียดและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของนักบญัชีระดบัปฏิบติัการของบริษทั และจะส่งผลสู่การ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพต่อไปนัน่เอง  
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 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1.  องค์ประกอบท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ น าไปใช้ในการ

วเิคราะห์องคป์ระกอบแบบยนืยนั 
2.  ตั้ งองค์ประกอบให้มีจ  านวนตัวแปรท่ีมากข้ึน และน าตัวแปรท่ีได้ไปวิเคราะห์

องคป์ระกอบในบุคคลหลายกลุ่ม 
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