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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาถงึ ปจัจยัดา้นความเครยีดทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการทํางานของนักบญัชี

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นักบญัชทีี่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิน้          

400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ี          

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ถ้าพบความแตกต่าง พจิารณารายคู่ ด้วยวธิขีองความแตกต่าง อย่างมนีัยสาํคญั 

น้อยทีส่ดุ หรอื Dunnett’s T3 และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ 

 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่างอายุ 26 - 30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรสีถานภาพโสด 

ประสบการณ์การทํางาน 6-10 ปี ตําแหน่งเจา้หน้าทีบ่ญัช ี ประเภทการจดทะเบยีนของกจิการ            เป็นบรษิทัจาํกดั 

ประเภทธรุกจิก่อสรา้ง/วสัดุกอ่สรา้ง/อสงัหารมิทรพัย ์และมรีายไดต่้อเดอืนน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 25,000 บาท 

 2. ปจัจยัทีม่ผีลต่อความเครยีดของนักบญัช ีโดยรวมมรีะดบัความเครยีดอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาราย

ดา้น พบวา่ ดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ีนกับญัชมีรีะดบัเครยีดอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ดา้นหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบในหน่วยงาน ด้านลกัษณะการดําเนินงาน  ด้านความสําเรจ็และความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโครงสร้างและ

บรรยากาศในหน่วยงาน ด้านความสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงานและด้านความขดัแย้งระหว่างหน่วยงานกบั

ครอบครวั นกับญัชมีรีะดบัเครยีดอยูใ่นระดบัปานกลางทกุดา้น 

3. ประสทิธภิาพในการทาํงานของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้น พบว่านักบญัชมีคีวามเหน็ต่อประสทิธภิาพในการทํางาน ในระดบัมากทุกดา้น คอื ด้านการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า

ดา้นระยะเวลาในการทาํงานดา้นปรมิาณของงาน และดา้นคณุภาพของงาน  ตามลาํดบั 

0

1ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

ลกัษณะประชากรศาสตรข์องนักบญัชปีระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ใน

การทาํงาน ตาํแหน่งหน้าทีร่บัผดิชอบ และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของนักบญัชใีน

เขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั 

                                                        
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ปจัจยัดา้นความเครยีด ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐาน

การบญัชี  ด้านโครงสร้างและบรรยากาศในหน่วยงาน ด้านหน้าที่ความรบัผิดชอบในหน่วยงาน ด้านความสําเร็จและ

ความกา้วหน้าในอาชพี และดา้นความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางาน

โดยรวมของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางตรงกนัขา้มอยู่ในค่อนขา้งตํ่าและตํ่า  

 

คาํสาํคญั: นกับญัช ีความเครยีด ประสทิธภิาพการทาํงาน 

 

Abstract 

 

This purpose of this research is to study stress factors affecting the personnel performance efficiency of 

accountants in Bangkok Metropolis. The sample soft this research consisted 400 of accountants in Bangkok 

Metropolis. The instrument for data collection was a questionnaire. The statistical procedures for data analysis 

were frequency, mean, standard deviation, Independent Sample t-test, One-Way Analysis of Variance, pair 

differences analyzed by least Significant Difference (LSD) of Dunnett’s T3. Pearson Product Moment Correlation 

is used for testing correlation. 

The research findings were as follows: 

The majority of accountants were female, aged between 26-30 years old, holding Bachelor’s Degree, 

single, working between 6-10 years, working as a Junior Accountant, working in company limited its businesses 

were construction and real estate, and having the average monthly salary of THB 25,000. 

The factors affecting to the accountants in Bangkok Metropolis had the overall stress at a moderate level 

after considering in each aspect found that the accountants had stress toward the changes in accounting 

standards at a high level. The accountants had stress toward the work responsibility, the operating characteristic, 

the success and career advancement, the structure and facilities in work place, the relationship in work place, 

and the conflict between work and family at a moderate level.  

The overall personnel performance efficiency of accountants in Bangkok Metropolis had a high level, 

after considering in each aspect found that the accountants had opinion toward the working performance in the 

aspects of costs, time, quantity and quality at a high level. 

The hypothesis is findings were as follows: 

The accountants with different genders, age, education, marital status, working experience, position, and 

monthly salary had different in personnel performance efficiency at the statistically significant level .05 and .01 

accordingly.  

The stress factors in term of the relationship in work place, the changes in accounting standards, the 

structure and facilities in work place, the conflict between work and family correlated to the overall personnel 
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performance efficiency of accountants in Bangkok Metropolis in the opposite direction at a relatively low and low 

level at the statistically significant level .01 and .05 accordingly.  

 

Keywords: Accountants, Stress factors, Performance efficiency 

 

บทนํา 

 

ในสภาวะปจัจุบันโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร ์

เศรษฐกจิ วฒันธรรม สงัคมการเมอืง และการศกึษาการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในดา้นต่างๆ น้ีก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อมนุษย์

อย่างมากประชาชนให้ความสําคญัด้านวตัถุมองขา้มความสําคญัด้านจติใจเน้นการแข่งขนัเพื่อความอยู่รอดซึ่งเป็นสาเหตุ           

ทีท่าํใหเ้กดิภาวะความเครยีดขึน้ 

ความเครยีดเป็นปญัหาสุขภาพจติทีส่าํคญัของคนไทยสามารถนําไปสู่ปญัหาทางสุขภาพจติที่รา้ยแรงเช่นโรคจติ

เภทโรคซมึเศร้า และปญัหาฆ่าตัวตายที่นับวนัจะมแีนวโน้มสูงขึ้นผล ซึ่งสอดคล้องกบัผลสํารวจของกรมสุขภาพจิตใน

รายงานสถานการณ์ความเครยีดของคนไทยใน 16 จงัหวดั จากการเฝ้าระวงัความเครยีดจาํนวน 12 ครัง้ พบวา่การเฝ้าระวงั 

7 ครัง้ใน 12 ครัง้คนกรุงเทพฯ มคีวามเครยีดสงูสุด เมื่อเทยีบกบัภาคอื่น สาเหตุของความเครยีดส่วนใหญ่มาจากปญัหา

ความขดัแยง้ทางการเมอืง ปญัหาครอบครวั ปญัหาสงัคม/สิง่แวดลอ้ม และปญัหาการเงนิ-การงาน รวมไปถงึวถิชีวีติของคน

กรุงเทพฯ ลว้นเตม็ไปดว้ยการแขง่ขนักนัทัง้เรือ่งของเวลาและการทาํงาน หามรุ่งหามคํ่าเผชญิอยูก่บัปญัหาของเมอืงกรุง ไม่

วา่จะเป็นรถตดิ มลภาวะทางเสยีงและมลพษิ โรครา้ยต่าง ๆ อาจเขา้มาคุกคามคนกรุงได ้จากสภาพรอบขา้ง ยิ่งเสรมิใหค้น

กรุงเทพฯ มภีาวะความเครยีด 

อาชีพหรือการทํางานมีผู้ให้ความสนใจที่จะศึกษาในหลายสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกนัไปเช่นพยาบาลตํารวจ          

ครเูป็นตน้ดงัที ่(อมรากุล อนิโอชานนท.์ 2532) ไดก้ล่าวไวว้า่ลกัษณะของงานแต่อาชพียอ่มก่อใหเ้กดิความเครยีดไดไ้มว่า่จะ

ประกอบอาชพีขา้ราชการพนกังานรฐัวสิาหกจิคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรกรและอาชพีใดๆกต็ามย่อมประสบกบั

ปญัหาสุขภาพจิตด้วยกนัทัง้นัน้เช่นมีความเครียดวิตกกงัวลนอกจากน้ีความเครียดในงานยงัสามารถเกิดได้กบัอาชีพ

ทนายความหมอคนขบัแท็กซี่แม่บ้านเด็กๆและประชาชนทัว่ไปในทุกอิริยาบถทุกสถานะเช่นหย่าร้างฐานะยากจนหรือ

แมก้ระทัง่บคุคลทีล่าออกจากราชการ 

อาชพีนักบญัชเีป็นอกีอาชพีหน่ึงที่มคีวามเครยีดได้ง่าย เน่ืองจากเป็นอาชีพที่มขี ัน้ตอนในการทํางานที่ยุ่งยาก 

กดดนัดา้นเวลา และเพราะการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีส่าํคญัการแข่งขนักนัทัว่โลกการทีม่นีวตักรรมใหม่ๆ 

ดา้นการผลติและความเจรญิกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ไดส้่งผลใหเ้กดิผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพิม่ขึน้เป็นจํานวน

มากเมือ่มผีูผ้ลติและหรอืผูข้ายเป็นจาํนวนมากในตลาดทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัในเชงิธุรกจิมากขึน้ธุรกจิต่างๆจะต้องพยายาม

นําเสนอสนิค้าที่มีคุณภาพสูงโดยมีราคาเท่ากบัหรือตํ่ากว่าของคู่แข่งขนัผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทําให้

ผู้บริหารต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบการบรหิารจดัการให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์เพื่อสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั

ผู้บริหารส่วนใหญ่มุ่งเน้นการบริหารที่มีประสทิธิภาพโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่นักบญัชีได้จดัทําใช้ในการวางแผน

(Planning) การควบคุม (Controlling) การตดัสนิใจ (Decision) และการแกไ้ขปญัหา (Troubleshooting) ขอ้มลูทีผู่บ้รหิาร

ต้องการอาจแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ตามประเภทธุรกจิที่ประกอบการ สภาพแวดลอ้มและปญัหาที่เกดิขึน้ และนัก

บญัชยีงัจะต้องจดัทําขอ้มูลทางบญัชทีีเ่กดิขึน้ใหถู้กต้องตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป (Generally Accepted Account 
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Principles: GAAP) ใหเ้ป็นขอ้มูลทางการบญัชทีีจ่ดัทําขึน้เพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอกเรยีกว่า “งบการเงนิ” ตลอดจนเพื่อ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและเพื่อให้เป็นมาตรฐานระดบัสากล สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เริม่

ปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชขีองไทยใหส้อดคลอ้งกบั IFRS (International Financial Reporting Standards) เป็นมาตรฐาน

รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศทีใ่หก้ารยอมรบักนัมากกว่า 120 ประเทศทัว่โลก รวมไปถงึนกับญัชจีะตอ้งมจีรรยาบรรณ 

ในหน้าที ่ตามทีร่ะบไุวใ้นพระราชบญัญตับิญัชวีชิาชพีบญัช ีประจาํปี 2547อกีดว้ย 

ลกัษณะงานขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า นักบญัชมีภีาวะความเสีย่งต่อการเกดิโรคเครยีด เพราะพบกบัความกดดนัทัง้

ภายใน และภายนอกองศก์ร ซึง่ความเครยีดทีเ่กดิขึน้นัน้ไมไ่ดก่้อใหเ้กดิอาการเจบ็ป่วยเฉพาะทางกายและทางใจเท่านัน้แต่

ยงัส่งผลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที่การงานสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลมาตรฐานการทํางานคุณภาพชวีติของการทํางาน

ประสทิธภิาพในการทํางานอนัเป็นสิง่สําคญัซึ่งงานดา้นบญัชนีัน้ต้องการงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ได้รบัการรบัรองจากสํานัก

สอบบญัช ีสามารถยืน่แสดงภาษต่ีอกรมสรรพากรไดอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้น ผูใ้ชง้บการเงนิหรอื ผูบ้รหิารสามารถใชข้อ้มลูใน

การตดัสนิใจได ้ 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น ทําใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัดา้นความเครยีดทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการทํางาน

ของนักบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครเพื่อจะได้นําผลจากการศกึษาในครัง้น้ีเป็นแนวทางการพิจารณาใช้ในการวางแผน

ป้องกนั และลดโอกาสของปจัจยัต่างๆ ทีก่่อให้เกดิความเครยีดของนักบญัช ีเพื่อให้บุคคลดงักล่าวสามารถปฏบิตัิงานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพเป็นทรพัยากรขององคก์รไดใ้นระยะยาว และสามารถปรบัตวัอย่างสมดุลในสภาวะแวดลอ้มของสงัคม

ปจัจบุนัและในอนาคตได ้

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพการสมรสประสบการณ์ในการ

ทาํงาน ตําแหน่งงานทีท่ีร่บัผดิชอบ ประเภทการจดทะเบยีนประเภทธุรกจิ และรายไดต่้อเดอืน ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการ

ทาํงานของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพือ่ศกึษาถงึปจัจยัดา้นความเครยีด ไดแ้ก่ดา้นลกัษณะการดาํเนินงานดา้นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในหน่วยงาน 

ด้านความขดัแย้งระหว่างหน่วยงานกับครอบครัว ด้านโครงสร้างและบรรยากาศในหน่วยงานด้านความสําเร็จและ

ความกา้วหน้าในอาชพี ดา้นความสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลในหน่วยงาน และดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ีทีม่ี

ผลต่อประสทิธภิาพการทาํงานของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตวัแปรในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่ง

หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ ประเภทการจดทะเบยีน ประเภทธรุกจิและ รายไดต่้อเดอืน 

1.2 ปจัจยัดา้นความเครยีด ไดแ้ก่ปจัจยัดา้นลกัษณะการดาํเนินงาน ดา้นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในหน่วยงาน ดา้น

ความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานกบัครอบครวั ดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศในหน่วยงาน ดา้นความสาํเรจ็และความกา้วหน้า

ในอาชพี ดา้นความสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลในหน่วยงาน และดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ี
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2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพการทาํงาน 

2.1 ดา้นคุณภาพของงาน 

2.2 ดา้นปรมิาณของงาน 

2.3 ดา้นระยะเวลาในการทาํงาน 

2.4 ดา้นการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรสประสบการณ์ในการทํางาน 

ตาํแหน่งหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ ประเภทการจดทะเบยีน ประเภทธรุกจิและ รายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพใน

การทาํงานของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

2. ปจัจยัดา้นความเครยีด ไดแ้ก่ปจัจยัดา้นลกัษณะการดําเนินงาน ดา้นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในหน่วยงาน ดา้น

ความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานกบัครอบครวั ดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศในหน่วยงาน ดา้นความสาํเรจ็และความกา้วหน้า

ในอาชพี ดา้นความสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลในหน่วยงาน และดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชมีคีวามสมัพนัธก์บั

ประสทิธภิาพในการทาํงานของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 38-39) กล่าวว่า ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์รวมถึงอายุ เพศ วงจรชวีติของครอบครวั การศกึษา รายได ้เป็นต้น ลกัษณะดงักล่าวมคีวามสําคญัต่อ

นกัการตลาด เพราะเกีย่วพนักบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสนิคา้ทัง้หลาย การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึ

การเกดิขึน้ของตลาดใหม ่และตลาดอืน่กจ็ะหมดไป หรอืลดความสาํคญัลง ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีส่าํคญัม ีดงัน้ี 

1. อาย ุนกัการตลาดตอ้งคาํนึงถงึความสาํคญัของการเปลีย่นแปลงของประชากรในเรือ่งของอายดุว้ย 

2. เพศ จํานวนสตร ี(สมรสหรอืโสด) ทีท่ํางานนอกบ้านเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ นักการตลาดต้องคํานึงถึงว่าปจัจุบนั

สตรเีป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ซึง่ทีแ่ลว้มาผูช้ายเป็นผูต้ดัสนิใจซือ้นอกจากนัน้บทบาทของสตรแีละบรุษุมบีางสว่นทีซ่ํา้ซอ้นกนั 

3. วงจรชวีติของครอบครวัขัน้ตอนแต่ละขัน้ของวงจรชวีติของครอบครวัเป็นตวักําหนดที่สําคญัของพฤติกรรม 

ขัน้ตอนของวงจรชวีติของครอบครวัแบง่ออกเป็น 9 ขัน้ตอน ซึง่แต่ละขัน้ตอนนัน้จะมพีฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

4.  การศกึษาและรายได ้การศกึษามอีทิธพิลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก การรูว้่าอะไรเกดิขึน้กบัการศกึษาและรายไดเ้ป็น 

สิง่สาํคญั เพราะแบบแผนการใชจ้า่ยขึน้อยูก่บัรายไดท้ีต่นม ี

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบญัชีและนักบญัชี ธารนีิ พงศส์ุพฒัน์ (2544: 6-10) ใหค้วามหมายและของนัก

บญัชแีละผูท้าํบญัชไีว ้ดงัน้ี 

นักบญัช ี(Accountant) คอื ผูท้ีร่บัผดิชอบในการทําบญัชขีองผูท้ี่มหีน้าทีจ่ดัทําบญัช ีโดยผูท้ําบญัชหีรอืนักบญัชี

ตอ้งสามารถวางระบบบญัชใีหก้จิการตลอดจนสามารถควบคุมการลงบญัชทีัง้หมดนอกจากน้ีนักบญัชตี้องสามารถวเิคราะห์

งบการเงนิทีท่าํขึน้ แลว้รายงานต่อผูบ้รหิารไดด้ว้ย ดงันัน้ นกับญัชตีอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูท้างการบญัชอียา่งกวา้งขวางและลกึ

ซึง่กวา่ผูท้าํบญัช ี
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ผูท้าํบญัช ี(Bookkeeper) คอื ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการทาํบญัชใีหก้บัผูท้ีม่หีน้าทีจ่ดัทาํบญัช ีโดยตําแหน่งของ

ผูท้าํบญัช ีไดแ้ก่ พนกังานบญัชขีองบรษิทั หรอืผูท้ีร่บัจา้งทาํบญัชอีสิระหรอืสาํนกังานรบัทาํบญัช ีผูท้าํบญัชตีอ้งจดัทาํบญัชี

ใหเ้ป็นไปตามจรงิ ตามมาตรฐานการบญัช ีโดยมเีอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งในการสนบัสนุนรายการใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความเครียด อมรากุล อนิโอชานนท ์(2532) กล่าวถงึสาเหตุทีก่่อใหเ้กดิความเครยีด

ในการทาํงานม ี6 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ลกัษณะงานเช่นงานหนักเกนิไปคนเดยีวต้องรบัผดิชอบงานหลายๆอย่างที่มแีต่มปีญัหางานทีน้่อยหรอืง่าย

เกนิไปทาํใหรู้ส้กึวา่ตนเองไมม่คุีณค่าขาดความมัน่ใจในตนเองหรอืการทาํงานทีต่อ้งการความเร่งด่วนเป็นตน้ 

2. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบในหน่วยงานเช่นการไม่มสี่วนในการตดัสนิใจในเรื่องงานทําใหเ้กดิความรูส้กึอดึอดัคบั

แคน้และรูส้กึวา่ตนขาดการยอมรบัการรบัผดิชอบต่อกลุ่มคนหลายกลุ่มซึง่มคีวามคดิหลากหลายบคุลกิภาพและวธิกีารแสดง

อารมณ์แตกต่างกนัทาํใหย้ากต่อการควบคุมหรอื ประนีประนอมเชน่หวัหน้าคนงานทีต่อ้งดแูลทัง้การควบคุมการทาํงานการ

แกป้ญัหาสว่นตวัปญัหาความขดัแยง้ของคนงานดว้ยเป็นตน้ 

3. สภาพความขดัแยง้ระหว่างสิง่แวดลอ้มผูท้าํงานกบัหน่วยงานเช่นความตอ้งการของหน่วยงานทีข่ดัแยง้กบัความ

ตอ้งการของครอบครวัตวัอย่างเช่นตํารวจตอ้งเดนิทางโยกยา้ยบ่อยพนักงานขายต้องไปทํางานต่างถิน่เป็นระยะเวลานานๆ

หรอืพยาบาลตอ้งคอยเฝ้าไขใ้นชว่งกลางคนืโดยเฉพาะครอบครวัทีม่บีตุรเลก็ๆตอ้งคอยดแูลยิง่ลาํบากมาก 

4. โครงสรา้งและบรรยากาศของหน่วยงานเช่นไม่มกีารใหค้ําปรกึษาหรอืช่วยเหลอืกนัในการทํางานมกีารแข่งขนั

ชงิดชีงิเด่นกนักฎระเบยีบเขม้งวดเกนิไปไม่มกีารยดืหยุ่นสถานทีต่ัง้ของหน่วยงานอยู่ห่างไกลลําบากต่อการเดนิทางหรอื

ตดิต่องาน 

5. สาเหตุทีเ่กีย่วเน่ืองกบัความก้าวหน้าในตําแหน่งงานขาดความมัน่คงในงานที่ทําไม่มโีอกาสเลื่อนขัน้หรอืได้

ตาํแหน่งสงูขึน้ทาํใหผู้ท้าํงานขาดขวญัและกาํลงัใจ 

6. สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลในหน่วยงานเชน่สมัพนัธภาพระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูใ้ต้บงัคบับญัชาไม่ดทีําใหเ้กดิ

อคตแิละขาดการประสานงานทีด่ต่ีอกนัไม่ยอมรบัในผลงาน ความคดิเหน็และการกระทําของผูท้ีเ่รามอีคตดิว้ยการขาดการ

ประสานงานทาํใหข้าดความเขา้ใจกนั งานหยดุชะงกัและผดิพลาดไดง้า่ย 

7. ด้านการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัช ีตามทีส่ภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัป์ได้ประกาศใชใ้ห้ถือ

ปฏบิตั ิ 

ซึ่งผู้วิจยัขอเพิ่มปจัจยัด้านการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี เป็นสาเหตุที่ให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมจาก

งานวจิยัของคณุอมรากุล อนิโอชานนท ์โดยอา้งองิจากผลงานวจิยัดงัน้ี  

กวนีิย ์ชุมรกัษ์ (2552) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อความวติกกงัวลของนกับญัชจีากการเปลีย่นแปลง

มาตรฐานการบญัชไีทยสูม่าตรฐานการบญัชรีะหวา่งประเทศ พบว่าปจัจยัดา้นผลกระทบต่องบการเงนิจากการเปลีย่นแปลง

มาตรฐานการบญัชรีะหว่างประเทศ เน่ืองจากผลกระทบต่องบการเงนิก่อให้เกดิผลกระทบโดยตรงต่อบรษิัท ผลกระทบ

ดงักล่าวยอ่มก่อใหเ้กดิความวติกกงัวลของนกับญัชใีนฐานะของผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทั  

วนัวสิาข ์พนัธุพ์านิช  (2553) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความเครยีดของผูช้่วยผูส้อบบญัชอีาวุโส พบว่า ปจัจยั

ทีส่ง่ผลต่อความเครยีดของผูช้่วยผูส้อบบญัชอีาวุโส ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นความซบัซอ้นของลกัษณะงาน ปจัจยัดา้นความ

ไม่เหมาะสมของเงินเดือน ปจัจยัด้านการจดัสรรเวลา ปจัจยัด้านอุปสรรคในครอบครวั และปจัจยัด้านการเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการบญัช ี
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน Peterson; & Plowman (1953) ไดใ้หแ้นวคดิ

ใกลเ้คยีงกบั Harring Emerson โดยไดต้ดัทอนบาง ขอ้ลงและสรุปองคป์ระกอบของประสทิธภิาพไว ้4 ขอ้ดว้ยกนัคอื 

1. คณุภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมคีุณภาพสงูคอืผูผ้ลติและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่าและมคีวามพงึพอใจผลการ

ทํางานมคีวามถูกต้องไดม้าตรฐานรวดเรว็นอกจากน้ีผลงานทีม่คีุณภาพควรก่อเกดิประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพงึ

พอใจของลกูคา้หรอืผูม้ารบับรกิาร 

2. ปรมิาณงาน (Quantity) งานทีเ่กดิขึน้จะต้องเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงานโดยผลงานทีป่ฏบิตัไิดม้ี

ปริมาณที่เหมาะสมตามที่กําหนดในแผนงานหรอืเป้าหมายที่บริษัทวางไว้และควรมีการวางแผนบรหิารเวลาเพื่อให้ได้

ปรมิาณงานตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

3. เวลา (Time) คอืเวลาทีใ่ชใ้นการดําเนินงานจะต้องอยู่ในลกัษณะทีถู่กต้องตามหลกัการเหมาะสมกบังานและ

ทนัสมยัมกีารพฒันาเทคนิคการทาํงานใหส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ 

4. ค่าใชจ้่าย (Costs) ในการดําเนินการทัง้หมดจะต้องเหมาะสมกบังานและวธิกีารคอืจะต้องลงทุนน้อยและไดผ้ล

กาํไรมากทีส่ดุประสทิธภิาพในมติขิองค่าใชจ้า่ยหรอืตน้ทนุการผลติไดแ้ก่การใชท้รพัยากรดา้นการเงนิคนวสัดุเทคโนโลยทีีม่ ี

อยู่อย่างประหยดัคุม้ค่าและเกดิการสญูเสยีน้อยทีส่ดุ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ขอบเขตของการวิจัยน้ีคือ การศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปจัจัยด้านความเครียดที่มีผลต่อ

ประสทิธภิาพการทาํงานของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ใชต้วัชีว้ดัระดบัความเครยีดประกอบดว้ย 7 ปจัจยั ไดแ้ก่ 

ดา้นลกัษณะการดาํเนินงาน ดา้นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในหน่วยงาน ดา้นความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานกบัครอบครวั ดา้น

โครงสร้างและบรรยากาศในหน่วยงาน ด้านความสาํเรจ็และความกา้วหน้าในอาชพี ด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลใน

หน่วยงาน ดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ีและตวัชีว้ดัประสทิธภิาพในการทาํงานประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

คณุภาพของงาน ดา้นปรมิาณของงาน ดา้นระยะเวลาในการทาํงาน ดา้นการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั นกับญัชทีีป่ฏบิตังิานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั นักบญัชีที่ปฏิบตัิงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่

แน่นอน จงึใชส้ตูรสาํหรบักรณีน้ีและกําหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ 95% (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา. 2546: 14) ในการคํานวณ

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 คน ผูว้จิยัขอกาํหนดเป็น 400 คน โดยคดัเลอืกลุ่มตวัอยา่งทีส่ถาบนัพฒันาความรูต่้อเน่ือง

ทางวชิาชพีบญัช ีและภาษอีากร โดยขอ้มลูการจดัลาํดบัทีไ่ดร้บัความนิยม 15 อนัดบัและมสีถาบนัทีเ่กีย่วกบับญัชแีละภาษี

อากรอยู ่3 สถาบนัทีไ่ดร้บัการจดัลาํดบัในครัง้น้ี ไดแ้ก่ สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนา

ธรรมนิติ จํากัด และ บริษัท ซี วี เอ็ม เทรนนิ่ง จํากดั ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุม่ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-

Probability Sampling) โดยมีขัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างประกอบด้วย วธิีการสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) และสุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยวิธีสะดวก 

(Convenience Sampling) 
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ผลการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่างอายุ 26 - 30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรสีถานภาพโสด 

ประสบการณ์การทํางาน 6-10 ปี ตําแหน่งเจา้หน้าทีบ่ญัช ี ประเภทการจดทะเบยีนของกจิการเป็นบรษิทัจาํกดั ประเภท

ธรุกจิก่อสรา้ง/วสัดุกอ่สรา้ง/อสงัหารมิทรพัย ์และมรีายไดต่้อเดอืนน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 25,000 บาท 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อความเครยีดของนกับญัช ีโดยรวมมรีะดบัความเครยีดอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายดา้น 

พบว่า ด้านการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี นักบญัชีมรีะดบัเครยีดอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ด้านหน้าที่ความ

รบัผดิชอบในหน่วยงาน ด้านลกัษณะการดําเนินงาน  ด้านความสําเรจ็และความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโครงสร้างและ

บรรยากาศในหน่วยงาน ด้านความสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงานและด้านความขดัแย้งระหว่างหน่วยงานกบั

ครอบครวั นกับญัชมีรีะดบัเครยีดอยูใ่นระดบัปานกลางทกุดา้น 

ประสทิธภิาพในการทํางานของนักบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบั มาก เมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่นกับญัชมีคีวามเหน็ต่อประสทิธภิาพในการทาํงาน ในระดบัมากทกุดา้น คอื ดา้นการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ดา้น

ระยะเวลาในการทาํงานดา้นปรมิาณของงาน และดา้นคณุภาพของงาน  ตามลาํดบั 

ลกัษณะประชากรศาสตรข์องนักบญัชปีระกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ใน

การทาํงาน ตาํแหน่งหน้าทีร่บัผดิชอบ และรายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการทํางานของนักบญัชใีน

เขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั 

ปจัจยัดา้นความเครยีด ไดแ้ก่ ดา้นความสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐาน

การบัญชี ด้านโครงสร้างและบรรยากาศในหน่วยงาน ด้านหน้าที่ความรบัผิดชอบในหน่วยงาน ด้านความสําเร็จและ

ความกา้วหน้าในอาชพี และดา้นความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานกบัครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางาน

โดยรวมของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลําดบั โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางตรงกนัขา้มอยู่ในค่อนขา้งตํ่าและตํ่า 

  

สรปุผลและอภิปรายผล 

สมมติฐานท่ี 1 ปจัจยัทางดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ใน

การทํางาน ตําแหน่งหน้าทีท่ี่รบัผดิชอบ ประเภทการจดทะเบยีนประเภทธุรกจิ และรายได้ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อ

ประสทิธิภาพในการทํางานของนักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั โดยแยกออกเป็นสมมติฐานย่อย 7 

สมมติฐาน ดงัน้ี 

ด้านเพศ พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั

โดยนักบญัชีเพศชายมีประสทิธิภาพการทํางานในด้านคุณภาพของงาน ด้านระยะเวลาในการทํางาน และด้านการใช้

ทรพัยากรอย่างคุ้มค่ามากกว่าเพศหญงิอาจเน่ืองมาจากเพศชายมคีวามถนัดในเรื่องการแข่งขนัความรวดเรว็และเก่งการ

คาํนวณและสว่นใหญ่นกับญัชอียูก่บัการคดิคาํนวณตวัเลขรายงานทางการเงนิ แต่เพศหญงิทํางานเก่งในดา้นความละเอยีด

ความประณีตแต่สงัคมปจัจุบนัเป็นสงัคมแห่งการแขง่ขนัโดยสอคลอ้งกบังานวจิยัของ จารุวรรณ หาดเหมนัต์ (2552) ปจัจยั

ทางด้านความเครียดที่มีผลต่อพฤติกรรมการทํางานของ พนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศของ

พนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการทาํงาน ในดา้นความพงึพอใจในการทาํงานทีแ่ตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกนัมีผลต่อประสทิธิภาพในการทาํงานของนักบญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร

ที่แตกต่างกนั โดยนักบญัชีที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปีมีประสทิธิภาพการทาํงานในด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณ

ของงาน ด้านระยะเวลาในการทํางาน และด้านการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า มากกว่าทุกช่วงอายุ อาจเน่ืองมาจาก

นักบญัชีที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี ตระหนักถึงหน้าทีก่ารทํางาน เริ่มเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว มีความรบัผิดชอบ สามารถ

รกัษาประสทิธิภาพของงานที่ทําให้ดีอยู่เสมอซึ่งแตกต่างจากนักบญัชีที่ม ีอายุยงัน้อยยงัมีความคิดในเรื่องของการ

เปลี่ยนงานหากงานนัน้ไม่เป็นที่พอใจ ก็จะมีการโยกย้ายอยู่ตลอดเวลา จึงไม่สนใจในเรื่องของประสทิธิภาพของงาน 

ด้านของนักบญัชีที่มีอายุมากกว่า 36 ปีขึ้นไป เน่ืองจากทาํงานมานาน เริม่เกิดการเบื่อหน่าย หรืออาจจะมีปญัหาใน

ด้านของสุขภาพ ทําให้เกิดความวิตกกงัวล และส่งผลให้ประสทิธิภาพการทํางานลดน้อยลงไป โดยสอดคล้องกบั

งานวิจยัของจุฬาลกัษณ์ สุภาพรรณวิสุทธิ ์(2550)  ปจัจยัทีม่ ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่สลีม พบว่า อายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

สาขาสาํนกังานใหญ่สลีม ทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ด้านระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการทาํงานของนกับญัชใีนเขต

กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกนั โดยนักบญัชีที่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีประสทิธิภาพการทํางานโดยรวม

มากกวา่นกับญัชทีีม่รีะดบัการศกึษาระดบัปรญิาตรแีละระดบัตํ่ากว่าปรญิาตรใีนดา้นคุณภาพของงาน ดา้นระยะเวลาในการ

ทาํงาน อาจเน่ืองจากการไดศ้กึษาในระดบัทีส่งูขึน้ยอ่มทาํใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ต่างๆ จากการทีไ่ดศ้กึษามาประกอบใชก้บัการ

ทาํงาน ทาํใหก้ารทาํงานราบรื่น สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพการทํางานมมีากกว่า ส่วนประสทิธภิาพการทํางานดา้นปรมิาณของ

งาน นกับญัชทีีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตรมีปีระสทิธภิาพการทาํงานมากกวา่นกับญัชทีีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

อาจเน่ืองจากนกับญัชทีีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทํางานแต่ขาดทกัษะ จงึทําใหจ้ะได้

รบัผดิชอบงานทีต่อ้งการปรมิาณมาก ๆ ทาํใหม้ปีระสทิธภิาพในการทาํงานมากกวา่นกับญัชรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีโดย

สอดคล้องกบังานวจิยัของ จุฬาลกัษณ์ สุภาพรรณวสิุทธิ ์(2550) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการทํางานของพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขาสาํนักงานใหญ่สลีม พบว่า ระดบัการศกึษา ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากดั 

(มหาชน) สาขาสํานักงานใหญ่สีลม ที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ             

ทีร่ะดบั 0.05  

ด้านสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพการทํางานของนักบญัชใีนเขต

กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัโดยทีน่กับญัชทีีม่สีถานภาพโสดมปีระสทิธภิาพในการทํางานดา้นคุณภาพของงาน และดา้น

ระยะเวลาในการทํางานมากกว่านักบญัชทีี่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ อาจเน่ืองมาจาก 

ภาระหน้าทีใ่นการดแูลครอบครวัทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สถานภาพโสดไม่ความกงัวลในเรื่องของครอบครวั มคีวามเป็นอสิระ จงึ

สามารถใหค้วามสาํคญักบังานทีท่าํอยู ่จงึทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานมมีากกวา่โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสภุาพร บุญ

ม ี(2556) ปจัจยัดา้นความเครยีดทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการทาํงานของพยาบาลวชิาชพี จงัหวดัปทมุธานี พบวา่ สถานภาพที่

แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการทาํงานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ด้านประสบการณ์การทาํงาน พบว่า ประสบการณ์การทํางานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการทํางาน

ของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัโดยทีน่ักบญัชทีีม่ปีระสบการณ์การทํางาน 6 - 10 ปี มปีระสทิธภิาพการ

ทํางานด้านคุณภาพของาน ดา้นปรมิาณของงาน ด้านระยะเวลาในการทํางาน และดา้นการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า อาจ

เน่ืองจากว่านักบญัชทีี่มปีระสบการณ์การทํางาน 6-10 ปี ได้ผ่านประสบการณ์จากการทํางานมานาน มีความรู้ ความ

ชาํนาญในงานทีท่าํอยู ่ทาํใหส้ามารถรบัมอืกบัปญัหาและสามารถทาํงานไดม้ปีระสทิธภิาพอยูเ่สมอ แตกต่างจากนกับญัชทีีม่ ี
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ประสบการณ์การทาํงานน้อย เมื่อพบเจอกบังานทีม่คีวามกดดนั หรอืเมื่อเจอกบังานทีม่ปีญัหาและไม่สามารถแกไ้ขปญัหา

ได ้ซึง่จะสง่ผลต่อประสทิธภิาพการทาํงาน รวมถงึนักบญัชทีีม่ปีระสบการณ์ทํางานมากกว่า 10 ปีขึน้ไปทีท่ํางานมานานทํา

ใหเ้กดิความเบือ่หน่าย มปีญัหาสะสมจงึทาํใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานลดน้อยลง โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฬาลกัษณ์ 

สุภาพรรณวสิุทธิ ์(2550) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สาขา

สาํนกังานใหญ่สลีม พบวา่ ระยะเวลาในการทาํงานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาสาํนักงานใหญ่สลีม 

ทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมในการปฏบิตังิานแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ด้านตาํแหน่งท่ีรบัผิดชอบ พบวา่ ตาํแหน่งหน้าทีร่บัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพในการทาํงานของ

นกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนัโดยทีน่กับญัชทีีม่ตีําแหน่งผูช้่วยผูอ้ํานวยการบญัชขีึน้ไปมปีระสทิธภิาพการ

ทํางานด้านคุณภาพของงาน ด้านการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าอาจเน่ืองมากจากเมื่อมีตําแหน่งงานที่สูงขึ้นย่อมมคีวาม

รบัผดิชอบในส่วนของงานมากกว่านักบญัชทีี่มตีําแหน่งงานทีน้่อยกว่า และรวมถงึความคาดหวงัของบรษิัทที่สงูทําใหน้ัก

บญัชจีะตอ้งใสใ่จในประสทิธภิาพการทาํงานมากขึน้ ส่วนดา้นปรมิาณของงาน พบว่านักบญัชทีีม่ตีําแหน่งเจา้หน้าทีบ่ญัชมีี

ประสทิธภิาพการทาํงานมากกวา่นกับญัชทีีท่าํงานอยูใ่นตาํแหน่งอืน่ ๆ อาจเน่ืองจากนกับญัชทีีท่าํงานในตําแหน่งเจา้หน้าที่

บญัช ีรบัผดิชอบงานทีไ่มต่อ้งใชท้กัษะ จงึทาํให ้ไมม่คีวามกดดนัจากปรมิาณงาน จงึทาํใหม้ปีระสทิธภิาพการทาํงานปรมิาณ

มากกว่านักบัญชีที่ทํางานในตําแหน่งอื่น ๆ โดยสอดคล้องกับงาน  วิจัยของ  นุจรินทร์ เล็กแข (2550) ปจัจัยที่มี

ความสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการทํางานของพนักงาน สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) พบว่า 

พนักงานที่มตีําแหน่งงานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพการทํางานของนักบญัชใีนเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  โดยทีน่กับญัชทีีม่รีายไดต่้อเดอืน 35,001-45,000 บาท มปีระสทิธภิาพการทํางานดา้น การ

ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่า และดา้นระยะเวลาในการทาํงานมากกวา่นกับญัชทีีม่รีายไดต่้อเดอืนในอตัราอืน่ ๆดา้นคณุภาพของ

งาน พบว่านักบญัชทีีม่รีายไดต่้อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป มปีระสทิธภิาพการทํางานมากกว่านักบญัชทีีม่รีายไดต่้อเดอืน

น้อยกว่า 45,001 บาทขึน้ไป อาจเน่ืองดว้ยเน่ืองจากนักบญัชทีีม่อีตัราเงนิเดอืนทีแ่ตกต่างกนัเป็นตวับ่งบอกถงึภาระความ

รบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานทีท่าํ เมือ่มรีายไดส้งูกต็อ้งมคีวามรบัผดิชอบสงู แตกต่างจากนกับญัชทีีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อยว่า 

35,000 บาท อาจจะมภีาระ ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการใชช้วีติประจําวนัซึง่ปจัจุบนัค่าครองชพีเพิม่สงูขึน้ อาจส่งผลใหร้ายไดต่้อ

เดอืนมไีม่เพยีงพอต่อรายจ่าย ทําให้ประสทิธภิาพการทํางานลดลง โดยสอดคล้องกบังานวจิยัของ สมบุญ อุดมมุจลนิท ์

(2555) ระดบัความเครยีดโดยรวมของพนักงานต้อนรบับนเครื่องบนิบรษิทัการบนิไทยจํากดั (มหาชน) พบว่า นักบญัชทีีม่ ี

ปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศอายุ ระยะเวลาในการปฏบิตัิงานและรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการทํางานที่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัด้านความเครยีดได้แก่ปจัจยัด้านลกัษณะการดําเนินงานด้านหน้าที่ความรบัผดิชอบใน

หน่วยงานดา้นความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานกบัครอบครวัดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศในหน่วยงานดา้นความสาํเรจ็และ

ความก้าวหน้าในอาชพีด้านความสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงานและด้านการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชมีี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานของนกับญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจยัดา้นความเครยีด ไดแ้ก่ ดา้น

ความสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลในหน่วยงาน ดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชแีละดา้นโครงสรา้งและบรรยากาศใน

หน่วยงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์นักบัประสทิธภิาพในการทํางานโดยรวมของนักบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลําดบั ซึง่ยอมรบัตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในค่อนขา้งตํ่า
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และตํ่า และมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามหมายความว่า ถ้าหากนักบัญชี มีระดับความเครียดด้านความ

สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชแีละด้านโครงสร้างและบรรยากาศใน

หน่วยงานโดยรวมทีเ่พิม่สงูขึน้จะสง่ผลใหน้กับญัชมีปีระสทิธภิาพการทํางานโดยรวมลดลงในระดบัค่อนขา้งตํ่าและระดบัตํ่า 

ตามลาํดบั และเมือ่พจิารณารายดา้น เป็นดงัน้ี  

ด้านคุณภาพของงาน พบว่า ปจัจยัความเครยีดด้านหน้าที่ความรบัผิดชอบในหน่วยงาน ด้านโครงสร้างและ

บรรยากาศในหน่วยงาน และดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ีมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของนัก

บญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร อาจเน่ืองจากกว่าเมื่อนักบญัชมีคีวามรบัผดิชอบในหน่วยงานจํานวนมาก ทํางานหลายอย่าง

ในเวลาเดยีวกนั โครงสรา้งในองคก์รไม่ชดัเจน บรรยากาศในการทํางานไม่เหมาะสม ตลอดจนมาตรฐานการบญัชทีีม่กีาร

ประกาศใช้มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนมาก ทําให้จะต้องทําการศึกษาหาความรู้เพิ ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการทํางาน ซึ่ง

หมายความว่าจะต้องทํางานไปพร้อมกับ ต้องแบ่งว่าในการศึกษามาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงด้วย จึงทําให้ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการทํางานด้านคุณภาพของงานได้ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา วิเวโก (2548) ศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นงานกบัความเครยีดในการปฏบิตังิานของพนกังานและศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความเครยีดกบั

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานผลการศกึษา พบวา่ ความเครยีดทางดา้นร่างกายและความเครยีดทางดา้นจติใจมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความพอใจในงานความเครียดทางด้านจิตใจมีความสมัพันธ์กับ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณงาน และคณุภาพงาน 

ด้านปริมาณของงาน พบว่า ปจัจยัความเครยีดดา้นความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานกบัครอบครวั และดา้นความ

สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการทํางานของนักบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 

อาจเน่ืองมากจากการทํางานของนักบญัชสี่วนใหญ่เป็นงานทีม่คีวามกดดนั ทํางานภายใต้ระยะเวลาทีก่ําหนด รวมถงึเป็น

งานทีต่อ้งความระเอยีดรอบครอบ จงึทาํใหบ้างครัง้การทาํงานอาจจะไมเ่ป็นเวลา ทาํงานดกึ จนกระทัง่อาจจะกระทบต่อการ

ใชช้วีติประจาํวนั หรอือาจทาํใหม้ปีญัหากบัครอบครวั หรอืบุคคลในครอบครวัอาจจะมกีารเจบ็ป่วยทําใหน้ักบญัชไีม่มสีมาธิ

ในการทาํงาน รวมถงึ การทาํงานตอ้งการการทาํงานเป็นทมี พึง่พาอาศยัผูร่้วมงาน หรอืตดิต่อประสานงานต่าง ๆ แต่เมื่อมี

ความขดัแยง้จงึใหป้ระสทิธภิาพการทาํงานดา้นปรมิาณงานลดลง โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ        อุบลพรรณ  เอีย่มโภค

ลาภ  (2543) ศกึษาระดบัความเครยีดในการปฏบิตังิานเปรยีบเทยีบระดบัความเครยีดในการปฏบิตังิาน ความสมัพนัธร์ะหว่าง

ปจัจยัภายในองคก์ารและระดบัความเครยีด และเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความเครยีดในการปฏบิตังิานของพนักงานบรกิาร

สื่อสาร บรษิทั แอดวานซเ์พจจิง้ จํากดั ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัภายในองคก์ารไดแ้ก่ ลกัษณะของงาน ลกัษณะของการ

ปฏบิตัิงาน การบรหิารงาน ผลตอบแทน สภาพแวดล้อม มคีวามสมัพนัธ์กบัความเครยีดในการปฏบิตัิงานของพนักงาน

บรกิารสือ่สารของบรษิทั แอดวานซเ์พจจิง้ จาํกดั  

ด้านระยะเวลาในการทํางาน พบว่า ปจัจยัความเครยีด ด้านหน้าที่ความรบัผดิชอบในหน่วยงาน ด้านความ

สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ีมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ

ทํางานของนักบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร อาจเน่ืองจากว่านักบญัชเีมื่อต้องทํางานหลายอย่างในเวลาเดยีวกนั ต้องใช้

ความคิดในหลายๆ เรื่องพร้อมกัน ทําให้งานที่ทําอยู่ไม่เป็นผลสําเร็จเป็นส่วนๆ ไป รวมถึงการที่มีความขดัแย้งกับ

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืเพื่อนร่วมงาน ขาดการร่วมมอืในการทํางาน ซึง่งานบางอย่างต้องอาศยัความร่วมมอืกบัเพื่อนร่วมงาน 

หรอืแผนกต่างๆ ทาํใหง้านมปีญัหา และรวมถงึจะตอ้งศกึษามาตรฐานการบญัชทีีม่กีารเปลีย่นแปลง ซึง่จะตอ้งศกึษาทัง้ดา้น

บญัชีและด้านภาษี โดยอาจจะส่งผลให้ไม่มีเวลาทํางานออย่างเต็มที่ จึงทําให้งานที่ทําอยู่เกิดความล่าช้าขึ้น มีผลให้

ประสทิธภิาพการทาํงานดา้นระยะเวลาในการทาํงานลดน้อยลง โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัวสิาข ์พนัธุพ์านิช (2553) 
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ปจัจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดของผูช้่วยผู้สอบบญัชอีาวุโส โดยกลุ่มตวัอย่างคอื ผูช้่วยผูส้อบบญัชอีาวุโสทีท่ํางานในบรษิัท 

Big 4 จํานวน 275 คน พบว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อความเครยีดของผูช้่วยผูส้อบบญัชอีาวุโส ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นความ

ซบัซ้อนของลกัษณะงาน ปจัจยัด้านความไม่เหมาะสมของเงินเดือน ปจัจยัด้านการจดัสรรเวลา ปจัจยัด้านอุปสรรคใน

ครอบครวั และปจัจยัดา้นการเปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัช ี

ด้านการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า พบว่า ปจัจยัความเครยีดดา้นความสําเรจ็และความกา้วหน้าในอาชพี และ

ดา้นความสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลในหน่วยงาน มผีลต่อประสทิธภิาพการทํางานของนักบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 

อาจเน่ืองจาก เมื่อนักบญัชทีํางานก็ต้องมคีวามคิดที่จะต้องการความก้าวหน้าความมัน่คง ต้องการโอกาสในการเลื่อน

ตําแหน่ง แต่โอกาสดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ยาก ตลอดจนการทํางานเกิดความขัดแย้งกันกับบุคคลในหน่วยงาน 

ผูบ้ง้คบับญัชา หรอืมกีารแขง่ขนักนัสงูในหมูเ่พือ่นร่วมงานดว้ยกนั จงึทาํใหน้กับญัชเีกดิความรูส้กึว่างานทีท่ําอยู่ไม่น่าสนใจ 

เกดิความเบื่อหน่าย ซึ่งส่งผลให้นักบญัชมีคีวามเครยีด ไม่มคีวามตัง้ใจในการทํางาน รวมถึงไม่เลงเหน็ความสําคญัของ

อุปกรณ์เครือ่งใชใ้นการทาํงาน หรอืทรพัยากรขององคก์ร เพราะคดิวา่ทาํไปกไ็มม่คีวามภมูใิจ หรอืไม่มใีครเลงเหน็ถงึคุณค่า 

จงึทําให้ประสทิธภิาพการทํางานด้านการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าลดน้อยลง โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของ เกศรนิทร ์

ปญัญาดวง (2552) ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดในการทาํงานจากการรบัรูข้องพนกังานใหบ้รกิารลกูคา้ทางโทรศพัท์

ของบรษิทัเอกชน   แห่งหน่ึงในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ด้านลกัษณะงาน ดา้นสภาพแวดล้อมในสถานที่

ทาํงาน และดา้นรปูแบบการทาํงาน ในขณะทีร่ะดบัความคดิเหน็ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง ประกอบดว้ย ดา้นสมัพนัธภาพ

ในหน่วยงาน ดา้นค่าตอบแทนสวสัดกิาร ความกา้วหน้าในการปฏบิตังิาน และดา้นสภาพครอบครวั มคีวามสมัพนัธต์่อ

ความเครยีด ในการทาํงานจากการรบัรูข้องพนกังานใหบ้รกิารลกูคา้ทางโทรศพัทโ์ดยรวม 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

ควรมกีารศกึษาถงึปจัจยัความเครยีดทางดา้นอื่นๆเพิม่เตมิทีอ่าจจะมผีลต่อประสทิธภิาพการทํางานของพนักงาน

เชน่ดา้นสขุภาพทางดา้นสวสัดกิารเป็นตน้เพือ่ใหท้ราบถงึปจัจยัอืน่ทีอ่าจมผีลต่อประสทิธภิาพการทาํงานของนกับญัช ี

นํากรอบของงานวจิยัชิ้นน้ีไปใช้ศึกษาปจัจยัทางด้านความเครียดที่มีผลต่อประสทิธิภาพการทํางานของกลุ่ม

ตวัอย่างในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้ทราบว่าปจัจยัทางด้านความเครยีดนัน้มผีลต่อประสทิธภิาพการทํางานของกลุ่มตวัอย่าง

เหล่านัน้หรอืไมอ่ยา่งไร 

การวจิยัใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูเฉพาะ Quantitative ไดแ้ก่ การใชแ้บบสอบถามเพยีงวธิ ีเดยีวจงึทําใหไ้ม่ไดข้อ้มูลใน

เชงิลกึมาใชใ้นการประกอบการอธบิายผลการวจิยั ดงันัน้ ควรม ีการศกึษาในเชงิลกึดว้ยระเบยีบวธิเีชงิคุณภาพ เพื่อทีจ่ะได้

ผลการวจิยัทีช่ดัเจนมากขึน้ 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเพยีงชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะนํางานวจิยัใน

ครัง้น้ีมาปรบัปรุงและทาํการศกึษาอกีครัง้ เพือ่นําผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะทาํใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีดและชดัเจนมาก

ยิ่งขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็ลุล่วงด้วยดดี้วยความกรุณาและความช่วยเหลอือย่างยิ ่งของ อาจารย์ ดร.กลัยกิตติ ์        

กรีตอิงักรู อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาสละเวลาอนัมคี่าในการใหค้วามอนุเคราะหใ์นการใหค้ําปรกึษาตรวจทาน

แก้ไขขอ้บกพร่อง ให้ความรู้ ขอ้คดิเหน็รวมทัง้ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่จนผู้วจิยัสามารถดําเนินการวจิยัจน

สาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยดจีงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกุิตตา รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และคณาจารย์

ในโครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติทกุทา่น ทีไ่ดก้รุณาอบรม สัง่สอนประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึ

การประยุกต์ใชใ้นทางปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั และขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ

ทุกท่านทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลอื และอํานวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผู้วจิยั และขอขอบคุณ

ผูต้อบแบบสอบถามทกุทา่นทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบคาํถามสาํหรบัการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

สุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิามารดาและครอบครวัของผูว้จิยัที่เลง็เหน็ความสาํคญัของการศกึษามา

โดยตลอดและสนับสนุนรวมทัง้ช่วยเหลอืในทุกๆด้านเพื่อเอื้ออํานวยให้ผู้วจิยัได้ดําเนินการศกึษาได้อย่างเต็มที่และเสรจ็

สมบูรณ์ขอขอบคุณเพื่อนๆจากภาควชิาการจดัการ X-MBA13 ทุกท่านทีไ่ดม้อบมติรภาพและความจรงิใจรวมทัง้ใหค้วาม

ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัมาโดยตลอดและสดุทา้ยขอขอบคณุกาํลงัใจทีด่จีากผูเ้กีย่วขอ้งทกุทา่นทีท่าํใหผู้ว้จิยัสามารถผา่นเวลาอนั

ยากลาํบากจากทัง้ภาระหน้าทีก่ารงานและการศกึษามาไดอ้ยา่งดคีณุประโยชน์ใดทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัขอมอบ

ใหทุ้กท่านทีม่พีระคุณแก่ผูว้จิยัและขอใหทุ้กท่านประสบแด่ความสขุความเจรญิสบืไป 
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