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บทคัดย่อ 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพในด้านการสอบบัญชีเรียกว่า “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หรือ CPA 
(Certified Public Accountant) ในประเทศไทยนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมและต้องได้รับอนุมัติจาก
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองความ
ถูกต้องของงบการเงิน ตลอดจนแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว โดยยึดมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินน าไปใช้ประโยชน์ได้ คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเข้ารับการทดสอบ
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้นั้นจะต้องส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชี
รับรองไว้ โดยจะต้องไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือกล่าวโดยทั่วไปว่า เฉพาะผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากคณะที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีที่เปิดมาเป็น
ระยะเวลากว่า 50 ปีแล้ว แต่ผู้สอบบัญชีที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนแล้วมีเพียง 12,358 ราย 
และยังคงสถานะอยู่เพยีง 9,444 ราย (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559) ส าหรับจ านวนผู้ที่สามารถเข้ารับการ
ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยนั้นมีจ านวน 19,365 ราย ในขณะที่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรที่สภาวิชาชีพรับรองปีละหลายพันคน 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ โดยใช้
ปัจจัยด้านการสนับสนุน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร ปัจจัยด้านการสนับสนุน
จากครอบครัว และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์ ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพประกอบด้วย ปัจจัยด้านการฝึกงาน และปัจจัย
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ด้านการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ ปัจจัย
ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี  และปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไป
ด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเกรดเฉลี่ย 
ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านประสบการณ์ท างาน และปัจจัยส่วน
บุคคลในด้านจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ โดยท าการส ารวจและเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม จ านวน 
400 ชุด 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุน
จากความต้องการของมนุษย์ ครอบครัว และความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบ
บัญชี ปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน และการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ า
ในการผ่านการทดสอบ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรเกี่ยวกับระบบองค์กร และ ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากครอบครัว ส าหรับในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้าน
ประสบการณ์ท างาน และด้านจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในขณะที่ปัจจัยด้านเพศ ด้านเกรดเฉลี่ย และด้านระดับการศึกษา ไม่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ค าส าคัญ: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
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ABSTRACT 

 
Factors affecting motivation levels for audit assistants at Big Four 

accounting firms in Thailand to take certified public accountant (CPA) examinations 
were studied. Independent variables included organizational, family, and human 
need supports; functional analytic psychotherapy (FAP) ; and fields of employment 
not requiring CPA degrees. Demographic factors such as gender, age, grade point 
average (GPA), educational level, work experience, and testing schedule were 
considered. Quantitative research employed an online questionnaire to gather data. 
Samples were 400 audit assistants at Big Four accounting firms in the Bangkok 
Metropolitan Area. Data were analyzed with descriptive statistics, including 
distribution frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics 
with one-way analysis of variance (ANOVA), factor analysis, and multiple linear 
regressions were also taken into account. 

Results were that family and human need support, other professional 
fields not requiring CPA degrees, FAP, organizational and family support affected 
motivation levels in decreasing order of importance. Age, work experience and 
testing schedules also had an effect. Gender, GPA and educational level had no 
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impact of motivation level. These findings may be useful in helping Big Four 
accounting firms in Thailand develop and educate employees, adding to worker 
retention and recruitment. 

 
Keywords: Certified Public Accountant, FAP rule 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณา
สละเวลาให้ค าปรึกษา ข้อแนะน า และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย
รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการ ซึ่งได้กรุณาให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังขอขอบพระคุณ คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้ในแขนงต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได ้

สละเวลาในการตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงก าลังใจและความช่วยเหลือ
ต่างๆ เป็นอย่างดี จากครอบครัว รุ่นพ่ี รุ่นน้อง และเพ่ือนๆ ทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ประสบ
ความส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานตรวจสอบบัญชี 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี นิสิตนักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะบัญชี รวมถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
สอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ที่ให้ความสนใจในงานวิจัยนี้ 

อนึ่งหากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดแต่ประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ 
ที่นี ้

 
 

นางสาวปริยาภัทร เล็กประยูร 
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1 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพในด้านการสอบบัญชีเรียกว่า “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” หรือ CPA 

(Certified Public Accountant) ในประเทศไทยนั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมและต้องได้รับอนุมัติจาก

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองความ

ถูกต้องของงบการเงิน ตลอดจนแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว โดยยึดมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินน าไปใช้ประโยชน์ได้ คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถเข้ารับการทดสอบ

เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้นั้นจะต้องส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชี

รับรองไว้ โดยจะต้องไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือกล่าวโดยทั่วไปว่า เฉพาะผู้ที่ส าเร็จ

การศึกษาจากคณะที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีที่เปิดมาเป็น

ระยะเวลากว่า 50 ปีแล้ว แต่ผู้สอบบัญชีที่ผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนแล้วมีเพียง 12,358 ราย 

และยังคงสถานะอยู่เพียง 9,444 ราย (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559) ส าหรับจ านวนผู้ที่สามารถเข้ารับการ

ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยนั้นมีจ านวน 19,365 ราย ในขณะที่มีผู้ส าเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรที่สภาวิชาชีพรับรองปีละหลายพันคน นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียังก าหนด

ขั้นตอนอ่ืนๆ ในการสมัครเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่ง

ประกอบไปด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ฝึกหัดงาน และเข้ารับปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีจนครบ 

3,000 ชั่วโมง และต้องผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เป็นจ านวน 6 วิชา ตามที่สภาวิชาชีพ

ก าหนด 

เมื่อผ่านการทดสอบและท าการขั้นตอนที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะได้รับใบอนุญาตการเป็น

ผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชี ทั้งด้าน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ทราบและยอมรับโดยทั่วกันว่า การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น เป็นเส้นทางที่จะ

น าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพของผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น 

และมีอ านาจหน้าที่ที่ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตไม่สามารถกระท าได้ ซึ่งการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะถือว่า

เป็นใบเบิกเส้นทางสู่จุดสูงสุดในสายอาชีพดังกล่าว 

การที่วิชาชีพบัญชีมีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมีการขาดแคลนของวิชาชีพบัญชี

ในปัจจุบัน ซึ่งงานตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่จ าเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ เพราะยิ่ง



Ref. code: 25595802030246DRURef. code: 25595802030246DRURef. code: 25595802030246DRURef. code: 25595802030246DRURef. code: 25595802030246DRU

2 
 
ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์มากเท่าใด ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น 

ปัจจุบันนี้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบมีแนวโน้มลาออกเป็นจ านวนมาก อาจเนื่องด้วยสาเหตุจากลักษณะ

งานที่ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ แต่ต้องท าภายในระยะเวลาที่มีจ ากัด และบางครั้งพนักงานมี

ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ท าให้พนักงานจ าเป็นต้องรับผิดชอบงานเพ่ิมขึ้นทั้งที่เวลาในการปฏิบัติงาน

มีเท่าเดิม ในท้ายที่สุดพนักงานก็จะตัดสินใจลาออก จึงท าให้ส านักงานตรวจสอบบัญชี ณ ขณะนี้

ประสบปัญหาการขาดแคลนพนักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 

ประกอบกับการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการก าหนดกฎห้ามไม่ให้ผู้สอบบัญชีเซ็นงบ

การเงินเกิน 200 งบต่อปี โดยผลกระทบของกฎดังกล่าว ท าให้ส านักงานบัญชีรายย่อยต้องเลือกลูกค้า 

ท าให้มีธุรกิจอีกเป็นจ านวนมากไม่สามารถหาผู้ท าบัญชีและสอบบัญชีได้ (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 13 

มกราคม 2557) นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียังก าหนดให้ผู้ที่จะเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีจะต้อง

เสียค่าสมาชิกปีละ 500 บาท และต้องจ่ายทุกปี และยังต้องจ่ายค่าสมัครสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี 

เพ่ือให้ได้ใบอนุญาตอีกวิชาละ 1,000 บาท 6 วิชา รวม 6,000 บาทต่อครั้ง หากสมัครสอบครบทุกวิชา 

ซึ่งเมื่อสอบผ่านจนได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้ว ก็ต้องจ่ายค่าสมาชิกอีกปีละ 2,000 บาททุกปี รวมทั้ง

ต้องมีการอบรมวิชาชีพบัญชีจาก 12 ชั่วโมง เป็น 18 ชั่วโมงด้วย  (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 13 

มกราคม 2557) ซึ่งท าให้การที่จะได้มาซึ่งใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีเป็นเรื่องยากขึ้นกว่าแต่เดิม 

ในการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปีถึง

ปัจจุบันในแต่ละครั้งการทดสอบจะมีผู้สอบผ่านเพียงจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับผู้เข้ารับการทดสอบ ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นปัญหาความยากในการได้มาซึ่งใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี ดังแสดงในภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบและสอบผ่านในแต่ละรอบการทดสอบ 
ที่มา: สภาวิชาชีพบัญชี (2559) 

 
อย่างไรก็ตาม ยังมีค าถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน คือ เพราะ

เหตุใดจึงมีผู้ที่จบการศึกษาใหม่ทางด้านวิชาชีพบัญชีเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
หรือผู้ที่ท างานในสายงานอาชีพผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีในปัจจุบันเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตน้อยลง 

จากข้อสงสัยที่ยังคงเป็นค าถามอยู่นั้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ ่

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
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ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้สอบผ่าน 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของ

ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ต่อการ เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ขอบเขตของการศึกษาคือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของ
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ 

1. บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
2. บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
3. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
4. บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ได้แก่ พนักงานที่มีต าแหน่งงานน้อยกว่าระดับหุ้นส่วนงานสอบบัญชี 

โดยพนักงานระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ระดับผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชี (Junior) คือ พนักงานที่มีอายุในการท างานน้อยกว่า 3 ปี ระดับที่ 2 ระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
อาวุโส (Senior) คือ พนักงานที่มีอายุในการท างานมากกว่า 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี และระดับที่ 3 คือ 
ระดับผู้จัดการงานสอบบัญชี (Manager) โดยพนักงานในระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีอาวุโสจะมีหน้ามีปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีที่บริษัทลูกค้า มีการจัดท ากระดาษท าการเพ่ือเป็น
หลักฐานประกอบการตรวจสอบบัญชี และท าการรวบรวมประเด็นที่พบจากการตรวจสอบบัญชีเพ่ือ
เสนอต่อผู้จัดการงานสอบบัญชี ในขณะที่ผู้จัดการงานสอบบัญชีจะมีหน้าที่คอยตรวจทานงานที่ผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานมาเพ่ือเสนอต่อหุ้นส่วนงานสอบบัญชี 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีในส านักงานขนาดใหญ่ในการท าความ

เข้าใจถึงอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ และลักษณะของการทดสอบเพ่ือเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต และเพ่ือเตรียมตัวพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชีเนื่องจากทราบเกี่ยวกับ
อุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านสังคม ความคิด และวัฒนธรรม จะท าให้ผู้ที่ตัดสินใจเข้ารับการทดสอบสามารถ
คาดการณ์และรับมือกับการตัดสินใจได้ดีขึ้น 

2. เพ่ือเป็นแนวทางให้บริษัทสอบบัญชีในประเทศไทยปรับปรุงระบบเพ่ือสนับสนุน 
กระตุ้นและจูงใจให้พนักงานเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

3. เพ่ือเป็นแนวทางแก่สถาบันศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร และปลูกฝังทัศนคติที่มีต่อ
วิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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4. เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ท างานในด้านการดูแลวิชาชีพบัญชี ในการท าความเข้าใจ
ถึงวิธีคิดของผู้ที่เข้ารับการทดสอบต่อการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
1.5 นิยามศัพท์ 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายถึง ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 สามารถตรวจสอบและ
รับรองบัญชีบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบ การ
รับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการท าบัญชี และเอกสารทางการเงิน 

บริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ให้บริการด้านการสอบบัญชีและให้ความ
เชื่อมั่น ซึ่งเป็นบริษัทนานาชาติที่มีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย จ านวน 4 บริษัท คือ บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จ ากัด และบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า Big4 

คณะที่เก่ียวข้องกับบัญชี หมายถึง คณะที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรการบัญชี ซึ่ง
สภาวิชาชีพได้ให้การรับรองปริญญาและรับรองหลักสูตรแล้ว ซึ่งผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะมีสิทธิ์ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ส าหรับบทนี้จะกล่าวถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ อ่าน

ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรและ
สมมติฐาน ซึ่งในการวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของประเทศไทย โดย
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยในอดีตท่ีส าคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังกล่าว และได้แบ่งการน าเสนอเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 Maslow’s Hierarchy of Needs 

 
ภาพที่ 2.1 Maslow’s Hierarchy of Needs 
ที่มา: Principle of Marketing. 14th ed., Maslow’s Hierarchy of Needs (2012: 161) 
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Maslow’s Hierarchy of Needs เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาโดย Abraham 
Maslow งานวิจัยปี 1943 “A Theory of Human Motivation” ที่เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์
จ านวนมาก สามารถอธิบายได้โดยใช้แนวโน้มของบุคคล ในการค้นหาเป้าหมายที่จะท าให้ชีวิตของแต่
ละคนได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง ซึ่ง Maslow ได้แบ่ง
ระดับขั้นความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้นด้วยกัน โดย Maslow เชื่อว่ามนุษย์เป็น "สัตว์ที่มี
ความต้องการ" (wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจ 
และเม่ือบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้ว ก็จะยังคง เรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่ง
ถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ 

Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตัวมาแต่ก าเนิด และความ
ปรารถนาเหล่านี้ จะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่  ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไป
เป็นล าดับ 

ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ Maslow เรียงล าดับความต้องการของมนุษย์
จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็นล าดับดังนี้ 

2.1.1.1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) 
ความต้องการทางด้านร่างกายเป็น ความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่มีอ านาจ

มากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด เป็นความต้องการล าดับต่ าสุดและเป็นพ้ืนฐานของชีวิต เป็น
แรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย ตลอดทั้งมีสภาพแวดล้อม
การท างานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศที่ดี การบริการสุขภาพ เป็นต้น 

2.1.1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) 
เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะ

พัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งขั้นนี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (safety 
or security) หมายถึง ความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความ
มั่นคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองในลักษณะนี้ท าได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและ
สุขภาพ กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ียุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

2.1.1.3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and 
love needs) 

ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขั้นที่ 3 
ความต้องการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับ
การตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิด ผูกพัน ความต้องการเพ่ือน การมี
โอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม 
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2.1.1.4 ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) 
เมื่อความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นไปอย่าง

มีเหตุผลและท าให้บุคคล เกิดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการ
ในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการได้รับ
การยกย่องนับถือจากผู้อื่น (esteem from others) 

1. ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต้องการมี
อ านาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพ่ึงพา
อาศัยผู้ อ่ืน และมีความเป็นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะ
ประสบความส าเร็จในงานภารกิจต่างๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง 

2. ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem from 
others) คือ ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มี
สถานภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขาน และเป็นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่อง
ชมเชยในสิ่งที่เขากระท าซึ่งท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจาก
ผู้อ่ืน ซึ่งส่วนใหญ่มนุษย์จะเลือกประกอบอาชีพหรืองานอดิเรกเพ่ือให้ตนเองเป็นที่จดจ า กิจกรรม
เหล่านี้ท าให้มนุษย์รู้สึกมีประโยชน์หรือมีคุณค่า การขาดความเคารพในตนเองจะท าให้เกิดความไม่
สมดุลในความต้องการในระดับนี้ คนที่มีความเคารพในตนเองต่ ามักจะเรียกหาความนับถือจากผู้อ่ืน 
พวกเขาจะรู้สึกว่าตนต้องหาชื่อเสียงและเกียรติยศ อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงและเกียรติยศดังกล่าวนั้นจะ
ไม่ช่วยให้คนนั้นสามารถสร้างความเคารพในตนเองขึ้นมาได้จนกว่าคนนั้นจะยอมรับในตัวตนที่ตนเอง
เป็นมาจากภายใน 

2.1.1.5 ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization 
needs) 

ถึงล าดับขั้นสุดท้าย ถ้าความต้องการล าดับขั้นก่อนๆ ได้ท าให้เกิดความ
พึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบาย
ความต้องการเข้าใจตนองอย่างแท้จริง ว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะ
ได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลส าเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทาย
ความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะ
กระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความ
ต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ 



Ref. code: 25595802030246DRURef. code: 25595802030246DRURef. code: 25595802030246DRURef. code: 25595802030246DRURef. code: 25595802030246DRU

9 
 

2.1.2 Decision Making Process 
กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การก าหนด

ขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นของ
กระบวนการ ดังกล่าว เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพ่ือการตัดสินใจ ขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ Plunkett and Attner 
(1994) ได้เสนอล าดับขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1.2.1 การระบุปัญหา (Define the problem) 
เป็นขั้นตอนแรกที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะการระบุปัญหาได้

ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการด าเนินการในข้ันต่อๆ ไปของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรระมัดระวังมิให้เกิดความผิดพลาดในการระบุ
ปัญหาขององค์การ ทั้งนี้ ผู้บริหารควรแยกแยะความแตกต่างระหว่างอาการแสดง (symptom) ที่เกิด
ขึ้นกับตัวปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน 

2.1.2.2 การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Identify limiting factors) 
เมื่อสามารถระบุปัญหาได้ถูกต้องแล้ว ควรพิจารณาและแยกแยะว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
และอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ข้อมูลอะไรที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ และข้อมูลอะไรที่ท าให้มี
แรงจูงใจในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น การศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจากสภา
วิชาชีพ เป็นต้น 

2.1.2.3 การพัฒนาทางเลือก (Develop potential alternatives) 
ขั้นตอนต่อไป ควรท าการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือก

เหล่านั้นควรเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ เช่น การพิจารณาถึงสายอาชีพอ่ืน หรือ
สายอาชีพบัญชี แต่เป็นวิชาชีพด้านอ่ืน เช่น การบัญชีภาษีอากร หรือการบัญชีบริหาร ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการสอบบัญชี 

2.1.2.4 การวิเคราะห์ทางเลือก (Analyze the alternatives) 
เมื่อได้ท าการพัฒนาทางเลือกต่างๆ โดยจะน าเอาข้อดีและข้อเสียของแต่

ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบ และควรวิเคราะห์ทางเลือกในสองแนวทาง ทั้งข้อดีและ
ข้อเสียของแต่ละทางเลือก 

2.1.2.5 การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) 
เมื่อได้ท าการ วิเคราะห์และประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ลองหาทางเลือกที่อาจจะมีความจ าเป็นใน
อนาคตหากเกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ 
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2.1.2.6 การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ (Implement the decision) 
เมื่อได้ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ก็ควรมีการน าผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การทดสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.2.7 การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and 
evaluation system) 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการ
ควบคุมและการประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการ
ทดสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้ผู้เข้ารับการทดสอบแก้ปัญหาหรือท า
การตัดสินใจใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

2.1.3 ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (The Expectancy Theory: Vroom) 
ทฤษฎีความคาดหวังถูกน าเสนอโดย Victor Vroom (1964) วรูมศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับรางวัลตอบแทนบุคคลจะเลือกรับรู้ตามความคาดหวังรางวัล ที่
คาดว่าจะได้รับ บุคคลจะเลือกท างานในระดับที่ผลออกมาได้รับผลประโยชน์มากที่สุด บุคคลจะ
ท างานหนักถ้าเขาคาดหวังว่าความพยายามของเขาจะน าไปสู่รางวัลที่เขาต้องการ โดยมีองค์ประกอบ 
3 ประการ 

1. ความคาดหวัง (Expectancy) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามใน
การท างานกับผลงานที่เกิดขึ้น คือ การที่บุคคลประเมินความเป็นไปได้ว่า ถ้ามีความพยายามเพ่ิมขึ้น
หรือท างานหนักข้ึนจะน าไปสู่ผลงานที่ดีข้ึน 

2. สิ่งที่เป็นเครื่องมือ (Instrumentality) คือการรับรู้และหวังผลงานที่เกิดขึ้น
จากการมีความพยายามเพ่ิมข้ึนจะน าไปสู่รางวัลตอบแทนที่ต้องการ 

3. ความชอบพอ (Valence) เป็นความต้องการภายในบุคคลคือ คุณค่าของ
รางวัลหรือความชอบพอในรางวัล 

องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการจูงใจ โดยต้องสัมพันธ์
ต่อเนื่องกันเป็นกระบวนการคือ การจูงใจในการเข้ารับการทดสอบนั้นเพ่ิมขึ้นจากการที่บุคคลมีความ
คาดหวังในการทดสอบของตน นั่นคือรู้ว่าความสามารถของคนจะน าไปสู่ผลงานที่ดีและรับรู้ว่าอะไร
คือรางวัลตอบแทนส าหรับผลงานที่ดีนั้น หรือรับรู้ว่าจะได้รับรางวัลนั้นแล้วจะต้องชอบพอในรางวัลนั้น
ด้วย เมื่อบุคคลประกอบไปด้วย 3 อย่างนี้แล้วจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ ซึ่งจะไป
กระตุ้นความพยายามให้สูงขึ้นอีก การจูงใจในการทดสอบเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดของ
เขาจะน าไปสู่รางวัลที่เขาต้องการในด้านรายรับ หรือต าแหน่งที่สูงขึ้น ระดับผลผลิตของบุคคลใดจะ
ขึ้นอยู่กับแรงผลักดัน 3 ประการคือ 
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1. เป้าหมายของบุคคลนั้น 
2. ความเข้าใจหรือการรับรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต และการประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. การรับรู้ ในความสามารถ ของเขาว่าจะมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดต่อ

ความสามารถในการเข้ารับการทดสอบ 
2.1.4 The Need Drive Incentive Theory 

มีนักจิตวิทยาหลายคนเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยความต้องการ และความ
ต้องการท าให้เกิดแรงขับ ความต้องการของมนุษย์มีมากมาย มีทั้งที่เป็นความต้องการทางกายและ
ความต้องการทางจิต แม้ว่านักคิดทั้งหลายยังตกลงกันไม่ได้ว่าความต้องการทางจิตของคนเรามี
อะไรบ้าง แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เห็นตรงกัน คือความต้องการท าให้เกิดความเครียด ท าให้เกิดความทุกข์ 
ฟรอยด์คิดเช่นนี้ พระพุทธเจ้าก็คิดเช่นนี้ ความเครียดหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้
มนุษย์ กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการและลดหรือปลดเปลื้องความทุกข์ในที่สุด 

ความต้องการทางกายท าให้เกิดแรงขับ และเป็นแรงขับ โฮมิโอสเตซิส 
นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงขับมากที่สุดคนหนึ่ง คือ Miller (1951) ซึ่งมีความเห็นว่า ความ
ต้องการทางจิตท าให้เกิดแรงขับด้วย แต่เป็นแรงขับที่เกิดจากการเรียนรู้ มีพลังผลักดันพฤติกรรม
มนุษยเ์หมือนกับแรงขับโฮมิโอสเตซิส ตัวอย่างแรงขับที่เกิดจากการ เรียนรู้ในทรรศนะของ Miller คือ
ความกลัวสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ ก็มีแรงขับอ่ืนๆ เช่น แรงขับที่เกิดจากความต้องการความรัก แรงขับที่
เกิดจากความต้องการส าเร็จ และแรงขับที่เกิดจากความต้องการอ านาจ ฯลฯ 

แรงขับเป็นสภาพความตึงเครียด เป็นความทุกข์ มนุษย์จะพยายามลดสภาพ
ความตึงเครียดหรือความทุกข์ให้น้อยลงจนหมดไปในที่สุด สิ่งที่สามารถลดแรงขับได้คือสิ่งที่ตอบสนอง
ความต้องการ สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เสาะแสวงหา เป็นสิ่งจูงใจ
มนุษย์ ดังนั้นจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า สิ่งจูงใจ (incentive) สิ่งจูงใจอาจเป็นอาหาร น้ า ทรัพย์สิน เงินทอง 
เกียรติยศ การหลุดพ้นจากการคุมขัง การหลุดพ้นจากสภาพเดือดร้อน ฯลฯ 

แนวความคิดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ โดยสรุปคือความต้องการท าให้เกิดแรงขับให้
มนุษย์เสาะหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ สิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการเรียกว่า
สิ่งจูงใจ เพราะเป็นสิ่งชักจูงให้มนุษย์ดิ้นรนไปหา มนุษย์ตกอยู่ภายใต้การผลักดันของแรงขับ และการ
ชักจูงของแรงจูง ทรรศนะนี้เป็นทฤษฎี เรียกว่า ทฤษฎีความต้องการ-แรงขับ-สิ่งจูงใจ (Need- Drive-
Incentive Theory) ผู้เสนอทฤษฎีนี้เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่ง ที่ส าคัญคือ Hull (1952) 
และ Spence (1956) 

ทั้ง Hull และ Spence ต่างก็ถือว่าทั้งแรงขับและสิ่งจูงใจเป็นตัวการในการ
ผลักดันพฤติกรรม สูตรพฤติกรรมที่สเปนซ์ได้เสนอไว้ และเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางคือ 
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พฤติกรรม  =  (D + K) X H 
เมื่อ D  คือแรงขับท่ีเกิดจากความต้องการ 
 K  คือปริมาณสิ่งจูงใจ 
และ H  คือนิสัยที่เรียนรู้จากอดีต 
สูตรพฤติกรรมข้างต้นนี้มีใจความโดยย่อคือ พฤติกรรมเกิดจากแรงผลักดัน

พฤติกรรม คูณกับนิสัยที่เรียนรู้จากอดีต แรงผลักดันพฤติกรรมส่วนหนึ่งเกิดจากแรงขับ (D) และอีก
ส่วนหนึ่งเกิดจากสิ่งจูงใจ (K) นิสัย (H) คือพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่นการขี่จักรยาน การอ่าน
หนังสือ การขายของ ฯลฯ ตามสูตรนี้ พฤติกรรมจะไม่เกิดขึ้น หาก (D + K) = 0 หรือ H = 0 
เนื่องจากผลคูณ = 0 เช่น นักแข่งจักรยานไม่แข่งจักรยานเนื่องจากไม่มีความต้องการ และไม่มีสิ่งจูงใจ 
ทั้งๆ ที่ขี่จักรยานเก่ง ในทางตรงกันข้าม เด็กที่มีความอยากแข่งจักรยาน มีสิ่งจูงใจให้แข่ง แต่ถ้าหาก
ยังขี่ไม่เป็น พฤติกรรมแข่งจักรยานก็จะไม่บังเกิดขึ้น พฤติกรรมที่จะเกิดได้ก็เป็นแต่เพียงการหัดจูงหรือ
หัดขี่จักรยานเท่านั้น 

พฤติกรรมของมนุษย์อยู่ภายใต้แรงขับ ที่เกิดจากความต้องการและแรงจูง ที่เกิด
จากสิ่งจูงใจ ทั้งแรงขับและแรงจูงเป็นแรงผลักดันพฤติกรรม อย่างไรก็ดี การกล่าวเช่นนี้มีปัญหา
ทางตรรก ปัญหาคือสิ่งจูงใจเกิดขึ้นภายหลังพฤติกรรมที่ถูกจูง สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือ ก่อนที่จะกระท า
สิ่งหนึ่งสิ่งใด คนเรามีความคาดหวัง (Expectancy) ว่าจะได้รับสิ่งจูงใจเป็นผลตอบแทนการกระท า 
ความคาดหวังนี้ เกิดก่อนการกระท า จึงสามารถเป็นเหตุของการกระท า และเป็นแรงผลักดัน
พฤติกรรมมากกว่าแรงจูง เพราะเป็นแรงที่อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นแรงจูงจากสิ่งจูงใจจึงสามารถถื อเป็น
แรงผลักดันที่เกิดจากความคาดหวังที่จะได้รับสิ่งจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์จึงเกิดจากแรงผลักดันเท่านั้น 
แรงผลักดันส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการ แรงผลักดันอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความคาดหวังที่จะได้รับ
สิ่งจูงใจ (ธนชัย เฉลิมชัย, 2558) 

2.1.5 Young Adult Theory 
Erikson (1963) เสนอว่า ช่วงอายุ 18 ถึง 35 ปี หรืออาจจะแตกต่างไปจากนี้

เล็กน้อย เป็นหนึ่งช่วงของพัฒนาการมนุษย์ ซึ่ง Young Adult เป็นวัยที่มาก่อนวัยกลางคน (Middle-
Aged Adult) ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 35 ถึง 65 ปี ซึ่งช่วง Young Adult จะเป็นวัยที่มีลักษณะพฤติกรรม
เฉพาะตัวแตกต่างจากช่วงอ่ืนของชีวิต เป็นช่วงที่ส่งต่อจากการเป็นวัยรุ่น (Adolescent) และจะ
มุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวตน (Identity Formation) เป็นช่วงที่มีความกระตือรือร้นและความพยายาม
ในการสร้างตัวตนของตนเองขึ้นมา มีความพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับคนภายนอก เช่น การท าธุรกิจ 
หรือการท างาน นอกจากนี้ Young Adult ยังเป็นช่วงที่ต้องพบเจอกับปัญหาชีวิตหลายอย่าง เช่น 
การเริ่มต้นท างานหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย เป็นต้น ดังนั้นในวัยนี้มักจะเติบโตไปพร้อมกับ
อิทธิพลของสังคม เป็นสิ่งที่ควรระวังในวัยนี้ เพราะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจส าคัญๆ ของชีวิต เช่น การ
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แต่งงาน หน้าที่การงาน (Erikson, 1963) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งเช่นเดียวกับ
การตัดสินใจเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในงานวิจัยนี้ ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาใหม่ หรือผู้
เริ่มงานในปีแรกๆ จะมีอิทธิพลจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว หรือเพ่ือนเป็นต้น 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้า
รับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของ
ประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 

 
2.2.1 ปัจจัยด้านการสนับสนุน 

2.2.1.1 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร 
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานมักจะมีการพัฒนาความรู้

ความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
บัญชีในปีแรกๆ จนถึงระดับหุ้นส่วนผู้ตรวจสอบบัญชี เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการ
ท างานของพนักงาน นอกจากนี้ ส านักงานที่มีมาตรฐานยังจัดให้มีการจัดอบรมเพ่ือเตรียมตัวสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย (จักษ์ ปรีชาว่องไวกุล และธวิชุดา บรรจงมณี , 2554) ซึ่งระบบการ
สนับสนุนดังกล่าว จะมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 
Weidman (2006) พบว่า การให้การสนับสนุนในการให้วันหยุดการท างานส าหรับการเตรียมตัวสอบ
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็นระยะเวลากว่า 2 อาทิตย์โดยยังได้รับเงินเดือนจะท าให้เกิด
แรงจูงใจในการสมัครสอบ หรือแม้แต่การให้เบิกค่าเล่าเรียนส าหรับคอร์สติวเตรียมสอบ หรือเบิกค่า
สมัครสอบก็จะส่งผลต่อพนักงานรุ่นใหม่ๆ ที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาตได้เช่นกัน (Lasch, 2005; Titard & Russell, 1989) 

นอกจากนี้ แรงจูงใจที่ส าคัญที่ได้รับจากองค์กร เช่น โบนัสหรือการขึ้น
เงินเดือนจะท าให้พนักงานมีแรงกระตุ้นในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Charron 
and Lowe, 2009) ซึ่งปัจจุบัน การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญในการ
ด ารงต าแหน่งงานและการได้รับการเลื่อนขั้นในบางต าแหน่งในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทยบางแห่ง 

ส าหรับการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ซึ่งแรงจูงใจของพนักงานในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตจึงควรเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือท าให้พนักงานเข้ารับการทดสอบอย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยองค์กรควรที่จะสื่อสารการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นหนึ่งใน
นโยบายขององค์กร (Charron and Lowe, 2009) 

2.2.1.2 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
ผู้ที่จบการศึกษาใหม่จะมองว่าการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ไม่มีแรงกดดันและเวลาที่ตายตัวอย่างเช่นการสอบในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเลื่อนออกไปได้ 
(Charron and Lowe, 2009) และการตัดสินใจในการเลือกอาชีพอาจขึ้นอยู่กับครอบครัวอีกด้วย 

นอกจากนี้ Young Adult Theory ของ Erikson (1963) ระบุว่าในช่วง
ผู้ใหญ่ตอนต้นมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มสังคมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนในการ
ตัดสินใจท างานในสายงานอาชีพบัญชี รวมไปถึงอิทธิพลจากเพ่ือนในการกระตุ้นให้เข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

2.2.1.3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์ 
งานวิจัยของพิชัย ผิวคราม (2533: 76) กล่าวว่า แรงจูงใจด้านความรัก 

ความถนัด และความสนใจจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เพราะเป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้บุคคล
กระท าการใดๆ โดยแสดงถึงความโน้มเอียงที่บุคคลเลือกหรือท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากกว่าสิ่งอ่ืนๆ ความ
ถนัดของบุคคลจะบอกถึงระดับความสามารถว่าจะประสบผลส าเร็จในด้านการเรียนรู้หรือเกิดทักษะ
ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องมีความรักและความสนใจที่จะฝึกฝนจึงจะประสบ
ความส าเร็จในการกระท าสิ่งนั้น หากผู้ใดมีความรัก ความสนใจ และความถนัด ในการกระท าสิ่งต่างๆ 
มากก็ย่อมจะมีโอกาสประสบความส าเร็จมากน้อยตามไปด้วย และจากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
ความรักความถนัดและความสนใจ มีแรงจูงใจกระตุ้นให้บุคคลตัดสินใจกระท าการใดๆ อยู่ในระดับมาก 

นอกจากนี้ การสอบบัญชีเป็นวิชาชีพที่ต้องได้รับการควบคุมโดยสภา
วิชาชีพบัญชี เหมือนแพทย์ วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น ดังนั้น พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีมีการ
ก าหนดให้วิชาชีพการสอบบัญชีต้องได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพบัญชี 
ผู้สอบบัญชีเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีและรับรองหรือแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ 
(นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2548) ซึ่งอาชีพผู้สอบบัญชีเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถกระตุ้นความต้องการให้
เข้ารับการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบได้ 

2.2.2 ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพ
บัญชี 

2.2.2.1 การฝึกหัดงาน 
สภาวิชาชีพบัญชี (2559) ระบุว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีต้อง

ผ่านการฝึกหัดงานสอบบัญชีจากหน่วยงานที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทยหรือ
มาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรอง การฝึกหัดงานต้ องฝึกหัด
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งานกับผู้ให้การฝึกหัดงานในประเทศหรือในต่างประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีได้รับรองว่าการตรวจสอบ
บัญชีได้ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีของไทยหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของต่างประเทศที่สภาวิชาชีพ
บัญชีให้การรับรอง หรือในประเทศที่ยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยประกอบอาชีพสอบบัญชีในประเทศนั้น
ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกหัดงาน โดยที่ผู้ฝึกหัดงานต้องเป็นสมาชิกของสภา
วิชาชีพบัญชี ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นค าขอแจ้งการฝึกหัดงานหลังจากสอบผ่านวิชาการบัญชีตามที่
คณะกรรมการก าหนดไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ่งรวมทุก
รายวิชาแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ทั้งนี้ การฝึกหัดงานดังกล่าวต้องกระท าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 
ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันยื่นค าขอแจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า 
3,000 ชั่วโมง ผู้ฝึกหัดงานต้องยื่นค าขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มฝึกหัดงาน พร้อม
ด้วยหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาว่าได้สอบผ่านวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชี หรือ
ส าเนาปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่ก าหนดไว้แล้วแต่กรณี ผู้ฝึกหัดงานต้องท ารายงานการฝึกหัด
งานยื่นต่อคณะกรรมการปีละหนึ่งครั้งนับจากวันยื่นค าขอแจ้งการฝึกหัดงานโดยให้ยื่นรายงานภายใน 
2 เดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่ครบก าหนดในแต่ละปี พร้อมด้วยค ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การ
ฝึกหัดงาน มิฉะนั้น ให้ถือว่าไม่มีการฝึกหัดงานในปีนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงาน 
หรือผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิมถูกคณะกรรมการจรรยาบรรณเพิกถอนใบอนุญาต ต้องแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานทุกครั้งต่อคณะกรรมการภายในสองเดือนนับจากวันสิ้นเดือนที่
เปลี่ยนแปลง พร้อมด้วยรายงานและค ารับรองการฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายเดิม และการ
แจ้งรับฝึกหัดงานของผู้ให้การฝึกหัดงานรายใหม่ มิฉะนั้น ให้ถือว่าค าขอฝึกหัดงานนั้นสิ้นสุดลง เว้นแต่
กรณีเปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัดงานในส านักงานเดียวกันไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู้ให้การฝึกหัดงานถูกพักใช้ใบอนุญาต ผู้ฝึกหัดงานสามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ให้การฝึกหัด
งานใหม่ก็ได้ แต่ผู้ฝึกหัดงานจะไม่สามารถนับชั่วโมงการฝึกหัดงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้การฝึกหัดงานถูก
พักใช้ใบอนุญาตได้ นอกจากนี้ ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีมิได้ฝึกหัดงานให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลา 5 ปีนับจากวันที่ยื่นค าขอแจ้งการฝึกหัดงานต่อคณะกรรมการ ให้นายทะเบียนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาจ าหน่ายค าขอได้ 

งานวิจัยของ Charron and Lowe (2009) ระบุว่า มีความจ าเป็นที่
จะต้องเก็บชั่วโมงเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ในขณะที่ประเทศไทยจะต้องฝึกหัดงานครบ 3,000 ชั่วโมงนั้น ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่เรียนจบ
บัญชีมาเลือกท างานในสายงานอาชีพอ่ืน 
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2.2.2.2 การทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าใน
การผ่านการทดสอบ 

สภาวิชาชีพบัญชี (2559) ระบุว่าผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี 
ต้องผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักเกณฑ์วิธีการ โดย ผู้รับการทดสอบต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองไว้ใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว หรืออยู่ระหว่างการฝึกหัด
งานสอบบัญชี การทดสอบแบ่งเป็น 6 วิชา คือ วิชาการบัญชี 1 วิชาการบัญชี 2 วิชาการสอบบัญชี 1 
วิชาการสอบบัญชี 2 และ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 โดยที่การเข้าทดสอบวิชาการสอบบัญชี 1 
และวิชาการสอบบัญชี 2 จะต้องมีเวลาฝึกหัดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีเวลาฝึกหัดงาน
รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง ซึ่งการทดสอบจะต้องได้คะแนนแต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 60 และ
สามารถเก็บผลการทดสอบได้ระยะเวลา 4 ปี (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559) ซึ่งก็หมายความว่า หากไม่
สามารถสอบผ่านได้ทั้ง 6 วิชาภายในระยะเวลา 4 ปีที่ก าหนดอาจท าให้เกิดหมดแรงจูงใจ และเลิก
สอบไปในที่สุด ตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่อนุญาตให้สามารถเก็บผลการทดสอบแต่ละวิชา
ได้ภายในระยะเวลา 4 ปีซึ่งหมายความว่าหากไม่สามารถสอบผ่านได้ทั้ง 7 วิชาภายในระยะเวลา 4 ปี
ที่ก าหนด ปัจจุบันคือคือ 6 วิชาภายในระยะเวลา 4 ปี วิชาที่สอบผ่านแล้วก็ต้องกลับมาสอบใหม่ ใน
กรณีนี้บางคนที่ต้องสอบใหม่ถึงกับท้อจนเลิกคิดที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปเลยก็มีดังนั้น เพ่ือให้
มั่นใจว่าจะสอบผ่านครบทุกวิชาภายในระยะเวลา 4 ปีเทคนิคก็คือ ควรเลือกสอบวิชาที่ยากที่สุดหรือ
วิชาที่ไม่ถนัดที่สุดเป็นอันดับต้นๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าเมื่อสอบวิชาอ่ืนหมดแล้วจะไม่ติดอยู่ที่วิชาที่ยากที่สุด
ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับตนเอง (จักษ์ ปรีชาว่องไวกุล และธวิชุดา บรรจงมณี, 2554) 

2.2.3 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี 
ปัจจุบันมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพบัญชีส าหรับผู้ที่จบการศึกษาจากคณะ

ที่เก่ียวกับบัญชีมีจ านวนมากขึ้น ซึ่งส าหรับประเทศไทยนั้นมีสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงส าหรับผู้ที่จบ
บัญชี เช่น การสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือ TA ซึ่งจัดสอบโดยกรมสรรพากร โดยผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรนั้นสามารถรับรองความถูกต้องของงบการเงินได้เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชี แต่สามารถ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีเฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก (ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์
รวมไม่เกิน30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท) (กรมสรรพากร, 2559) 

นอกจากนี้ยังมีอาชีพอ่ืนที่ใกล้เคียงกับสายงานบัญชี เช่น การสอบ Single 
License หรือการสอบ CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) เป็นต้น 
ซึ่งทั้ง 2 ใบอนุญาตนั้นเป็นใบรับรองความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพธุรกิจหลักทรัพย์ โดยศูนย์ส่งเสริม
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การพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ได้พยายามผลักดันและส่งเสริมให้เส้นทางวิชาชีพนี้มีความชัดเจน
มากขึ้นในอนาคต 

สุดท้ายแล้วผู้ที่จบการศึกษาใหม่อาจจะไม่สนใจที่จะสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เนื่องจากมีทางเลือกในการเติบโตในสายงานวิชาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจากวิชาชีพบัญชี 
ประกอบกับอาจจะเห็นว่าไม่มีความส าคัญและไม่สอดคล้องกับเป้าหมายทางหน้าที่การงานของตน 

2.2.4 ปัจจัยส่วนบุคคล 
2.2.4.1 เพศ 

งานวิจัยของเทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2040) กล่าวว่า
องค์ประกอบส่วนบุคคล โดยทั่วไปกลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานเพศหญิงและเพศชายไม่มีความแตกต่างกันด้าน
ความพึงพอใจ นอกจากนี้ งานวิจัยของศาสทัต จันดา (2555) ระบุว่าเพศที่แตกต่างกัน มีความ
ต้องการในการเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่แตกต่างกัน ขณะที่
งานวิจัยของ Burton et al. (2012) ระบุว่าเพศชาย และเพศหญิงมีแนวโน้มความแตกต่างทางด้าน
บุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นผลท าให้การประสบความส าเร็จในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ 

2.2.4.2 อาย ุ
อัตราการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะลดลงเมื่อผู้เข้า

รับการทดสอบมีอายุมากขึ้นตามงานวิจัยของ Craik and Salthouse (2000) และงานวิจัยของ Klass 
and Summers (2004) มีหลักฐานระบุว่าผู้ทดสอบที่อายุน้อยกว่าจะสามารถท าการทดสอบได้ดีกว่า
ผู้ทดสอบที่อายุมากกว่า อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Brahmasrene and Whitten (2001) และ 
Dunn and Hall (1984) พบว่าอายุและการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

2.2.4.3 เกรดเฉลี่ย 
งานวิจัยของ Titard and Russell (1989) ระบุไว้ว่าเกรดเฉลี่ยเป็นหนึ่ง

ในปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจากการทดสอบจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่าจะประสบความส าเร็จในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยยังมีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 ที่ไม่ได้ศึกษาในปริญญาขั้นสูงและมี
เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00 – 3.49 นั้นสอบไม่ผ่านในครั้งแรกที่ท าการทดสอบ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามี
การปล่อยเกรดในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

2.2.4.4 ระดับการศึกษา 
งานวิจัยของ Donelan and Phillipich (2001) ระบุไว้ว่า ผู้ที่มีการศึกษา

ระดับสูงจะมีการสอบผ่านมากกว่า โดยพบว่าผู้เข้าทดสอบร้อยละ 35 ของผู้เข้ารับการทดสอบที่ 559 
คน มีวุฒิปริญญาโททางการบัญชี ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงมีความสัมพันธ์กับอัตรา
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การสอบผ่านของการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ขณะที่งานวิจัยของโชติกา ระโส 
(2555) ที่ได้ท าการศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

2.2.4.5 ประสบการณ์ท างาน 
จากงานวิจัยของ Titard and Russell (1989) ระบุไว้ว่าผู้ที่มี

ประสบการณ์การท าบัญชีจะช่วยให้การสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความส าเร็จโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Dunn and Hall (1984) ระบุว่า
การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติทางบัญชี ดังนั้น ประสบการณ์
ท างานจึงไม่มีผลต่อความสามารถในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

2.2.4.6 จ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ 
งานวิจัยของ Weidman (2006) ระบุว่าผู้เข้ารับการทดสอบที่ระยะเวลา

ห่างจากเวลาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย การประสบความส าเร็จในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตกจ็ะยิ่งยากมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าการเข้าทดสอบยิ่งจ านวนมากครั้งมากยิ่งขึ้น จนล่วงเลย
เวลาไปนานจะยิ่งท าให้การเข้ารับการทดสอบผ่านมีโอกาสยากมากขึ้น อาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นอกจากนี้การสอบที่ท าให้ได้ 6 วิชาภายในระยะเวลา 4 
ปี โดยที่ต้องได้รับคะแนนแต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งถ้าจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบยิ่งมากขึ้นก็จะ
ยิ่งส่งผลให้ท้อจนเลิกสอบเป็นผู้สอบอนุญาตไปในที่สุด (จักษ์ ปรีชาว่องไวกุล และธวิชุดา บรรจงมณี, 
2554) ดังนั้น จ านวนครั้งที่เข้าสอบจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องศึกษาว่ามีผลกระทบกับแรงจูงใจในการ
ทดสอบมากน้อยเพียงใด 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
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2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อายุ 

 เกรดเฉลี่ย 

 ระดับการศึกษา 

 ประสบการณ์ท างาน 

 จ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ 

ปัจจัยด้านการสนับสนุน 

 องค์กร 

 ครอบครัว 

 ความต้องการของมนุษย ์

ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี 

 การฝึกหัดงาน 

 การทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะ
ข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการ
ทดสอบ 

 
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้

ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี 

 
 
 

 
แรงจูงใจในการเข้ารับการ
ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใน
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่

ของประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

ตัวแปรตาม  
(Dependent Variable) 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยจูงใจต่างๆ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
3.4 สมมุติฐานการวิจัย 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.6 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ได้แก่ ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพ ปัจจัยด้านความก้าวหน้าใน
วิชาชีพบัญชี และปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
และจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ 

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่

ของประเทศไทย หมายความรวมถึง ผู้จัดการสอบบัญชีด้วย โดยบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย ได้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
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จ ากัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จ ากัด ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่า Big4 ซึ่งแบบสอบถามเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ทั้งผู้ที่ก าลังท างานอยู่
ในบริษัท Big4 และผู้ที่เคยท าและลาออกไปแล้ว ด้วยเหตุผลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถประมาณ
จ านวนประชากรที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษาได้ 

เนื่องจากไม่ทราบจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้การหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างการค านวณด้วยสูตร Cochran (1953) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

n = 
             

   

เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
P แทน ค่าร้อยละที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด (ซึ่งผู้วิจัยก าหนด p = 0.5) 
Z แทน ระดับความเชื่อม่ันที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ 95% (มีค่าเท่ากับ 1.96) 
e แทน ค่าร้อยละของความคลาดเคลื่อน (e = 0.05) จากการสุ่มตัวอย่าง 

ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % และยอมรับให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนได้ 5% 

แทนค่า n  =  
                    

      

  N  =  384.16 
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความ

ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพ่ือเพ่ิมอัตราการตอบกลับและลดความ
คลาดเคลื่อนกรณีที่ค าตอบที่ได้รับไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น 400 
ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดคือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 

 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนี้ แบ่งเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 
3.3.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variables) 

1. ปัจจัยด้านการสนับสนุน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์ 

2. ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพ
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการฝึกงาน และปัจจัยด้านการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ 
และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ 
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3. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี 
4. ปัจจัยส่วนบุคคล 

(1) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ 
(2) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ 
(3) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเกรดเฉลี่ย 
(4) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษา 
(5) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านประสบการณ์ท างาน 
(6) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ 

3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
แรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใน

ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ มีสมมติฐานแบ่งได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 

3.4.1 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านการสนับสนุน 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
สอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
สอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์ ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญใ่นประเทศไทย 

3.4.2 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้า
ทดสอบของสภาวิชาชีพ 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
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สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และ
เกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

3.4.3 สมมติฐานที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ ไ ม่ใช้
ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ ใบอนุญาตการเป็น
ผู้สอบบัญชี ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใน
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

3.4.4 สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะส่วนบุคคล 
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทย แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญใ่นประเทศไทย แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญใ่นประเทศไทย แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบที่แตกต่างกัน 
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย แตกต่างกัน 
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3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
การเก็บข้อมูลตัวอย่างในการวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการวิจัย โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ และเอกสารที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบด้วย ค าถามชนิดปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่  โดยจากการศึกษาทบทวน
งานวิจัยในอดีตสามารถสรุปได้ว่า มีทั้งสิ้น 4 กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ Likert Scale ซึ่งมี
หลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 
 
เกณฑ์การก้าหนดค่าน้้าหนักคะแนนส้าหรับระดับความเห็น 

ระดับความเห็น ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 
เห็นด้วยมากที่สุด 5 

เห็นด้วยมาก 4 

เห็นด้วยปานกลาง 3 
เห็นด้วยน้อย 2 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 
 

เกณฑ์การประเมินผล ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดย
ใช้สูตรการหาความกว้างอันตรภาคข้ัน เป็นดังนี้ 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด / จ านวนชั้น 
=  5-1 / 5 
=  0.8 
คะแนนสูงสุดคะแนนต่ าสุดจ านวนชั้นจึงได้เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

และการตัดสินใจในระดับต่างๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2 
 
เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความเห็น 

4.21 –5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 

3.41 –4.20 เห็นด้วยมาก 
2.61 –3.40 เห็นด้วยปานกลาง 

1.81 –2.60 เห็นด้วยน้อย 

1.00 –1.80 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินแรงจูงใจในการเข้ารับการสอบเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ Likert Scale ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.3 
 
เกณฑ์การก้าหนดค่าน้้าหนักคะแนนส้าหรับระดับความเห็น 

ระดับแรงจูงใจ ค่าน้ าหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ 

มากที่สุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 
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ตารางที่ 3.4 
 
เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในระดับต่างๆ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับแรงจูงใจ 

4.21 –5.00 มากที่สุด 

3.41 –4.20 มาก 
2.61 –3.40 ปานกลาง 

1.81 –2.60 น้อย 

1.00 –1.80 น้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ประสบการณ์ท างาน จ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ เป็นค าถามแบบ
ตรวจสอบรายการโดยจะเป็นค าถามแบบให้เลือกได้เพียงค าตอบเดียว 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยตรวจสอบความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา ลักษณะค าถาม และความ
เข้าใจง่ายของค าถามโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและได้มีการปรับปรุงค าถามให้สมบูรณ์ 
เหมาะสมตามที่ได้เสนอแนะ ก่อนท าการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล 

 
3.6 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการ

สร้างดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวความคิด จากเอกสาร ต ารา หนังสือ เว็บไซต์ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากผู้ที่เชี่ยวชาญ 
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยน า

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยวิจารณ์  และให้ข้อเสนอแนะและน าไป
ปรับปรุงอีกครั้ง 

3. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Pilot Test) และ
ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจและความหมายไม่ชัดเจน 
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3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 จน
ได้ข้อมูลตัวอย่างตามจ านวนที่ต้องการ 

 
3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
หลังจากประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ

ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 
3.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

ศึกษาลักษณะการกระจายข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ประสบการณ์
ท างาน จ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ และระดับความ
ต้องการเข้ารับการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ เพ่ือใช้อธิบาย
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาและน าเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) และแท่งแผนภูมิ (Bar Chart) 

3.8.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและ

ทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
3.8.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  

ในการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้เป็นปัจจัยตัวเดียวกัน 
เพ่ือให้สื่อความหมายตัวแปรได้อย่างครอบคลุม 

3.8.2.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression)  

เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยที่ได้จากการ
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) กับตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของประเทศไทย ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 95% โดยทดสอบว่า ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor 
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Analysis) ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ 

3.8.2.3 การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test  
เพ่ือทดสอบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ของประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันหรือไม่ 

3.8.2.4 การวิเคราะห์ F-Test  
เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เพ่ือใช้

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่มข้ึนไป ในการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
ข้อมูลทั่วไปซึ่งประกอบด้วย อายุ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน จ านวนครั้งที่เข้า
ทดสอบ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ โดยประชากรที่
ท าการศึกษา คือ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ งานวิจัยนี้ได้ก าหนดขนาด
ตัวอย่างที่ต้องการเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยในบทที่ 4 นี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาประมวลผล และวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยแบ่งผลการ
วิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลเป็นการแจกแจงโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

4.2 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัว
แปรอิสระ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใน
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ โดยมีตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยด้านการสนับสนุน ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพ และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้
ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี 

4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล กับแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 

 
4.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ของลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่

ท างาน และผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ โดยระยะเวลาใน
การรวบรวมแบบสอบถามประมาณ 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2560) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล
และสามารถรวบรวมได้ จ านวน 515 ชุด ทางผู้วิจัยได้ท าการตัดแบบสอบถามที่เลือกตอบว่าไม่ได้เป็น
หรือเคยเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ เนื่องจากต้องการข้อมูลของผู้ที่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ส าหรับการวิจัยครั้งนี้มี
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แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนจ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดยมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 
 
ลักษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ 
หญิง 299 74.75% 

ชาย 101 25.25% 

 
400 100.00% 

2. อาย ุ

น้อยกว่า 23 ปี 8 2.00% 
23 – 25 ปี 74 18.50% 

26 – 28 ปี 217 54.25% 

29 ปีขึ้นไป 101 25.25% 

 
400 100.00% 

3. ประสบการณ์การท างาน 
ต่ ากว่า 1 ปี 19 4.75% 

1 ปี - 3 ปี 84 21.00% 

มากกว่า 3 ปี - 6 ปี 219 54.75% 
มากกว่า 6 ปี 78 19.50% 

 
400 100.00% 

4. เกรดเฉลี่ย 
2.01-2.50 4 1.00% 

2.51-3.00 47 11.75% 

3.01-3.50 200 50.00% 
3.51-4.00 149 37.25% 

 
400 100.00% 
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ตารางที่ 4.1 
 
ลักษณะส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง  (ต่อ) 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

5. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี 278 69.50% 
ปริญญาโท 120 30.00% 

สูงกว่าปริญญาโท 2 0.50% 

 
400 100.00% 

6. จ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ 

ยังไม่เคย 46 11.50% 

1-2 ครั้ง 98 24.50% 
3-4 ครั้ง 77 19.25% 

5-6 ครั้ง 59 14.75% 
7 ครั้งขึ้นไป 120 30.00% 

 
400 100.00% 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่ง

ออกเป็นเพศหญิง 25.25% และเพศชาย 74.75% ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุ 26-28 ปี คิดเป็น 
54.25% มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 3-6 ปี ซึ่งคิดเป็น 54.75% ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยที่ 3.01 – 3.50 คิดเป็น 50.00% มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรีคิดเป็น 69.50% โดยจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ 7 ครั้งขึ้นไป คิดเป็น 30.00% ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 
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4.2 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระ 

และแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 

 
 ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของตัวแปรอิสระ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านการสนับสนุน ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพ ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการ
เป็นผู้สอบบัญชี และตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ 
(องค์กร) 

1.1 ส านักงานสอบบัญชีของท่านมีการสนับสนุน
ให้พนักงานสอบ CPA อย่างเต็มที ่(เช่น มี
การจัดหาติวเตอร์มาสอน, ออกค่าเรียน, 
ออกค่าสอบ CPA, ให้วันหยุดอ่านหนังสือ 
เป็นต้น) 

 
 

4.05 
 

 
 

.900 
 

 
 

เห็นด้วยมาก 

1.2 ระบบการสนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA 
ของส านักงานสอบบัญชีของท่านมี
ประสิทธิภาพ 

3.64 
 

.885 
 

เห็นด้วยมาก 

1.3 ระบบให้วันหยุดเพื่อลาสอบของส านัก
งานสอบบัญชีของท่านสามารถท าได้จริง
ในทางปฏิบัติ 

3.75 
 

1.064 
 

เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1.4 ส านักงานสอบบัญชีของท่านมีเงินพิเศษให้ใน
จ านวนที่เหมาะสม หากท่านสามารถสอบ
เป็น CPA ได้ (เงินรางวัลส าหรับผู้สอบได้) 

3.00 
 

1.457 
 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

1.5 ส านักงานสอบบัญชีของท่านจะขึ้นเงินเดือน
ให้อย่างเหมาะสมถ้าหากสอบ CPA ได้ 

2.84 
 

1.419 
 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

1.6 ส านักงานสอบบัญชีของท่านมีวัฒนธรรมที่
กระตุ้นพนักงานให้สอบ CPA 

3.43 
 

1.111 
 

เห็นด้วยมาก 

1.7 หากท่านสอบ CPA ไม่ได้จะเป็นอุปสรรคใน
การเลื่อนต าแหน่ง (Promote) หรือเกิด
ผลเสียต่อหน้าที่การงาน 

3.19 1.266 เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2  ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ 
(ครอบครัว) 

2.1 ครอบครัวของท่านสนับสนุนให้ท่านเป็น 
CPA 

 
 

3.87 

 
 

.874 

 
 

เห็นด้วยมาก 

2.2 ภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการสอบ 
CPA 

2.77 
 

1.037 
 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2.3 เพ่ือนท าให้ท่านอยากสอบ CPA 3.50 .937 เห็นด้วยมาก 

3.  ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ 
(ความต้องการของมนุษย์) 

3.1 ท่านรู้สึกว่าถ้าสอบ CPA ได้ จะท าให้ท่าน
รู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จในชีวิตหรือ
หน้าที่การงาน 

 
 

3.98 

 
 

.827 

 
 

เห็นด้วยมาก 

3.2 ท่านรู้สึกไม่สบายใจถ้าสอบ CPA ไม่ผ่าน 3.57 .950 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

4.  ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี (การ
ฝึกหัดงาน) 

4.1 การฝึกงานจ านวน 3,000 ชั่วโมง ระยะเวลา 
3 ปี มีระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว 

 
 
 

3.71 

 
 
 

.885 

 
 
 

เห็นด้วยมาก 

5.  ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี (การ
ทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะ
ข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการ
ทดสอบ) 

5.1 เนื้อหาของวิชาที่สอบ CPA ไม่ยากจนเกินไป 

 
 
 
 
 

3.02 
 

 
 
 
 
 

.948 
 

 
 
 
 
 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

5.2 ท่านคิดว่าจ านวนวิชาในการสอบ 6 วิชา 
เหมาะสมแล้ว 

3.38 
 

.804 
 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

5.3 ท่านคิดว่าข้อสอบหรือเกณฑ์ในการตรวจ
ของสภาพวิชาชีพบัญชียากเกินไป 

3.44 
 

.811 
 

เห็นด้วยมาก 

5.4 ยิ่งเวลาผ่านไป โอกาสสอบ CPA ผ่านจะยาก
มากยิ่งขึ้น 

3.92 
 

.927 
 

เห็นด้วยมาก 

5.5 ท่านคิดว่าเกณฑ์การผ่านการทดสอบท่ีสภา
วิชาชีพบัญชีก าหนดเหมาะสมแล้ว (60%) 

3.73 
 

.747 
 

เห็นด้วยมาก 

5.6 ท่านคิดว่าสภาวิชาชีพบัญชีเปิดเข้าทดสอบ 
CPA (3 ครั้ง/ปี) เหมาะสมแล้ว 

3.50 .947 เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

6. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้
ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี 

6.1 CPA ไม่มีความส าคัญกับความก้าวหน้าใน
อาชีพของท่าน 

 
 

2.36 
 

 
 

1.001 
 

 
 

เห็นด้วยน้อย 

6.2 ท่านมีความสนใจงานในสายอาชีพอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบัญชี 

3.90 .843 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก โดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (องค์กร) 
ในเรื่องของส านักงานสอบบัญชีมีการสนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA อย่างเต็มที่ ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.05 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ความต้องการของมนุษย์) ในเรื่องของ
ความรู้สึกว่าถ้าสอบ CPA ได้ จะท าให้ท่านรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จในชีวิตหรือหน้าที่การงาน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ในส่วนของปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของสภา
วิชาชีพบัญชี (การทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการ
ทดสอบ) ในเรื่องของยิ่งเวลาผ่านไป โอกาสสอบ CPA ผ่านจะยากมากยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ใน
ส่วนของปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี ในเรื่องของความ
สนใจงานในสายอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และในส่วนของปัจจัย
ด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว) ในเรื่องของครอบครัวของท่านสนับสนุนให้ท่านเป็น CPA 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 

ส าหรับปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุด 5 อันดับสุดท้าย
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี ในเรื่องของ
CPA ไม่มีความส าคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36 รองลงมาเป็นปัจจัย
ด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (ครอบครัว) ในเรื่องของภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการสอบ 
CPA มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 ปัจจัยทางด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ (องค์กร) ในเรื่องของ ส านัก
งานสอบบัญชีจะขึ้นเงินเดือนให้อย่างเหมาะสมถ้าหากสอบ CPA ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 และ
ส านักงานสอบบัญชีของท่านมีเงินพิเศษให้ในจ านวนที่เหมาะสม หากท่านสามารถสอบเป็น CPA ได้ 
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(เงินรางวัลส าหรับผู้สอบได้) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
เข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี (การทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ า
ในการผ่านการทดสอบ) ในเรื่องขอเนื้อหาของวิชาที่สอบ CPA ไม่ยากจนเกินไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.02 

 
ตารางที่ 4.3 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการแรงจูงใจในการการเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

3.65 .975 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
 

4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล กับแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 

 
 วัตถุประสงค์หนึ่งของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาว่าในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยส่วนนี้ใช้การวิเคราะห์ 
Independent-Sample T Test ส าหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกันด้านเพศ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ส าหรับการ
ทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันด้านเพศ อายุ ด้านประสบการณ์
ท างาน ด้านเกรดเฉลี่ย ด้านระดับการศึกษา และด้านจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ 
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4.3.1 เพศกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 1 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.4 
 
ผลการวิเคราะห์เพศกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เพศ N ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

Sig. 

ชาย 101 3.80 0.938 .251 

หญิง 299 3.60 0.983 

 
จากการทดสอบเพศกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตโดยใช้การวิเคราะห์ Independent-Sample T Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.251 ซึ่ง

มากกว่าค่า α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่า เพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ไม่ว่าเพศ
ชายหรือเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ต่างกัน ดังนั้นเพศ
จึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพราะไม่ว่า
เพศใดๆ ก็มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2040) กล่าวว่าองค์ประกอบส่วนบุคคล โดยทั่วไป
กลุ่ม ผู้ปฏิบัติงานเพศหญิงและเพศชายไม่มีความแตกต่างกันด้านความพึงพอใจ นอกจากนี้ งานวิ จัย
ของศาสทัต จันดา (2555) ระบุว่าเพศที่แตกต่างกัน มีความต้องการในการเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่แตกต่างกัน ขณะที่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Burton et 
al. (2012) ระบุว่าเพศชาย และเพศหญิงมีแนวโน้มความแตกต่างทางด้านบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นผลท า
ให้การประสบความส าเร็จในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ 
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4.3.2 อายกุับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 2 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.5 
 
ผลการวิเคราะห์อายุกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

อายุ N ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

Sig. 

น้อยกว่า 23 – 25 ปี 82 3.59 1.030 0.007 

26 – 28 ปี 217 3.55 0.971 

29 ปีขึ้นไป 101 3.91 0.896 
 
จากการทดสอบอายุกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 

0.007 ซึ่งน้อยกว่าค่า α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่าอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการ
ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาก
การทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 29 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจที่จะเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า เนื่องมาจากอายุมากยิ่งขึ้นจะท าให้เกิดแรงจูงใจจากตนเองสืบ
เนื่องมาจากการเห็นผู้อ่ืนที่สอบเป็นผู้สอบบัญชีได้แล้วนั้น ท าให้เกิดแรงจูงใจในส่วนหนึ่ง 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Craik and Salthouse (2000) ที่ระบุว่าอัตรา
การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะลดลงเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบมีอายุมากขึ้น 
งานวิจัยของ Klass and Summers (2004) มีหลักฐานระบุว่าผู้ทดสอบที่อายุน้อยกว่าจะสามารถท า
การทดสอบได้ดีกว่าผู้ทดสอบที่อายุมากกว่า และงานวิจัยของ Brahmasrene and Whitten (2001) 
และ Dunn and Hall (1984) พบว่าอายุและการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน 
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ตารางที่ 4.6 
 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอายุของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

อายุ (I) อายุ (J) 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 
23-25 ปี 26-28 ปี .037 .125 .768 

มากกว่า 28 ป ี -.326* .143 .024 
26-28 ปี 23-25 ปี -.037 .125 .768 

มากกว่า 28 ป ี -.363* .116 .002 

มากกว่า 28 ปี 23-35 ปี .326* .143 .024 
26-28 ปี .363* .116 .002 

 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของอายุของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่แตกต่างกันด้วยวิธี Least 

Significant Difference (LSD) ตามตารางที่ 4.6 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเข้ารับ
การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกลุ่มต่างๆ ทีละคู่ โดยพิจารณาจากค่า Sig. ที่น้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ 0.05 พบว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มีอายุ 23-25 ปี และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มี
อายุ 26-28 ปี มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบที่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืน แสดงให้เห็นว่าผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีที่มีอายุ 23-25 ปี และ 26-28 ปี มีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลง และ
ตัดสินใจในการประกอบอาชีพในวิชาชีพสอบบัญชี 

4.3.3 ประสบการณ์การท างานกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 3 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.7 
 
ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การท้างานกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

ประสบการณ์ท างาน N ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

Sig. 

ต่ ากว่า 1 ปี - 3 ปี 103 3.42 1.071 .000 
มากกว่า 3 ปี - 6 ปี 219 3.63 0.916 

มากกว่า 6 ปี 78 4.00 0.912 
 

จากการทดสอบประสบการณ์การท างานกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการ
ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่า α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่าประสบการณ์การท างานที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบพบว่า ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การท างานมาก
ขึ้น ก็จะยิ่งมีแรงจูงใจที่จะเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่
มีประสบการณ์ในการท างานมานาน ย่อมมีแนวโน้มที่จะอยู่ในสายงานอาชีพตรวจสอบบัญชี และการ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความรู้ความสามารถทางด้านการสอบบัญชี 
รวมถึงอนาคตในสายงานด้านนั้นๆ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมานานจึงมีแรงจูงใจในการเข้ารับ
การทดสอบมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อยและยังไม่รู้แนวทางอนาคตในสายงานอาชีพตรวจสอบ
บัญชี 

ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ Titard and Russell (1989) ที่
ระบุไว้ว่าผู้ที่มีประสบการณ์การท าบัญชีจะช่วยให้การสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความส าเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Dunn and Hall 
(1984) ระบุว่าการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติทางบัญชี ดังนั้น 
ประสบการณ์ท างานจึงไม่มีผลต่อความสามารถในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ตารางที่ 4.8 
 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ท้างานของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

ประสบการณ์
ท างาน (I) 

ประสบการณ์
ท างาน (J) 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

1-3 ปี มากกว่า 3-6 ปี -.213 .114 .064 

มากกว่า 6 ปี -.583* .144 .000 

มากกว่า 3-6 ปี 1-3 ปี .213 .114 .064 

มากกว่า 6 ปี -.370* .126 .004 
มากกว่า 6 ปี 1-3 ปี .583* .144 .000 

มากกว่า 3-6 ปี .370* .126 .004 

 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ท างานของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่แตกต่าง

กันด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ตามตารางที่ 4.8 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกลุ่มต่างๆ ทีละคู่ โดยพิจารณาจาก
ค่า Sig. ที่น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ 0.05 พบว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ท างาน 
1-3 ปี และประสบการณ์ท างานมากกว่า 3-6 ปี มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบที่แตกต่างจาก
กลุ่มอ่ืน แสดงให้เห็นว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี และประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 3-6 ปี มีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน เนื่องจากประสบการณ์ในการท างาน 1-3 ปี เป็นช่วงเริ่มต้น
ของการท างาน อาจจะมีแรงจูงใจที่น้อย และประสบการณ์ในการท างาน 3-6 ปี เริ่มที่จะมีแรงจูงใจใน
การเข้ารับการทดสอบเนื่องจากเป็นช่วงของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโสที่เริ่มที่จะเห็นความส าคัญใน
อาชีพผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

4.3.4 เกรดเฉลี่ยกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 

ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 4 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.9 
 
ผลการวิเคราะห์เกรดเฉลี่ยกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เกรดเฉลี่ย N ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

Sig. 

ต่ ากว่า 2.00-3.00 51 3.53 1.027 0.056 

3.01-3.50 200 3.57 0.995 
3.51-4.00 149 3.80 0.915 

 
จากการทดสอบเกรดเฉลี่ยกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ได้ค่า Sig. เท่ากับ 

0.056 ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่าเกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้ารับการ
ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่มีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มีเกรดเฉลี่ย
ค่อนข้างสูง และเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานแล้ว ไม่ว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจะมีเกรดเฉลี่ยเท่าใดก็
จะได้รับการกระตุ้นจากส านักงานให้เข้ารับการทดสอบจนเกิดแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Titard and Russell (1989) ระบุไว้ว่าเกรดเฉลี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยที่สูงกว่าจะประสบ
ความส าเร็จในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยของ Titard and Russell 
(1989) ยังมีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 ที่ไม่ได้ศึกษาในปริญญาขั้นสูงและมีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.00 – 3.49 ซึ่งสอบไม่ผ่านในครั้งแรกที่ท าการทดสอบ จึงอาจเป็นไปได้ว่ามีการปล่อยเกรดในการ
เรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

4.3.5 ระดับการศึกษากับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 5 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.10 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับการศึกษากับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ระดับการศึกษา N ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

Sig. 

ปริญญาตรี 278 3.57 0.950 0.774 

ปริญญาโทถึงสูงกว่า
ปริญญาโท 

122 
3.82 1.012 

 
จากการทดสอบระดับการศึกษากับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยใช้การวิเคราะห์ Independent-Sample T Test ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.774 

ซึ่งมากกว่าค่า α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโทถึงสูงกว่าปริญญา
โทมีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ในประเทศไทยมีเกณฑ์ขั้นต่ าเพียงปริญญาตรี ระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสามารถเข้า
รับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีถึงแม้ว่าจะมี
การศึกษาในระดับปริญญาโท ก็จัดว่าเป็นพนักงานในระดับต้นเช่นเดียวกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งพนักงานในระดับต้นต่างก็มีแรงจูงใจที่จะเข้ารับการทดสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องงานวิจัยของโชติกา ระโส (2555) ที่ได้
ท าการศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พบว่า 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

4.3.6 จ านวนครั้งที่เข้าทดสอบกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 5 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบที่แตกต่างกัน 

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.11 
 
ผลการวิเคราะห์จ้านวนครั้งที่เข้าทดสอบกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

จ านวนครั้ง 
ที่เข้าทดสอบ 

N ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(Std. Deviation) 

F 
 

Sig. 

ยังไม่เคย 46 2.91 1.170 11.851 0.000 
1-2 ครั้ง 98 3.26 0.877 

3-4 ครั้ง 77 3.62 0.762 
5-6 ครั้ง 59 3.93 0.763 

7 ครั้งขึ้นไป 120 4.13 0.885 

 
จากการทดสอบจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบกับระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการ

ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่า α 0.05 ดังนั้นจึงสรุปว่าจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ที่เข้ารับการทดสอบยิ่งได้เข้ารับการทดสอบจ านวนหลาย
ครั้งขึ้นจะท าให้เกิดแรงกระตุ้นของตนเองในการเข้ารับการทดสอบเพ่ือให้ผ่านการทดสอบ หรือ
จ านวนที่เข้าทดสอบหลายครั้งยิ่งมีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบนั้น แสดงให้เห็นถึงวิชาการที่เข้า
รับการทดสอบจ านวนมากหลายวิชา ซึ่ง 6 วิชาอาจจะต้องใช้การสอบหลายครั้งมากยิ่งขึ้น และอาจมี
การสอบผ่านในบางรายวิชาจึงท าให้มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบมากขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Weidman (2006) ระบุว่าผู้เข้ารับการทดสอบที่ระยะเวลาห่างจากเวลาที่จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัย การประสบความส าเร็จในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็จะยิ่งยากมากยิ่งขึ้น 
แสดงให้เห็นว่าการเข้าทดสอบยิ่งจ านวนมากครั้งมากยิ่งขึ้น จนล่วงเลยเวลาไปนานจะยิ่งท าให้การเข้า
รับการทดสอบผ่านมีโอกาสยากมากขึ้น อาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต นอกจากนี้การสอบที่ท าให้ได้ 6 วิชาภายในระยะเวลา 4 ปี โดยที่ต้องได้รับคะแนน
แต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งถ้าจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบยิ่งมากขึ้นก็จะยิ่ งส่งผลให้ท้อจนเลิกสอบ
เป็นผู้สอบอนุญาตไปในที่สุด (จักษ์ ปรีชาว่องไวกุล และธวิชุดา บรรจงมณี, 2554) 
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ตารางที่ 4.12 
 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจ้านวนครั้งที่เข้าทดสอบของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

จ านวนครั้งที่
เข้าทดสอบ (I) 

จ านวนครั้งที่
เข้าทดสอบ (J) 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ยังไม่เคย 1-2 ครั้ง -.342* .158 .031 
3-4 ครั้ง -.710* .164 .000 

5-6 ครั้ง -1.019* .173 .000 

7ครั้งข้ึนไป -1.212* .153 .000 
1-2 ครั้ง ยังไม่เคย .342* .158 .031 

3-4 ครั้ง -.368* .134 .006 
5-6 ครั้ง -.677* .145 .000 

7ครั้งข้ึนไป -.870* .120 .000 

3-4 ครั้ง ยังไม่เคย .710* .164 .000 
1-2 ครั้ง .368* .134 .006 

5-6 ครั้ง -.309* .153 .044 

7ครั้งข้ึนไป -.502* .129 .000 
5-6 ครั้ง ยังไม่เคย 1.019* .173 .000 

1-2 ครั้ง .677* .145 .000 

3-4 ครั้ง .309* .153 .044 
7ครั้งข้ึนไป -.193 .140 .170 

7ครั้งข้ึนไป ยังไม่เคย 1.212* .153 .000 
1-2 ครั้ง .870* .120 .000 

3-4 ครั้ง .502* .129 .000 

5-6 ครั้ง .193 .140 .170 
 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่

แตกต่างกันด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ตามตารางที่ 4.12 เพ่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกลุ่มต่างๆ ทีละคู่ โดย
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พิจารณาจากค่า Sig. ที่น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ 0.05 พบว่า ผู้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการ
ทดสอบ และผู้ที่เข้ารับการทดสอบ 1-2 ครั้ง มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบที่แตกต่างจากกลุ่ม
อ่ืน ในขณะที่ผู้ที่เข้ารับการทดสอบ 3-4 ครั้ง มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบแตกต่างจากผู้ที่ไม่
เคยเข้ารับการทดสอบ เข้ารับการทดสอบ 1-2 ครั้ง และเข้ารับการทดสอบ 7 ครั้งขึ้นไป ในขณะที่ผู้ที่
เข้ารับการทดสอบ 5-6 ครั้ง มีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบแตกต่างจาก ผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการ
ทดสอบ และเข้ารับการทดสอบ 1-2 ครั้ง และผู้ที่เข้ารับการทดสอบ 7 ครั้งขึ้นไป มีแรงจูงใจในการ
เข้ารับการทดสอบแตกต่างจากผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการทดสอบ เข้ารับการทดสอบ 1-2 ครั้ง และเข้ารับ
การทดสอบ 3-4 ครั้ง ซึ่งผู้ที่ยังไม่เคยรับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจ
ในการเข้ารับการทดสอบที่ต่ าที่สุด ซึ่งเป็นไปได้ว่ายังไม่คุ้นเคยกับการทดสอบและข้อสอบที่ใช้ในการ
ทดสอบ ท าให้เกิดแรงจูงใจการทดสอบในระดับที่ต่ า 

 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
 
จากการออกแบบแบบสอบถาม โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดปัจจัยเบื้องต้นได้ 6 ปัจจัย ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมและตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับจากลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของปัจจัยและตัววัดเหล่านั้นอีกครั้งก่อนน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมและ
เกิดความถูกต้องของผลการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของปัจจัย
และตัววัดเบื้องต้นนั้นอาจมีความสัมพันธ์กันเอง หรือมีแนวโน้มของข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
สามารถรวบรวมและก าหนดเป็นปัจจัยใหม่ที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัว
แปรอิสระโดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

 
4.4.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย 

เบื้องต้นผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่างๆ ทั้ง 21 ตัวแปร ซึ่งเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัววัด
ต่างๆ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่ามีตัววัดหลายคู่ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีผลต่อการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ดังนั้นผู้วิ จัยจึงได้น าตัววัดเหล่านั้นไปท าการ
วิเคราะห์และสกัดปัจจัยต่อไป โดยการวิเคราะห์ปัจจัยอันดับการจะใช้สถิติทดสอบในการวิเคราะห์คือ 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s Test Sphericity ในการทดสอบความเหมาะสมของตัว
แปรอิสระท่ีจะท าการสกัดปัจจัยหรือไม่ 
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KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่
น ามาวิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งถ้าค่า KMO มีค่ามาก (เข้าสู่ค่า1) 
แสดงว่าสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มตัวแปรได้ แต่ถ้า KMO มีค่าน้อย (เข้าสู่
ค่า 0) แสดงว่าไม่สมควรน าเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยมาใช้ ส่วนในการทดสอบแบบ Barlett’s Test 
Sphericity ซึ่งใช้ในการทดสอบค่าสหสัมพันธ์โดยรวมของตัวแปรย่อยที่น ามาวิเคราะห์ ข้อมูลที่
เหมาะสมจะต้องมีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดระดับ
นัยส าคัญเท่ากับ 0.05 และได้ตั้งสมมติฐาน คือ 

H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และ 
H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
การวิเคราะห์ค่า KMO และ Bartlett’s Test 
 

ตารางที่ 4.13 
 
ค่า KMO และ Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .786 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2517.477 

df 210 

Sig. .000 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า เมื่อท าการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์
ปัจจัยจะได้ค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.786 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่า ข้อมูลที่รวบรวมได้มีความ
เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยในระดับดีมาก และเมื่อท าการทดสอบของบาร์ทเร็ตต 
พบว่า ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 2517.477 และมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่า
ระดับนัยส าคัญในการทดสอบ (0.05) แสดงว่า เมทริกซ์สัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ หรืออีกนัย
หนึ่งคือ ตัวแปรทั้ง 21 ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเอง 

4.4.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย 

จากการทดสอบการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ในขั้นต่อมาผู้วิจัยได้ท าการสกัดปัจจัย (Extraction) 
แบบ Principal Component Analysis (PCA) และเพ่ือให้น้ าหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัด
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ได้มีความชัดเจนมากขึ้นจึงใช้วิธีหมุนแกนแบบ Varimax แล้วใช้เกณฑ์ในการตัดสินจ านวนปัจจัยที่
เหมาะสมจากการพิจารณาค่า Eigenvalue ที่มากกว่า 1 และค่า Factor Loading ของตัววัดใน
ปัจจัยต้องไม่น้อยกว่า 0.5 ซึ่งตัววัดแต่ละตัวจะต้องไม่มีค่า Factor Loading สูงใกล้เคียงกันมากกว่า 
1 ปัจจัย 

เมื่อวิเคราะห์ค่าสถิติสาหรับแต่ละปัจจัยทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัยโดยวิธี PCA พบ
ค่าของ Initial Eigenvalues ซึ่งหมายถึง ความแปรปรวนทั้งหมดในตัวแปรเดิมที่สามารถอธิบายได้ 
โดยปัจจัยจากตารางสามารถสรุปจ านวนตัววัดได้ทั้งหมด 21 ตัววัด ซึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่มปัจจัยใหม่
ได้ทั้งสิ้น 6 กลุ่มปัจจัย โดยกลุ่มปัจจัยดังกล่าวนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้เท่ากับ 60.579% 
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) ซึ่งสามารถแสดงการเปรียบเทียบในการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
ปัจจัยและตัววัดต่างๆ ระหว่างปัจจัยหรือตัววัดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และปัจจัยหรือตัววัดที่
ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยดังตารางที่ 4.14 

 
ตารางที่ 4.14 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
1. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร 
1.1 ส านักงานสอบบัญชีมีการสนับสนุนให้

พนักงานสอบ CPA อย่างเต็มที่ 
1.2 ระบบการสนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA 

ของส านักงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ 
1.3 ระบบให้วันหยุดเพื่อลาสอบของส านัก

งานสอบบัญชีสามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 
1.4 ส านักงานสอบบัญชีมีเงินพิเศษให้ในจ านวนที่

เหมาะสม หากสามารถสอบเป็น CPA ได ้
1.5 ส านักงานสอบบัญชีจะข้ึนเงินเดือนให้อย่าง

เหมาะสมถ้าหากสอบ CPA ได้ 
1.6 ส านักงานสอบบัญชีมีวัฒนธรรมที่กระตุ้น

พนักงานให้สอบ CPA 
1.7 หากสอบ CPA ได้จะได้เลื่อนต าแหน่ง 

1. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรในด้าน
ค่าตอบแทน 

1.1 ส านักงานสอบบัญชีมีเงินพิเศษให้ในจ านวนที่
เหมาะสม หากสามารถสอบเป็น CPA ได้ 

1.2 ส านักงานสอบบัญชีจะข้ึนเงินเดือนให้อย่าง
เหมาะสมถ้าหากสอบ CPA ได้ 

1.3 ส านักงานสอบบัญชีมีวัฒนธรรมที่กระตุ้น
พนักงานให้สอบ CPA 

1.4 หากสอบ CPA ได้จะได้เลื่อนต าแหน่ง 
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ตารางที่ 4.14 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
2. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
2.1 ครอบครัวสนับสนุนให้เป็น CPA 
2.2 ภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการสอบ 

CPA 
2.3 เพ่ือนท าให้อยากสอบ CPA 

2. ปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน และการทดสอบ
ความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และ
เกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ 

2.1 การฝึกงานจ านวน 3,000 ชั่วโมง ระยะเวลา 
3 ปี มีระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว 

2.2 จ านวนวิชาในการสอบ 6 วิชา เหมาะสมแล้ว 
2.3 เกณฑ์การผ่านการทดสอบที่สภาวิชาชีพบัญชี

ก าหนดเหมาะสมแล้ว (60%) 
2.4 สภาวิชาชีพบัญชีเปิดเข้าทดสอบ CPA (3 

ครั้ง/ปี) เหมาะสมแล้ว 
3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการ

ของมนุษย์ 
3.1 ถ้าสอบ CPA ได้ จะท าให้รู้สึกว่าตนประสบ

ความส าเร็จในชีวิตหรือหน้าที่การงาน 
3.2 ถ้าสอบ CPA ไม่ผ่านจะรู้สึกไม่สบายใจ 

3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร
เกี่ยวกับระบบองค์กร 

3.1 ส านักงานสอบบัญชีมีการสนับสนุนให้
พนักงานสอบ CPA อย่างเต็มที่ 

3.2 ระบบการสนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA 
ของส านักงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ 

3.3 ระบบให้วันหยุดเพื่อลาสอบของส านัก
งานสอบบัญชีสามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

4. ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี  
(การฝึกหัดงาน) 

4.1 การฝึกงานจ านวน 3,000 ชั่วโมง ระยะเวลา 
3 ปี มีระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว 

 

4. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการ
ของมนุษย์ ครอบครัว และความก้าวหน้า
ในวิชาชีพท่ีไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบ
บัญชี 

4.1 ครอบครัวสนับสนุนให้เป็น CPA 
4.2 ถ้าสอบ CPA ได้ จะท าให้รู้สึกว่าตนประสบ

ความส าเร็จในชีวิตหรือหน้าที่การงาน 
4.3 ถ้าสอบ CPA ไม่ผ่านจะรู้สึกไม่สบายใจ 
4.4 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความสนใจในงานสายงาน

อาชีพด้านอ่ืน 
4.5 CPA ไมม่ีความส าคัญกับความก้าวหน้าทาง

อาชีพ 
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ตารางที่ 4.14 
 
เปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการวิเคราะห์ปัจจัย (ต่อ) 

 
จากการวิเคราะห์ปัจจัย ท าให้ได้มาซึ่งปัจจัยใหม่จ านวน 6 ปัจจัยข้างต้น ท าให้

ผู้วิจัยมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานงานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลที่
ไดจ้ากการจัดกลุ่มปัจจัยดังนี้ 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
5. ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี (การ
ทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะ
ข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการ
ทดสอบ) 

5.1 เนื้อหาของวิชาที่สอบ CPA ไม่ยากจนเกินไป 
5.2 จ านวนวิชาในการสอบ 6 วิชา เหมาะสมแล้ว 
5.3 ข้อสอบหรือเกณฑ์ในการตรวจของสภาพ

วิชาชีพบัญชีมีความเหมาะสม 
5.4 ยิ่งเวลาผ่านไป โอกาสสอบ CPA ผ่านจะยาก

มากยิ่งขึ้น 
5.5 เกณฑ์การผ่านการทดสอบที่สภาวิชาชีพบัญชี

ก าหนดเหมาะสมแล้ว (60%) 
5.6 สภาวิชาชีพบัญชีเปิดเข้าทดสอบ CPA (3 

ครั้ง/ปี) เหมาะสมแล้ว 

5. ปัจจัยด้านความเหมาะสมของเนื้อหาและ
เกณฑ์ในการผ่านการทดสอบ และความ
ยากในการผ่านการทดสอบ 

5.1 เนื้อหาของวิชาที่สอบ CPA ไม่ยากจนเกินไป 
5.2 ข้อสอบหรือเกณฑ์ในการตรวจของสภาพ

วิชาชีพบัญชีมีความเหมาะสม 
5.3 ยิ่งเวลาผ่านไป โอกาสสอบ CPA ผ่านจะยาก

มากยิ่งขึ้น 
 

6. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้
ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี 

6.1 CPA ไมม่ีความส าคัญกับความก้าวหน้าทาง
อาชีพ 

6.2 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความสนใจในงานสายงาน
อาชีพด้านอ่ืน 

6. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
6.1 ภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการสอบ 

CPA 
6.2 เพ่ือนท าให้อยากสอบ CPA 
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สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรในด้านค่าตอบแทนส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน และการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา 
ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรเกี่ยวกับระบบองค์กรส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์ ครอบครัว 
และความก้าวหน้าทางสายงานอาชีพอ่ืนส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านความเหมาะสมของเนื้อหาและเกณฑ์ในการผ่านการ
ทดสอบ และความยากในการผ่านการทดสอบส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว และความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต 

นอกจากนี้ระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัย เมื่อได้แบ่งตัววัดทั้งหมดออกเป็น 6 
ปัจจัย ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกคะแนนปัจจัย (Factor Score) ของแต่ละปัจจัย เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ค่าทางสถิติอ่ืนๆ ที่สนใจต่อไป 

4.4.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ โดยปัจจัยที่ได้จากการจัดกลุ่ม Factor Score (คะแนนของแต่ละปัจจัย) ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยและคะแนนของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง 
สามารถน ามาวิเคราะห์หาสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์
การถดถอยดังกล่าว จะสามารถบอกได้ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคัญ ผู้วิจัยได้
น ากลุ่มปัจจัยทั้งหมดที่คาดว่ามีผลต่อแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 6 ปัจจัย ไปท าการวิเคราะห์
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สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อิสระด้วยกันเอง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือดูว่าตัวแปรอิสระไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเอง
อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าทั้ง 6 ปัจจัย ที่ได้จากการ
จัดกลุ่มปัจจัย ไม่มีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญในส่วนของการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยแบบ Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
สอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ซึ่งใช้
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วจ านวน 400 ชุด และก าหนดระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 น าตัวแปรเข้าสมการโดยวิธี All Enter เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดย

พิจารณาค่า Sig. เปรียบเทียบกับ ค่า α 0.05 ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.15 
 
ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .495a .245 .234 .854 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าประสิทธิภาพในการท านาย (R Square) สูงสุด คือ 

0.245 หมายความว่า ตัวแปรทั้ง 6 ตัวสามารถอธิบายการแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (ตัวแปรตาม) ได้ร้อยละ 24.5 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75.5 เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ 

 
ตารางที่ 4.16 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแบบ (ANOVA) 

Model 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 92.988 6 15.498 21.273 .000b 

Residual 286.310 393 .729 
  

Total 379.297 399 
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การวิเคราะห์ผลจากตารางที่ 4.16 มีการตั้งสมมติฐาน คือ 
H0: ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาแรงจูงใจในการสอบเป็น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
H1: ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาแรงจูงใจในการสอบ

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

จากการทดสอบที่ก าหนดระดับนัยส าคัญ (α) 0.05 นั้น ผลจากการทดสอบได้ตาม

ตารางที่ 4.14 ค่า Sig. เป็น 0.000 ซึ่งน้อยกว่า α ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นั่นคือตัวแปร
อิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
ตารางที่ 4.17 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยที่มสี่งผลต่อ
แรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส้านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error 
Beta 

(Constant) -.902 .471  -1.914 .056 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรใน
ด้านค่าตอบแทน 

-.025 .066 -.019 -.381 .703 

ปัจจัยด้านการฝึกหดังาน และการ
ทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะ
ข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผา่น
การทดสอบ 

.424 .075 .265 5.671 .000 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กร
เกี่ยวกับระบบองค์กร 

.245 .061 .198 4.002 .000 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความ
ต้องการของมนุษย์ ครอบครัว และ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพท่ีไม่ใช้
ใบอนุญาตการเป็นผูส้อบบัญช ี

.458 .103 .211 4.448 .000 
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ตารางที่ 4.17 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยที่มสี่งผลต่อ
แรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส้านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ ่(ต่อ) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error 
Beta 

ปัจจัยด้านความเหมาะสมของเนื้อหา
และเกณฑ์ในการผ่านการทดสอบ 
และความยากในการผ่านการทดสอบ 

-.059 .076 -.035 -.776 .438 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว .209 .072 .130 2.907 .004 

 
จากตารางที่ 4.17 เมื่อพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (T-Test ของปัจจัยที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) มีจ านวน 4 
ปัจจัย และจากผลของการวิเคราะห์แต่ละตัวแปรจะได้ค่ าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta 
Coefficient) ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ถ้าตัวแปรอิสระ
ตัวใดมีค่า Beta Coefficient สูง แสดงว่าตัวแปรอิสระตัวนั้นส่งผลต่อตัวแปรตามมาก ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์ 
ครอบครัว และความก้าวหน้าทางสายงานอาชีพอ่ืน ปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน และการทดสอบความรู้ 
จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ และปัจจัยด้านการสนับสนุน
จากองค์กรเกี่ยวกับระบบองค์กร โดยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ สามารถตอบ
สมมติฐานของงานวิจัยได้ตามแต่ละสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรในด้านค่าตอบแทนส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.703 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 7 ซึ่งสามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
องค์กรในด้านค่าตอบแทนไมส่่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้ง
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ในเรื่องของส านักงานสอบบัญชีมีเงินพิเศษให้ในจ านวนที่เหมาะสม หากสามารถสอบเป็น CPA ได้ 
ส านักงานสอบบัญชีจะขึ้นเงินเดือนให้อย่างเหมาะสมถ้าหากสอบ CPA ได้ ส านักงานสอบบัญชีมี
วัฒนธรรมที่กระตุ้นพนักงานให้สอบ CPA และหากสอบ CPA ได้จะได้เลื่อนต าแหน่ง ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยใดเลยที่กล่าวมาในบทที่ 2 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากส านักงานบัญชีไม่ได้มีการก าหนด
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเพื่อจูงใจให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่ง
ไม่แตกต่างกันส าหรับส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่แต่ละแห่ง จึงท าให้ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
องค์กรในด้านค่าตอบแทนไมส่่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน และการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา 
ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการ
ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 8 ซึ่งสามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน 
และการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งในเรื่องของการฝึกงานจ านวน 3,000 
ชั่วโมง ระยะเวลา 3 ปี มีระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว จ านวนวิชาในการสอบ 6 วิชา เหมาะสมแล้ว 
เกณฑ์การผ่านการทดสอบที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเหมาะสมแล้ว (60%) และสภาวิชาชีพบัญชีเปิด
เข้าทดสอบ CPA (3 ครั้ง/ปี) เหมาะสมแล้ว ซึ่งไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของในอดีตที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 
สืบเนื่องมาจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นหน่วยงานที่ก าหนดชั่วโมงการฝึกหัดงาน รวมถึงการทดสอบ
ความรู้ จ านวนลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวมีการ
ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลานาน เป็นที่ยอมรับของผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ การที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ 
ก็จะต้องผ่านข้อก าหนดดังกล่าว ดังนั้น ปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน และการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา 
ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
เข้ารับการทดสอบของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรเกี่ยวกับระบบองค์กรส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 ซึ่งสามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
องค์กรเกี่ยวกับระบบองค์กรส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้ง
ในเรื่องของส านักงานสอบบัญชีมีการสนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA อย่างเต็มที่ ระบบการสนับสนุน
ให้พนักงานสอบ CPA ของส านักงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ และระบบให้วันหยุดเพ่ือลาสอบของ
ส านักงานสอบบัญชีสามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของในอดีตที่กล่าวไว้ใน
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บทที่ 2 ที่กล่าวว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานมักจะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีในปีแรกๆ 
จนถึงระดับหุ้นส่วนผู้ตรวจสอบบัญชี เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการท างานของ
พนักงาน นอกจากนี้ ส านักงานท่ีมีมาตรฐานยังจัดให้มีการจัดอบรมเพ่ือเตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตด้วย (จักษ์ ปรีชาว่องไวกุล และธวิชุดา บรรจงมณี, 2554) ซึ่งระบบการสนับสนุนดังกล่าว 
จะมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้  Weidman (2006) พบว่า 
การให้การสนับสนุนในการให้วันหยุดการท างานส าหรับการเตรียมตัวสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาตเป็นระยะเวลากว่า 2 อาทิตย์โดยยังได้รับเงินเดือนจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการสมัครสอบ หรือ
แม้แต่การให้เบิกค่าเล่าเรียนส าหรับคอร์สติวเตรียมสอบ หรือเบิกค่าสมัครสอบก็จะส่งผลต่อพนักงาน
รุ่นใหม่ๆ ที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้เช่นกัน (Lasch, 2005; 
Titard & Russell, 1989) 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์ ครอบครัว 
และความก้าวหน้าในวิชาชีพท่ีไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับ
การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 10 ซึ่งสามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
ความต้องการของมนุษย์ ครอบครัว และความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุน
จากครอบครัวให้เป็น CPA ความรู้สึกประสบความส าเร็จถ้าสามารถสอบ CPA ได้ และถ้าสอบ CPA 
ไม่ผ่านจะรู้สึกไม่สบายใจ ปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงจูงใจให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในงานสายงานอาชีพด้านอ่ืนที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็น
ผู้สอบบัญชีก็ส่งผลต่อแรงจูงใจให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย
เช่นกัน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า แม้ว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจะให้ความสนใจกับสายงานอ่ืนที่ไม่ต้องใช้
ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี แต่ใบอนุญาตฯ ดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรู้ ความสามารถของ
บุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็นใบเบิกทางท่ีดีในการสมัครงานในต าแหน่งงานที่สูงขึ้น เช่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็น
ต้น ดังนั้น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ไม่ต้องการท างานด้านการสอบบัญชีต่อไปและต้องการท างานในสาย
งานอ่ืนที่มีต าแหน่งสูงขึ้น จึงมีแรงจูงใจที่จะเข้ารับการทดสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตการเป็นผู้สอบ
บัญชี 

ผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชัย ผิวคราม (2533, น. 76) ที่เสนอว่า 
แรงจูงใจด้านความรัก ความถนัด และความสนใจจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เพราะเป็น
แรงผลักดันที่กระตุ้นให้บุคคลกระท าการใดๆ โดยแสดงถึงความโน้มเอียงที่บุคคลเลือกหรือท าสิ่งหนึ่ง
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สิ่งใดมากกว่าสิ่งอ่ืนๆ ความถนัดของบุคคลจะบอกถึงระดับความสามารถว่าจะประสบผลส าเร็จในด้าน
การเรียนรู้หรือเกิดทักษะในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องมีความรักและความสนใจที่จะ
ฝึกฝนจึงจะประสบความส าเร็จในการกระท าสิ่งนั้น หากผู้ใดมีความรัก ความสนใจ และความถนัด ใน
การกระท าสิ่งต่างๆ มากก็ย่อมจะมีโอกาสประสบความส าเร็จมากน้อยตามไปด้วย และจากการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยด้านความรักความถนัดและความสนใจ มีแรงจูงใจกระตุ้นให้บุคคลตัดสินใจกระท าการ
ใดๆ อยู่ในระดับมาก 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านความเหมาะสมของเนื้อหาและเกณฑ์ในการผ่านการ
ทดสอบ และความยากในการผ่านการทดสอบส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.438 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 11 ซึ่งสามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านความเหมาะสมของ
เนื้อหาและเกณฑ์ในการผ่านการทดสอบ และความยากในการผ่านการทดสอบไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งในเรื่องของเนื้อหาของวิชาที่สอบ CPA ไม่ยาก
จนเกินไป ข้อสอบหรือเกณฑ์ในการตรวจของสภาพวิชาชีพบัญชีมีความเหมาะสม และยิ่งเวลาผ่านไป 
โอกาสสอบ CPA ผ่านจะยากมากยิ่งขึ้น ซ่ึงอาจเนื่องมาจากเนื้อหาของการสอบ เกณฑ์ในการผ่านการ
ทดสอบ และความยากของการผ่านการทดสอบ เป็นสิ่งที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ไม่ว่าผู้ที่
ต้องการจะเข้าสอบจะเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ตาม ก็จะต้องเข้ารับการทดสอบด้วยเนื้อหา
และเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น ปัจจัยด้านความเหมาะสมของเนื้อหาและเกณฑ์ในการผ่านการทดสอบ 
และความยากในการผ่านการทดสอบจึงไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
จากผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า

ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 12 ซึ่งสามารถตีความได้ว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
ครอบครัว ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งในเรื่องของภาระ
ของครอบครัวมีผลกระทบต่อการสอบ CPA และเพ่ือนท าให้อยากสอบ CPA ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Charron and Lowe (2009) กล่าวว่าผู้ที่จบการศึกษาใหม่จะมองว่าการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ไม่มีแรงกดดันและเวลาที่ตายตัวอย่างเช่นการสอบในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่ งที่
สามารถเลื่อนออกไปได้ และการตัดสินใจในการเลือกอาชีพอาจขึ้นอยู่กับครอบครัวอีกด้วย นอกจากนี้
ทฤษฎี Young Adult Theory ของ Erikson (1963) ระบุว่าในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นมีแนวโน้มที่จะได้รับ
อิทธิพลจากกลุ่มสังคมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนในการตัดสินใจท างานในสายงานอาชีพ
บัญชี รวมไปถึงอิทธิพลจากเพ่ือนในการกระตุ้นให้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ในประเทศไทย เพ่ือเป็น
แนวทางให้ส านักงานสอบบัญชี ทั้งส านักงานสอบบัญชีนานาชาติ (International Firm) ที่อยู่ใน
ประเทศไทย และส านักงานสอบบัญชีของไทย (Local Firm) ในการปรับปรุงระบบสนับสนุนของ
องค์กร เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
รวมถึงเป็นแนวทางให้กับนิสิต นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีในการ
ท าความเข้าใจถึงแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สภาวิชาชีพก าหนด เพ่ือ
เตรียมตัวพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือมาท าแบบสอบถามและเก็บข้อมูล
โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลและหาค่าสถิติเชิงพรรณนาในการพิสูจน์สมมติฐาน และได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบ
กลับที่มคีวามครบถ้วนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 400 ชุด จากนั้นน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย สามารถท าการสรุปผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ อายุ ด้านประสบการณ์

ท างาน ด้านเกรดเฉลี่ย ด้านระดับการศึกษา และด้านจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ ว่ามีผลต่อแรงจูงใจให้
การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้วัดค่าตัวแปรโดยใช้ 
Independent-Sample T Test ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่แยกตามเพศ และระดับการศึกษา และใช้
วิธี One-way ANOVA ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ประสบการณ์การท างาน เกรดเฉลี่ย และ
จ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านประสบการณ์ท างาน และ
ด้านจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ในขณะที่ปัจจัยด้านเพศ ด้านเกรดเฉลี่ย และด้านระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับ
การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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5.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ทั้ง 21 ตัวแปร โดยใช้วิธีการ
หมุนแกนแบบ Varimax สามารถจัดกลุ่มได้ 6 ปัจจัยใหม่ด้วยกัน และเมื่อน าปัจจัยดังกล่าวมาท าการ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน และการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และ
เกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรเกี่ยวกับระบบองค์กร ปัจจัย
ด้านการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์ ครอบครัว และความก้าวหน้าทางสายงานอาชีพอ่ืน  
และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

5.1.2.1 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์  
ครอบครัว และความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบ

บัญชี ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งในเรื่องของครอบครัว
สนับสนุนให้เป็น CPA ถ้าสอบ CPA ได้ จะท าให้รู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จในชีวิตหรือหน้าที่การ
งาน ถ้าสอบ CPA ไม่ผ่านจะรู้สึกไม่สบายใจ CPA มีความส าคัญกับความก้าวหน้าทางอาชีพและผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีมีความสนใจในงานสายงานอาชีพด้านอื่น 

5.1.2.2 ปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน และการทดสอบความรู้  
จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งในเรื่องของการฝึกงาน
จ านวน 3,000 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 ปี มีระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว จ านวนวิชาในการสอบ 6 วิชา 
เหมาะสมแล้ว เกณฑ์การผ่านการทดสอบที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเหมาะสมแล้ว (60%) และสภา
วิชาชีพบัญชีเปิดเข้าทดสอบ CPA (3 ครั้ง/ปี) เหมาะสมแล้ว 

5.1.2.3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรเกี่ยวกับระบบองค์กร 
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทั้งในเรื่องของส านักงานสอบบัญชีมีการสนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA อย่างเต็มที่ ระบบการ
สนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA ของส านักงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ และระบบให้วันหยุดเพ่ือลา
สอบของส านักงานสอบบัญชีสามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

5.1.2.4 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทั้งในเรื่องของภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการสอบ CPA และเพ่ือนท าให้อยากสอบ CPA 
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5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานสอบบัญชี และนิสิตนักศึกษาบัญชี 

 
ผลการวิจัยข้างต้นสามารถน าไปเป็นแนวทางให้กับส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่เข้าใจ

ถึงปัจจัยในการที่จะท าให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต รวมถึงเป็นแนวทางให้กับนิสิต นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ
บัญชีได้ท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือพิจารณาตนเอง
เบื้องต้น และพัฒนาความพร้อมอย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้น การเตรียมพร้อมให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
เกิดแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ ส านักงานสอบบัญชี และนิสิต นักศึกษาก าลังศึกษาในคณะที่
เกี่ยวข้องกับบัญชี และในอนาคตจะได้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ควรเน้นปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์ ครอบครัว และความก้าวหน้า
ในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ส านักงานสอบบัญชีควรจัดระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพบัญชีเพ่ือให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเห็นความส าคัญและ
อนาคตของอาชีพผู้สอบบัญชี เนื่องจากถ้าความต้องการของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความส าคัญหรือ
ตรงกับความต้องการของตนเองนั้นจะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตมากยิ่งขึ้น นิสิต นักศึกษาควรท าความเข้าใจในงานวิจัยนี้ และพัฒนาความรู้เชิงวิชาการ
ประกอบกับความรู้เชิงปฏิบัติ เพ่ือที่จะท าให้เกิดความเข้าใจในการเข้ารับการทดสอบ รวมถึงรู้ตนเอง
ว่าถนัดในสายงานอาชีพนี้หรือไม่ เนื่องจากความต้องการของมนุษย์ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับ
การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

2. ปัจจัยด้านการฝึกหัดงาน และการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และ
เกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ส านักงานสอบบัญชีควรให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ หลักเกณฑ์ วิธีการเข้ารับการทดสอบ เมื่อ
พนักงานรู้ในสิ่งที่จ าเป็นในการเข้ารับการทดสอบ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบมาก
ยิ่งขึ้น นิสิต นักศึกษาควรศึกษาเกี่ยวกับการฝึกหัดงาน และการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะ
ข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ ตลอดจนการติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
หลักเกณฑ์อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเข้ารับการฝึกหัดงานกับส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่จะเป็นการได้
ทดลองงานจริงก่อนที่จะต้องเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเมื่อจบการศึกษา ซึ่งจะต้องท าการฝึกหัดงานทั้งสิ้น 
3,000 ชั่วโมง เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรเกี่ยวกับระบบองค์กรส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งในเรื่องของส านักงานสอบบัญชีมีการสนับสนุนให้
พนักงานสอบ CPA อย่างเต็มที่ เช่น มีการจัดหาติวเตอร์มาสอน ออกค่าเรียน ออกค่าสอบ CPA หรือ
ให้วันหยุดอ่านหนังสือ เป็นต้น ระบบการสนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA ของส านักงานสอบบัญชีมี
ประสิทธิภาพ และระบบให้วันหยุดเพ่ือลาสอบของส านักงานสอบบัญชีสามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

4. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัวส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครอบครัวและเพ่ือนควรมีการสนับสนุนให้กับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเพ่ือน าไปสู่
แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ ส านักงานสอบบัญชีควรอธิบายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเห็นว่าการเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส่งผลดีต่อครอบครัวอย่างไร และการท าให้เพ่ือนร่วมงานมีการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดแรงกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ท าให้แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบมีมากข้ึน 

5. ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคล ส านักงานสอบบัญชีควรให้ความส าคัญกับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ที่อายุ 29 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 6 ปี หรือในระดับผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโสถึง
ขั้นผู้จัดการสอบบัญชี รวมถึงผู้ที่เข้ารับการทดสอบมากกว่า 7 ครั้งข้ึนไป เนื่องจากเป็นช่วงที่มีค่าเฉลี่ย
แรงจูงใจที่สูงสุด ซึ่งส านักงานสอบบัญชีควรให้ความส าคัญกับบุคคลเหล่านี้  โดยการจัดอบรมวิชาที่
จะต้องใช้ในการทดสอบเพิ่มเติม รวมถึงสนับสนุนให้มีวันลาเพ่ือเตรียมตัวในการทดสอบ ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อบุคคลเหล่านี้ 

 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 

 
ข้อมูลที่เก็บได้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเป็นข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ เพ่ือให้ได้ค าถามในแบบสอบถามที่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย แต่ข้อมูลที่ได้รับอาจจ ากัดอยู่แค่ในแบบสอบถามเท่านั้น อีกทั้งผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่อายุไม่มาก และเพ่ิงเริ่มท างานจึงยังไม่เห็นเป้าหมายใน
อาชีพของตนเองอย่างชัดเจนนัก ทั้งนี้ข้อมูลส าคัญบางอย่างอาจต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกจากการสังเกตุ
หรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติม ซึ่งทางส านักงานสอบบัญชีไม่อนุญาตให้เข้าไปท าวิจัยใดๆ นอกจากนี้ข้อมูล
ดังกล่าวยังเป็นข้อมูลที่เก็บได้ช่วงเดือนมีนาคม 2560 ดังนั้น ผู้ที่จะน าข้อมูลวิจัยชุดนี้ไปใช้ควร
ระมัดระวังการน าข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเชิงสถิติในการน าไปประยุกต์ใช้เนื่องจากข้อมูลที่
เชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงระยะเวลาได้ 
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5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 

 
ในงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1. ควรเพ่ิมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-

depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการ

ทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของนิสิต นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา อาจจะมีปัจจัยที่ส่งผล ที่
แตกต่างจากปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ 

3. ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเป็นการศึกษาในรูปแบบของการส ารวจแรงจูงใจของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีโดยกว้าง โดยไม่จ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเฉพาะผู้เป็นผู้สอบบัญชีเฉพาะส านักงานสอบ
บัญชีขนาดใหญ่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ไม่เอนเอียงไปในด้านใดด้านหนึ่ง 

4. ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจจะศึกษาแยกรายส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ และ
น ามาเปรียบเทียบกันเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

5. ในการศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสอบผ่านการ
ทดสอบ โดยศึกษากับผู้ที่ผ่านการทดสอบและข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 

 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่  
ซึ่งโครงการวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านในการเสียสละเวลาตอบค าถามในแบบสอบถามนี้จนครบ
ทุกข้อ ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลและความเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ผลวิจัยที่
ได้จากการศกึษาจะถูกน ามาใช้ประโยชน์เชิงวิชาการเท่านั้น 
 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ส่วนที่ 2 ประเมินแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต (CPA) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลที่ได้เหล่านี้จะน าไปใช้ในการศึกษาวิจัยในการน ามาประมวลผลเพ่ือหาข้อสรุป

ปัจจัยที่ส าคัญซึ่งจะสามารถน ามาเป็นแนวทางแก่บริษัทสอบบัญชีในการพัฒนาระบบส่งเสริมและ
สนับสนุนพนักงาน และเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่ก าลังศึกษาในคณะที่เกี่ยวกับบัญชีในการตัดสินใจเลือก
เส้นทางอาชีพ และได้ท าความรู้จักและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง 
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ค าถามคัดกรอง 
ท่านท างานเป็น (หรือเคยเป็น) ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใน Big 4 หรือไม ่
 ใช่  ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
ท่านท างาน (หรือเคยท างาน) เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่บริษัทสอบบัญชีใด 
 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ค าชี้แจง ให้ท่านประเมินสภาพแวดล้อมการท างานของตัวท่านเอง ว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความ
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด กรุณาท าเครื่องหมายในช่องวงกลม/สี่เหลี่ยม ที่ให้ไว้หน้าข้อความ โดยเลือก
ค าตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ระดับความเห็นด้วย 
ไม่เห็น

ด้วยอย่าง
ยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ 
(องค์กร) 

1.1 ส านักงานสอบบัญชีของท่านมีการ
สนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA อย่าง
เต็มที ่(เช่น มีการจัดหาติวเตอร์มาสอน, 
ออกค่าเรียน, ออกค่าสอบ CPA, ให้
วันหยุดอ่านหนังสือ เป็นต้น) 

     

1.2 ระบบการสนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA 
ของส านักงานสอบบัญชีของท่านมี
ประสิทธิภาพ 

     

1.3 ระบบให้วันหยุดเพื่อลาสอบของส านัก
งานสอบบัญชีของท่านสามารถท าได้จริง
ในทางปฏิบัติ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ระดับความเห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1.4 ส านักงานสอบบัญชีของท่านมีเงินพิเศษให้
ในจ านวนที่เหมาะสม หากท่านสามารถ
สอบเป็น CPA ได้ (เงินรางวัลส าหรับ
ผู้สอบได้) 

     

1.5 ส านักงานสอบบัญชีของท่านจะขึ้น
เงินเดือนให้อย่างเหมาะสมถ้าหากสอบ 
CPA ได ้

     

1.6 ส านักงานสอบบัญชีของท่านมีวัฒนธรรมที่
กระตุ้นพนักงานให้สอบ CPA 

     

1.7 หากท่านสอบ CPA ไม่ได้จะเป็นอุปสรรค
ในการเลื่อนต าแหน่ง (Promote) หรือ
เกิดผลเสียต่อหน้าที่การงาน 

     

2 ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ 
(ครอบครัว) 

2.1 ครอบครัวของท่านสนับสนุนให้ท่านเป็น 
CPA 

     

2.2 ภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการ
สอบ CPA 

     

2.3 เพ่ือนท าให้ท่านอยากสอบ CPA      
3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนและสิ่งจูงใจ 

(ความต้องการของมนุษย์) 
3.1 ท่านรู้สึกว่าถ้าสอบ CPA ได้ จะท าให้ท่าน

รู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จในชีวิตหรือ
หน้าที่การงาน 

     

3.2 ท่านรู้สึกไม่สบายใจถ้าสอบ CPA ไม่ผ่าน      
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ระดับความเห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

4. ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี 
(การฝึกหัดงาน) 

4.1 การฝึกงานจ านวน 3,000 ชั่วโมง 
ระยะเวลา 3 ปี มีระยะเวลาที่เหมาะสม
แล้ว 

     

5. ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี 
(การทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะ
ข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการ
ทดสอบ) 

5.1 เนื้อหาของวิชาที่สอบ CPA ไม่ยาก
จนเกินไป 

     

5.2 ท่านคิดว่าจ านวนวิชาในการสอบ 6 วิชา 
เหมาะสมแล้ว 

     

5.3 ท่านคิดว่าข้อสอบหรือเกณฑ์ในการตรวจ
ของสภาพวิชาชีพบัญชียากเกินไป 

     

5.4 ยิ่งเวลาผ่านไป โอกาสสอบ CPA ผ่านจะ
ยากมากยิ่งข้ึน 

     

5.5 ท่านคิดว่าเกณฑ์การผ่านการทดสอบท่ี
สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเหมาะสมแล้ว 
(60%) 

     

5.6 ท่านคิดว่าสภาวิชาชีพบัญชีเปิดเข้า
ทดสอบ CPA (3 ครั้ง/ปี) เหมาะสมแล้ว 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการสอบเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

ระดับความเห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

ไม่เห็น
ด้วย 

เฉยๆ เห็นด้วย เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

6. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้
ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชี 

6.1 CPA ไม่มีความส าคัญกับความก้าวหน้าใน
อาชีพของท่าน 

     

6.2 ท่านมีความสนใจงานในสายอาชีพอ่ืน
นอกเหนือจากการสอบบัญชี 

     

 
ส่วนที่ 2 แบบประเมินแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) 
ค าชี้แจง ให้ท่านประเมินว่า ท่านมีแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) อยู่ในระดับใด กรุณาท าเครื่องหมายในช่องวงกลม/สี่เหลี่ยม ที่ให้ไว้หน้าข้อความ โดยเลือก
ค าตอบที่ตรงกับผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
 ระดับแรงจูงใจ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มาก
ที่สุด 

แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมายในช่องวงกลม/สี่เหลี่ยม ที่ให้ไว้หน้าข้อความ โดยเลือกค าตอบที่ตรงกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 
 
1. เพศ 
 ชาย  หญิง 
 

2. อายุ 
 น้อยกว่า 23 ปี  23 – 25 ปี 
 26 – 28 ปี  29 ปีขึ้นไป 
 

3. ประสบการณ์การท างาน 
 ต่ ากว่า 1 ปี  1 ปี - 3 ปี 
 มากกว่า 3 ปี - 6 ปี  มากกว่า 6 ปี 
 

4. เกรดเฉลี่ย 
 ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 2.00  2.01-2.50 
 2.51-3.00  3.01-3.50 
 3.51-4.00  
 

5. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
 สูงกว่าปริญญาโท 
 

6. จ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ 
 ยังไม่เคย  1-2 ครั้ง 
 3-4 ครั้ง  5-6 ครั้ง 
 7 ครั้งข้ึนไป  
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
ตารางที่ ข.1 
 
จ้านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนของตัวแปร อิสระที่สามารถ
อธิบายได ้

Compo
nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulat

ive % Total 
% of 

Variance 
Cumulat

ive % Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % 

1 4.515 21.501 21.501 4.515 21.501 21.501 3.082 14.677 14.677 

2 2.396 11.408 32.909 2.396 11.408 32.909 2.445 11.644 26.322 
3 1.758 8.369 41.278 1.758 8.369 41.278 2.191 10.434 36.755 
4 1.500 7.144 48.422 1.500 7.144 48.422 2.135 10.165 46.920 
5 1.335 6.359 54.782 1.335 6.359 54.782 1.498 7.131 54.051 
6 1.217 5.798 60.579 1.217 5.798 60.579 1.371 6.528 60.579 
7 .970 4.620 65.199       
8 .848 4.038 69.237       
9 .816 3.885 73.122       
10 .746 3.552 76.674       
11 .673 3.202 79.876       
12 .610 2.903 82.779       
13 .585 2.784 85.563       
14 .535 2.549 88.112       
15 .521 2.481 90.593       
16 .447 2.130 92.723       
17 .405 1.928 94.650       
18 .361 1.717 96.368       
19 .302 1.439 97.807       
20 .256 1.220 99.027       

21 .204 .973 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

 
1 2 3 4 5 6 

1.4 ส านักงานสอบบัญชีมี เ งินพิเศษให้ในจ านวนที่
เหมาะสม หากสามารถสอบเป็น CPA ได้ 

.867 .084 .118 .020 .000 .061 

1.5 ส านักงานสอบบัญชีจะขึ้นเงินเดือนให้อย่างเหมาะสม
ถ้าหากสอบ CPA ได้ 

.854 .043 .108 .008 .053 .079 

1.6 ส านักงานสอบบัญชีมีวัฒนธรรมที่กระตุ้นพนักงานให้
สอบ CPA 

.753 .092 .374 .148 -.024 -.026 

1.7 หากสอบ CPA ได้จะได้เลื่อนต าแหน่ง -.793 -.012 -.080 -.044 .019 .004 
4.1 การฝึกงานจ านวน 3,000 ช่ัวโมง ระยะเวลา 3 ปี มี

ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว 
.106 .510 .139 .141 -.186 -.005 

5.2 จ านวนวิชาในการสอบ 6 วิชา เหมาะสมแล้ว .109 .689 .013 .174 .228 .076 
5.5 ท่านคิดว่าเกณฑ์การผ่านการทดสอบที่สภาวิชาชีพ

บัญชีก าหนดเหมาะสมแล้ว (60%) 
-.074 .816 .036 .045 .034 .098 

5.6 สภาวิชาชีพบัญชีเปิดเข้าทดสอบ CPA (3 ครั้ง/ปี) 
เหมาะสมแล้ว 

.100 .732 .059 -.066 -.001 -.072 

1.1 ส านักงานสอบบัญชีมีการสนับสนุนให้พนักงานสอบ 
CPA อย่างเต็มที ่

.253 .109 .793 .100 -.056 -.004 

1.2 ระบบการสนับสนุนให้พนักงานสอบ CPA ของ
ส านักงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ 

.397 .169 .749 .127 -.013 -.002 

1.3 ระบบให้วันหยุดเพื่อลาสอบของส านักงานสอบบัญชี
สามารถท าได้จริงในทางปฏิบัติ 

.036 -.007 .790 .020 .121 .067 

2.1 ครอบครัวสนับสนุนให้เป็น CPA .112 .190 .296 .483 -.124 .146 
3.1 ถ้าสอบ CPA ได้ จะท าใหรู้้สึกว่าตนประสบ

ความส าเร็จในชีวิตหรือหน้าที่การงาน 
.098 .186 .128 .727 -.173 .256 

3.2 ถ้าสอบ CPA ไม่ผ่านจะรู้สึกไม่สบายใจ .250 .232 -.060 .695 -.056 .179 
6.1 CPA ไม่มีความส าคัญกับความก้าวหน้าทางอาชีพ .145 .005 -.209 -.592 .002 .369 
6.2 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความสนใจในงานสายงานอาชีพ

ด้านอื่น 
.035 .184 .061 -.542 -.247 .062 
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) (ต่อ) 

Rotated Component Matrixa  

 
Component 

 
1 2 3 4 5 6 

5.1เนื้อหาของวิชาที่สอบ CPA ไม่ยากจนเกินไป -.125 .365 .133 .019 .522 .346 
5.3 ข้อสอบหรือเกณฑ์ในการตรวจของสภาพวิชาชีพ

บัญชีมีความเหมาะสม 
.074 .237 -.008 .080 .741 -.199 

5.4 ยิ่งเวลาผ่านไป โอกาสสอบ CPA ผ่านจะยากมาก
ยิ่งข้ึน 

.014 -.306 .021 -.150 .672 .031 

2.2 ภาระของครอบครัวมีผลกระทบต่อการสอบ CPA .116 .031 -.006 .042 .068 -.740 
2.3 เพื่อนท าให้อยากสอบ CPA -.056 .094 .085 .328 .033 .607 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาวปริยาภัทร เล็กประยูร 
วันเดือนปีเกิด 21 กันยายน 2531 
วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่ง 

ปีการศึกษา 2553: บัญชีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส  
ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
 

ประสบการณ์ท างาน 2554-ปัจจุบัน: ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  
ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

 
 

 


