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บทคดัย่อ 
 
 การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยโดยรวบรวม
ขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 298 ราย ในการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดให้
ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรเป็นตวัแปรตาม จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรม
ทางบญัชี ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี และจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีเป็นตวัแปรอิสระ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และการรับรองและจดัท างบการเงินเป็น
ภาษาองักฤษเป็นตัวแปรควบคุม ผลจากการศึกษาด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.10 พบว่า จ  านวนชั่วโมงในการเข้ารับการอบรมทางบัญชี จ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบัญชี  และอายุ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญในทิศทางเดียวกันกับ
ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร แสดงวา่ถา้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีจ านวนชัว่โมงใน
การเข้ารับการอบรมทางบญัชี จ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  และอายุท่ีเพิ่ม     
มากข้ึน จะส่งผลท าใหค้วามส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this independent study is to investigate the relationship between continuing 
professional development and the career success of tax auditors in Thailand. Data used in this the 
sample for this study were 298 registered tax auditors in Thailand. The dependent variable was the 
success of tax auditors; whilst the hours of continuing professional development, experiences and 
quantities of certified financial statements were assigned as independent variables. Sex, age, 
education and certified with English financial statements were used as the control variables. The 
results from this study with multiple regression analysis (at the significance level 0.10) found that 
their hours of continuing professional development, the quantities of certified financial statements 
and their age had significant positive impact on their career success, which indicates that the more 
hours of continuing professional development, quantities of certified financial statements they have 
and the older they are, will lead to more success in their future career. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 ตามท่ีพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ.2543 ไดย้กเวน้ให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีท าบญัชีซ่ึงเป็นห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียนท่ีจดัตั้ งข้ึนตามกฎหมายไทย ไม่ต้องจดัให้มีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ทั้งน้ีเพราะกระทรวงพาณิชยเ์ห็นวา่หา้งหุน้ส่วนขนาดเล็ก 
มีผูมี้ส่วนไดเ้สียเพียงจ ากดั ท าให้กรมสรรพากรมีแนวคิดเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีภาษีอากรเพื่อท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบและรับรองบญัชีห้างหุ้นส่วนท่ีได้รับยกเวน้ดังกล่าว (สรรพากรสาส์น, วารสารความรู้
เก่ียวกบัภาษีอากร, 2555 : ออนไลน์) กระทรวงพาณิชย ์จึงไดอ้อกกฎกระทรวงว่าดว้ยการยกเวน้ไม่
ตอ้งจดัให้งบการเงินไดรั้บการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต พ.ศ.2544         
เป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่ตอ้งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทยในการจดัท างบการเงิน บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ.2545 เป็นตน้ไป ดงันั้นเพื่อประโยชน์แห่งการจดัเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงถือเป็น
รายไดห้ลกัของรัฐบาลในการพฒันาประเทศ ทางกรมสรรพากรจึงไดอ้อกค าสั่งและประกาศอธิบดีให้
มีผูส้อบบญัชีภาษีอากรเกิดข้ึน โดยให้ตรวจสอบงบการเงินท่ีได้รับยกเวน้การตรวจสอบงบการเงิน
จากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยอาศยัมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรและ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี ให้ออกค าสั่งกรมสรรพากร       
ท่ี ท.ป.98/2544 ก าหนดให้มีการจดัการทดสอบเพื่อเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตรวจสอบและรับรอง
บญัชีตามประมวลรัษฎากร และใชม้าตรฐานการสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช ้เป็นตวัก าหนด
แนวทางในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากร โดยหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ คือส านัก
มาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร กรมสรรพากร ดงันั้นผูส้อบบญัชีภาษีอากรถือเป็นวิชาชีพบญัชีท่ีมี
ความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ เช่นเดียวกบัวิชาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงวิชาชีพบญัชีตอ้งมีการ
เตรียมตวั และพฒันาศกัยภาพของความรู้ทางวิชาชีพอยู่เสมอ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานให้สูงข้ึน ก่อให้เกิดความส าเร็จในการประกอบอาชีพของผูท่ี้ประกอบ
วชิาชีพบญัชีภาษีอากร 
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 อาชีพผู ้สอบบัญชีภาษีอากรถือเป็นอาชีพท่ีปฏิบัติงานบัญชี ภายใต้ค  าสั่งกรมสรรพากร              
ท่ี ท.ป.98/2544 (กรมสรรพากร, ประมวลรัษฎากร, 2548 : ออนไลน์)  และผูส้อบบญัชีภาษีอากรยงั
ตอ้งมีการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพใหท้นักบัสถานการณ์ทางสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามค าสั่ งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ท่ีไดอ้อกค าสั่งให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะตอ้งเขา้รับการอบรมทางดา้นกฎหมายภาษี
อากรจากองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบในการจดัอบรมทางด้าน
กฎหมายภาษีอากรแก่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ไม่น้อยกว่าเกา้ชัว่โมงต่อปี และแจง้การเขา้รับการอบรม
ต่ออธิบดีผ่านผูอ้  านวยการส านักมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร (กรมสรรพากร, ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร, 2548 : ออนไลน์) ในหัวขอ้ของกฎหมายภาษีอากร ประกอบไปดว้ย ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชีเป็นตน้ การถือปฏิบติัตาม
ค าสั่งอธิบดีกรมสรรพากรฉบบัน้ี ถือเป็นการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีจะท าให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรปฏิบติังานอย่างมีการพฒันา เต็มไป
ด้วยความเข้าใจในการรับตรวจสอบงบการเงินได้ดี ข้ึน ส่งผลต่อการรับงาน คุณภาพของการ
ตรวจสอบงบการเงิน การปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเพิ่มข้ึนตามมา ซ่ึงการพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ จะน าผูส้อบบญัชีภาษีอากรไปสู่ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร 
 ดงันั้นผูศึ้กษาจึงต้องการท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วชิาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยเพื่อใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์
ของทั้ง 2 ปัจจยั ท่ีได้มีการวดัความสัมพนัธ์ดังกล่าว บนพื้นฐานการศึกษาของสุมินทร เบ้าธรรม 
(2555) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ ความพึงพอใจในอาชีพ และ
ความส าเร็จในอาชีพผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย เพื่อใชเ้ป็นแนวทางพฒันาการด าเนินงาน
ในฐานะของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ทาง
วชิาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากรอยา่งย ัง่ยืน
ตลอดไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพของ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.  ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพกบัความส าเร็จใน
อาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
 2. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร   
เพื่อให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรใช้เป็นแนวทางในการมุ่งพฒันา ปรับปรุง และให้ความส าคญักบัปัจจยั
ดงักล่าว ท่ีจะส่งผลใหผู้ส้อบบญัชีภาษีอากรกา้วไปสู่ความส าเร็จทางวชิาชีพในอนาคต 
 
1.4 ค ำนิยำมศัพท์ 

 กำรพัฒนำควำมรู้ต่อเน่ืองทำงวิชำชีพ หมายถึง การก าหนดให้ผูป้ระกอบวิชาชีพนั้นๆ ตอ้งเขา้
รับการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยการปฏิบติักิจกรรมท่ีเพิ่มพนูความรู้หรือทบทวนความรู้ให้กบัผู ้
ร่วมวิชาชีพเพื่อท าให้การปฏิบติังานทางวชิาชีพมีความกา้วหนา้ และมีการพฒันาความรู้ต่อผูป้ระกอบ
วชิาชีพอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
 ควำมส ำเร็จในอำชีพ หมายถึง การมีความสุขในอาชีพท่ีตนท างานอยู่ การมีความรักความ
ศรัทธาในงานอาชีพ การมีความกา้วหน้าในทางฐานะ รายได ้ค่าตอบแทน การไดรั้บการยอมรับจาก
ลูกคา้ เพื่อนร่วมวชิาชีพ และบุคคลต่างๆ  
 ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้สามารถท า
การตรวจสอบและรับรองบญัชี 
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บทที ่2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ทฤษฎ ีแนวคดิและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
                                                                            
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพ
ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ผูศึ้กษาได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง    
การพฒันาสมมติฐานและกรอบแนวคิดตามล าดบั ดงัน้ี 
 2.1.  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัความส าเร็จในอาชีพ 
 2.3  วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4 การพฒันาสมมติฐานและกรอบแนวคิด 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ 

 แนวคิดในเร่ืองการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร เป็นไปตาม 
ค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.146/2548 เร่ือง ก าหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอข้ึนทะเบียน         
การออกใบอนุญาตการอบรม การต่ออาย ุและการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขในการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรของผูส้อบบัญชีภาษีอากร ลงวนัท่ี            
4 มีนาคม พ.ศ.2548 (กรมสรรพากร, ประมวลรัษฎากร, 2548 : ออนไลน์) 
 
 1) ค าสั่งกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.146/2548 ไดก้ล่าวไวว้่า “เม่ือไดรั้บการข้ึนทะเบียนและได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรแลว้ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งเขา้รับการอบรมทางดา้นกฎหมาย
ภาษีอากรและความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่น้อยกว่าเกา้ชัว่โมงต่อปีจาก
องคก์รวชิาชีพบญัชีหรือหน่วยงานท่ีอธิบดีใหค้วามเห็นชอบ”   
 
 2) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร อาศยัอ านาจตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี 10) พ.ศ.2496 และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเก่ียวกบัการตรวจสอบและรับรองบญัชี เร่ือง ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
และรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซ่ึงอธิบดีกรมสรรพากรได้ก าหนด
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หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 การอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขดงัน้ี 
  (1) ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะตอ้งเขา้รับการอบรมทางดา้นกฎหมายภาษีอากรจากองคก์ร
วิชาชีพบญัชีหรือหน่วยงานท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบในการจดัอบรมทางดา้นกฎหมายภาษีอากรแก่
ผู ้สอบบัญชีภาษีอากร ไม่น้อยกว่าเก้าชั่วโมงต่อปี และแจ้งการเข้ารับการอบรมต่ออธิบดีผ่าน
ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร 
 (2) กรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเขา้รับการอบรมตามท่ีอธิบดีก าหนดได ้ใหย้ืน่ค  าขอผอ่น
ผนัการเขา้รับการอบรมต่ออธิบดีผา่นผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร 
 (3) ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีไม่ไดรั้บการเขา้อบรมนอ้ยกวา่เกา้ชัว่โมงต่อปี อธิบดีอาจเพิก
ถอนใบอนุญาตการเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากรเป็นการชัว่คราวจนกวา่ผูน้ั้นจะไดเ้ขา้รับการอบรมครบ
ตามท่ีก าหนด 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคบัตั้ งแต่วนัท่ีท่ีลงประกาศน้ีเป็นต้นไป เวน้แต่การแจง้เข้ารับการ
อบรมทางดา้นกฎหมายภาษีอากรของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีไดรั้บใบอนุญาตก่อนวนัท่ีประกาศน้ีมี
ผลใชบ้งัคบั ให้แจง้การเขา้รับการอบรมต่ออธิบดีผา่นผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐาน การสอบบญัชีภาษี
อากร ตามแบบค าขอแจง้เขา้รับการอบรมทางดา้นกฎหมายและภาษีอากรตามแบบ ท่ีแนบทา้ยประกาศ
น้ีภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2547 
 
 ตามท่ีค าสั่งของกรมสรรพากร และประกาศของทางอธิบดีกรมสรรพากรขา้งตน้ ถือเป็นการ
สนบัสนุนให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรให้มีการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพอย่างเด่นชดั ซ่ึงผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรสามารถพฒันาความรู้ต่อเน่ืองได ้จากการเขา้อบรม ประชุมสัมมนา การเป็นวิทยากร 
การน าเสนอผลงานวิจยั การเขียนบทความทางวิชาการ รวมไปถึงการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรให้ความเห็นชอบในการจดัอบรมนั้น โดยผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรต้องมีการอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าเก้าชั่วโมงต่อปี       
ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งและประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรดงักล่าว 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความส าเร็จในอาชีพ 

 ความหมายของความส าเร็จในอาชีพ 

  Gattiker and Larwood (1986) ให้ความหมายเก่ียวกับความส าเร็จในอาชีพว่า การท่ี
บุคคลพิจารณาถึงความส าเร็จในการท างานท่ีเกิดข้ึนจากภายนอก เช่น ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง 
และเกิดข้ึนจากความรู้สึกภายใน เช่น ความพึงพอใจในการท างาน และการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน 
 
 DuBrin (1990 อ้างในเปรมฤดี ปองมงคล, 2546) กล่าววา่ ความส าเร็จในอาชีพ หมายถึง 
การเร่ิมต้นโดยมีวตัถุประสงค์และค่านิยมส่วนบุคคล เป็นความเช่ือท่ีท าให้บุคคลเกิดการท างาน
รวมทั้งมีการฝึกฝนเพื่อพฒันางาน โดยไดแ้บ่งเกณฑ์ การวดัความส าเร็จในอาชีพประกอบดว้ยเกณฑ ์  
2 ดา้น คือ  
 1. เกณฑภ์ายใน (Internal measures) เช่น ความพึงพอใจ 
 2. เกณฑภ์ายนอก (External measures) เช่น รายได ้เงินเดือน 
 
 Judge, Cable, Boudreau and Brezt (1995 )  ไ ด้ แบ่ งค ว าม ส า เร็ จ ใน อ า ชี พ เป็ น                 
2 ลักษณะคือ ความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนัย (Objective Career Success) หมายถึงความส าเร็จท่ี
ประเมินค่าในรูปของผลลพัธ์ เช่น ค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง และความส าเร็จในอาชีพเชิงอตันยั 
(Subjective Career Success) หมายถึงการรับรู้การประสบความส าเร็จของตนเอง ในเร่ืองของ
ความรู้สึก เช่น ความพอใจในงาน ความพึงพอใจในอาชีพ 
 
 เพ็ญจันทร์ เมตุลา (2544) ให้ความหมายความส าเร็จในอาชีพว่า หมายถึง การท่ีบุคคล
ได้รับการสนับสนุนท่ีส่งผลบวกด้านจิตใจ ตลอดจนผลลัพธ์ท่ีบุคคลสามารถรับรู้ได้จากรายได ้
เงินเดือน การไดรั้บรางวลั ความกา้วหนา้ในงาน การเล่ือนต าแหน่งหรือระดบัขั้นท่ีสูงข้ึน มีการพฒันา
ทางวิชาชีพ ท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน ความมั่นคงทางสถานภาพทางการเงินและต าแหน่ง 
รวมทั้งการยอมรับจากผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
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 เปรมฤดี ปองมงคล (2546) ให้ความหมายความส าเร็จในอาชีพวา่ หมายถึง การรับรู้ของ
บุคคลท่ีส่งผลบวกด้านจิตใจ ตลอดจนผลลัพธ์ท่ีบุคคลได้รับจากประสบการณ์การท างานของตน        
ท่ีเกิดความพึงพอใจในงาน ทั้ งด้านการท างาน การเงิน การได้รับยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและ
ความกา้วหนา้ในงาน 
 
 แนวคิดเกีย่วกบัความส าเร็จในอาชีพ 

  Gattiker and Larwood (1986) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความส าเร็จในอาชีพวา่สามารถ
พิจารณาองคป์ระกอบ 4 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นบทบาทการท างาน (Job success) เป็นการรับรู้ภายในจากการรวบรวมพฤติกรรม
ท่ีปฏิบติังานส าเร็จหรือบรรลุวตัถุประสงค์จากการรับรู้แนวคิดอาชีพของตนเอง (Occupational self 
concept) โดยพบวา่ มีการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพจากบทบาทการท างานของตนเอง เช่น การรับรู้ถึง
ความส าคญัของงาน มีความช านาญในงานอาชีพ ไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งวา่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ไดรั้บผดิชอบอยา่งเตม็ท่ีในงานท่ีท า ดว้ยใจรักและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
 2. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal success) เป็นการรับรู้ภายในวา่เป็นท่ี
ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ยอมรับความช่ืนชมจากเพื่อนร่วมงานอยา่งจริงใจ และสามารถร่วมงานกบั
ผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
  3. ดา้นการเงิน (Financial success) เป็นการรับรู้จากภายนอกจากการไดรั้บผลประโยชน์
หรือค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเหมาะสมกับงาน เม่ือเปรียบเทียบความรู้ความสามารถและ
ประสิทธิภาพการท างาน โดยท่ีค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้
  4. ความก้าวหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง (Hierarchical success) เป็นการรับรู้ภายนอก
เก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่ง ได้รับการส่งเสริมในการเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงข้ึน โดยการเตรียม
ความรู้ความสามารถและทกัษะจนประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีจนเป็นท่ียอมรับ 
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ภาพที ่2.1 
โมเดลการพยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพของ 

Gattiker and Larwood (1986) 
 

ด้านบทบาทการท างาน 
(Job success) 
เช่น การรับรู้ถึงความส าคญัของงาน 
การไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ 
อยา่งเตม็ท่ีในงานท่ีท า 
 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่าง 
บุคคล 
(Interpersonal success) 
-เป็นท่ีช่ืนชมของเพื่อน 
ร่วมงาน 
   ความส าเร็จในอาชีพ 
ด้านการเงิน  (Career success) 
(Financial success) 
-เช่นการไดรั้บ 
ค่าตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 
เหมาะสมกบังาน 
 
ด้านความก้าวหน้าในการ 
เลือ่นต าแหน่ง 
(Hierarchical success) 
-เช่นการรับรู้ภายนอก 
เก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่ง 
 
ท่ีมา : “Subjective career success : A study of managers and support personal.” Journal of Business 
and Psychology.(2) 1986 : 78-94 
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  Judge et al. (1995) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบความส าเร็จในอาชีพทางการบริหาร (Model of 
executive career success) โดยพฒันาโมเดลน้ีจากผลการวิจยัและทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวน
มาก ซ่ึงได้แบ่งความส าเร็จในอาชีพออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนัย และ
ความส าเร็จในอาชีพเชิงอตันยั ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 
 

ภาพที ่2.2 
โมเดลความส าเร็จในอาชีพทางการบริหาร (Model of executive career success) 

 
ลกัษณะส่วนบุคคล 
(Individual Characteristics) 
ภูมิหลงั (Demographics) 
-อาย ุ   ความส าเร็จในอาชีพเชิงอตันยั 
-เพศ   (Subjective Career Success) 
-สถานภาพ  -ความพึงพอใจในงาน 
-เช้ือชาติ  -ความพึงพอในในอาชีพ 
ทุนมนุษย ์(Human Capital) 
-ต าแหน่ง 
-ระดบัการศึกษา ความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนยั 
-ประสบการณ์การท างาน (Objective Career Success) 
การจูงใจ (Motivation) -ค่าตอบแทน  
-ความทะเยอทะยาน -จ านวนคร้ังของการเล่ือน 
-ชัว่โมงการท างาน ต าแหน่ง 
-ความมุ่งมัน่ในงาน    
   ลกัษณะขององคก์าร 
   (Organizational Characteristics) 
   - ขนาดขององคก์าร 
   - ความส าเร็จขององคก์าร 
 
ท่ีมา : Judge et al (1995) , An Empirical investigation of the predictors of executive career success. 
Personnel Psychology. 48(3) : 485-519. 
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 จากแนวคิดท่ีไดก้ล่าวมาเบ้ืองตน้ การศึกษาของ Gattiker and Larwood  (1986) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัความส าเร็จในอาชีพวา่สามารถพิจารณาองค์ประกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทการท างาน 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นการเงิน และดา้นความกา้วหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง ตามดา้น
ต่างๆท่ีไดมี้การศึกษานั้น ตามลกัษณะงานของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดา้นบทบาทการท างานในส่วน
ของการให้ความส าคญัของงาน การรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในงานท่ีท า มีมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรรับผิดชอบงานอย่างเต็มท่ี และไม่สามารถละทิ้งการตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินท่ีตนเองไดรั้บงานการตรวจสอบไวไ้ด ้ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล หากผูส้อบ
บัญชีภาษีอากรสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี ในเร่ืองของความ
รับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ไม่แย่งงานจากผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีดา้นเดียวกนัรายอ่ืน และไม่
ปฏิบติังานทางวิชาชีพบญัชีเกินกว่าท่ีได้รับมอบหมาย ย่อมได้รับการช่ืนชมจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ        
ด้านความก้าวหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง ตามลกัษณะงานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่มีการเล่ือน
ต าแหน่งแต่อย่างใด ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงไม่เลือกใช้ปัจจยัด้านบทบาทการท างาน                
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และด้านความก้าวหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง ผูศึ้กษาจะใช้เฉพาะ
ปัจจยัดา้นการเงิน ในการวดัความส าเร็จในอาชีพจากรายไดแ้ละค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบ
และรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ประกอบกบัทฤษฎีของ Judge et al. (1995) ซ่ึงแบ่ง
ความส าเร็จในอาชีพ เป็น 2 ลักษณะ คือความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนัย ได้แก่  ค่าตอบแทน                
และความส าเร็จในอาชีพเชิงอตันยั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในอาชีพ แต่เน่ืองจากมีการศึกษาของ สุมินทร 
เบา้ธรรม (2555) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ ความพึงพอใจใน
อาชีพ และความส าเร็จในอาชีพผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าความ   
พึงพอใจในอาชีพมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัความส าเร็จในอาชีพ และจากการศึกษายงั  
มีขอ้จ ากดัของการศึกษาในส่วนของการวดัความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนยั คือการวดัความส าเร็จจาก
รายไดแ้ละค่าตอบแทน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาวา่ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรท่ีวดัค่าจากรายไดแ้ละค่าตอบแทนจากการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากร มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัต่างๆ หรือไม่ 
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2.3 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพ
ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ผูศึ้กษาไดศึ้กษา และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.3.1 การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ 
 2.3.2 การศึกษาเก่ียวกบัความส าเร็จในอาชีพ 
 2.3.3 การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพกบัความส าเร็จ 
  ในอาชีพ 
 2.3.4 การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในอาชีพ 

 2.3.1 การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ 

  บุศรา เหรียญเลิศเจษฎา (2550) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อการเข้ารับการ
พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผู ้ท  าบัญชี (CPD) ในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชีใน
กรุงเทพมหานคร ในกลุ่มตวัอยา่งผูท้  าบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูท้  าบญัชี ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า จ  านวน 150 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2550 โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) และใชม้าตรวดัของ
ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ในการแปลความหมายในการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงผูต้อบค าถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปีข้ึนไป มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน ต าแหน่ง
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี มีรายไดม้ากกว่า 40,001 บาทข้ึนไป และท าการหาความรู้เพิ่มเติมทางดา้นวิชาชีพ
โดยการเขา้อบรมและสัมมนา ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีความรู้และ
ความเขา้ใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ผูท้  าบญัชีท่ีเขา้รับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพทุกรอบ 
3 ปี แต่ละรอบตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี ไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง ตอ้งอบรมไม่นอ้ยกวา่ 
6 ชัว่โมงต่อปี และตอ้งเป็นหลกัสูตรท่ีสภาวิชาชีพหรืออธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ให้ความเห็นชอบ 
ผูท้  าบญัชีตอ้งแจง้รายละเอียดการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูท้  าบญัชี ต่ออธิบดี ภายใน 60 
วนันบัแต่ วนัส้ินปีของทุกปี และผูท้  าบญัชีตอ้งจดัเก็บหลกัฐานการอบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพไม่น้อยกวา่ 5 ปี นบัจากวนัส้ินปีของการอบรมนั้น ซ่ึงความเห็นส่วนใหญ่โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยทุกเร่ือง ไดแ้ก่ 1) ดา้นการนบัชัว่โมง เช่น การเป็นวิทยากร อาจารย ์การศึกษาเพิ่มเติม 
เป็นต้น โดยความคิดเห็นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ มีความคิดเห็นด้านหลักสูตรต้องได้รับการ
เห็นชอบจากสภาวิชาชีพและอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้าก่อน 2) ด้านหลักสูตรท่ีได้รับความ
เห็นชอบ โดยมีความคิดเห็นท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ มีความคิดเห็นหลกัสูตรทางดา้นบญัชีท่ีไดรั้บ
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ความเห็นชอบมีความเหมาะสม  และ 3) ด้านความคิดเห็นด้านอ่ืนๆ ได้แสดงความเห็นว่า ในการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ ผูท้  าบัญชีในปัจจุบันจ าเป็นต้องได้รับการอบรมพฒันาความรู้          
ซ่ึงการพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองนั้นจะช่วยให้ผูท้  าบญัชี ท าบญัชีได้อย่างถูกตอ้งโปร่งใสมากข้ึน  
ช่วยพฒันานกับญัชีของไทยให้ทดัเทียมกบันกับญัชีระดบัโลกได ้โดยความคิดเห็นท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุดคือ ผูท้  าบญัชีตอ้งไดรั้บการอบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ 
 
  เจนจิรา ถาปินตา (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองทศันคติของผูส้อบบญัชีรับอนุญาติในเขต
ภาคเหนือตอนบนต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา คือ       
เพื่อศึกษาถึงทศันคติของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือตอนบนต่อการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ทางวิชาชีพ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือตอนบน ซ่ึงมีจ านวนของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 72 ราย โดยใช้แบบสอบถามซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อวดัการประเมินผลการพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพทางบญัชีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในปี พ.ศ.2551  ลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ในการสรุปผล พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 
ภูมิล าเนาส่วนใหญ่อยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท  โดยสาขาท่ีส าเร็จ คือ 
สาขาการบญัชี อาชีพหลกัคือการตรวจสอบบญัชี มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีในระหว่าง     
7-10 ปี และเขา้ร่วมการอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบญัชีจ านวน 7-12 ชัว่โมง ซ่ึงใน
ส่วนของการรับรู้ในภาพรวม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่วนใหญ่ทราบเก่ียวกบัขอ้บงัคบั ฉบบัท่ี 15 เร่ือง
หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการเขา้รับการฝึกอบรมหรือเขา้ร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเห็นว่าการอบรมพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพตามขอ้บงัคบัของสภาวิชาชีพบญัชี ท าให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้
เพิ่มข้ึนจากเดิม ซ่ึงการศึกษายงัพบอีกวา่ ถึงแมจ้ะไม่มีขอ้บงัคบัฉบบัท่ี 15 เร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกบัการเขา้รับการฝึกอบรมหรือเขา้ร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบญัชี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตก็จะเข้าร่วมอบรมเพื่อพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพเพื่อพฒันาความรู้ของตนเอง และเพื่อพฒันาเสริมสร้างความรู้ความช านาญ
ดา้นผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
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 2.3.2 การศึกษาเก่ียวกบัความส าเร็จในอาชีพ 

  วิชุลดา อมรสิน (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อ
วชิาชีพกบัความส าเร็จในการท างานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัต่อวิชาชีพกบัความส าเร็จในการท างานของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรในประเทศไทย และเพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จในการท างานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมี เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้และประสบการณ์ท างานดา้นการสอบบญัชีท่ีแตกต่างกนั ในปี 
พ.ศ.2551 ก ลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู ้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยจ านวน 186 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Analysis of Variance : MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ พบวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 40,001 – 60,000 บาท และสูงกวา่ 60,000 บาท มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีความส าเร็จในการ
ท างานโดยรวมมากกวา่รายไดเ้ฉล่ีย นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และท าการทดสอบ Univariate ซ่ึงผลการทดสอบ พบวา่ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนสูงกว่า 60,000 บาท มีความคิดเห็นกบัการมีความส าเร็จในการท างานด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จ ดา้นการจดัหาและใช้ปัจจยัทรัพยากร ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจ
ของทุกฝ่ายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ท่ีมีประสบการณ์การท างาน
ดา้นการสอบบญัชี 5 – 10 ปี 10 – 15 ปี และมากกวา่ 15 ปี มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความส าเร็จ
ในการท างานโดยรวมมากกว่าผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์การท างานดา้นการสอบบญัชี น้อยกว่า      
5 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 2.3.3 การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพกบัความส าเร็จ 
  ในอาชีพ 

  สุมินทร เบ้าธรรม (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ ความพึงพอใจใจอาชีพ และความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซ่ึง
จ านวนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีตอบแบบสอบถาม 81 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบบสอบถามไดแ้บ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ค  าถามขอ้มูลทัว่ไป และค าถาม
เก่ียวกับการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ ความพึงพอใจในอาชีพ และความส าเร็จในอาชีพ        
โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงได้ท าการสร้างโมเดลสมการการถดถอยพหุคูณข้ึนมา      
5 สมการ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพและความพึงพอใจในอาชีพ      
มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีอยูท่ี่ ร้อยละ 50.40 ร้อยละ 50.40 ร้อยละ 52.00 
ร้อยละ 55.70 และร้อยละ 55.30 ตามล าดบั ซ่ึงโดยรวมพบว่าการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ      
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชี นัน่แสดงให้เห็นวา่ เม่ือมีการพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพมากข้ึนยอ่มส่งผลต่อความส าเร็จทางวิชาชีพเพิ่มข้ึนไปดว้ย ส่วนส าหรับ
ความพึงพอใจในอาชีพนั้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตบางส่วนเท่านั้นเน่ืองจากมีตวัแปรควบควบคุมบางตวัท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่าตวัแปรความพึง
พอใจในอาชีพ  
 
  2.3.4 การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในอาชีพ 

  Nabi (1999 อ้างถึงใน เปรมฤดี  ปองมงคล, 2546) ได้ท าการศึกษาตัวแปรท านาย
ความส าเร็จในวชิาชีพ จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 723 ราย พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 
การใหค้วามส าคญัในงาน ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ารท่ีมีการบริหารจดัการให้โอกาสความกา้วหนา้
ในงาน และปัจจยัดา้นกลยุทธ์การท างาน ไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายและ
แสวงหางานท่ีมีความส าคญั เป็นตวัแปรในการท านายความส าเร็จในวชิาชีพเชิงปรนยัและเชิงอตันยั 
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  อุษณีย์ สุนทรโรทก (2539 อ้างถึงใน ธัญรัตน์ พึ่งสุข, ณฐัจาคี ประทีปะเสน และทรรศนีย์ 
บุญโถ, 2551) ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของตวัแทนประกนัชีวติ : ศึกษาเฉพาะกรณี 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั มีแนวทางการศึกษาในลกัษณะวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
จากตวัแทนประกนัชีวิตจ านวน 273 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตวัแทน
ประกนัชีวิตท่ีประสบความส าเร็จในวชิาชีพ และกลุ่มตวัแทนประกนัชีวิตท่ีไม่ประสบความส าเร็จใน
วิชาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลของตวัแทนประกนัชีวิต ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา และ
สถานภาพการสมรส ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของตวัแทนประกนัชีวิตท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 แต่ในระดบันยัส าคญัทางสถิติเดียวกนัพบวา่ปัจจยัเร่ืองอายุมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จ
ในสายงานอาชีพ ซ่ึงอายชุ่วง 35-45 ปี เป็นช่วงอายท่ีุประสบความส าเร็จมากท่ีสุด 
 
  อนันต์ รุ่งผ่องศรีกุล (บทคัดย่อ, 2541) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในงาน ความพึงพอใจในงาน และแนวโน้มท่ีจะลาออกจากองค์การของผูแ้ทนขายยา       
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง เป็นแนวทางในการสรรหาและ
คดัเลือกผูแ้ทนขายยา ลดปัญหาความไม่พึงพอใจในงานและการลาออกจากองคก์าร กลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูแ้ทนขายยาในโรงพยาบาลขององคก์ารเอกชนท่ีท างานเต็มเวลาจ านวน 259 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนเพื่อวดัความตอ้งการสัมฤทธ์ิผล ความพึง
พอใจในงาน และแนวโน้มท่ีจะลาออกจากองค์การ ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (Two-way Analysis of Variance) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธี LSD (Least-Significant-
Difference) การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression) โดยท า
การทดสอบสมมุติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในงาน ได้แก่ อายุ สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงพบว่า
ผูแ้ทนขายยาท่ีมีอายุมากกว่าจะมีความส าเร็จในงานมากกวา่ผูแ้ทนขายยาท่ีมีอายุน้อยกว่าและผูแ้ทน
ขายยาท่ีมีประสบการณ์ในงานมากกวา่จะมีความส าเร็จในงานมากกวา่ผูแ้ทนขายยาท่ีมีประสบการณ์
ในงานนอ้ยกวา่ 
 
  ปรีดา จิรวิทวัส (บทคัดย่อ, 2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ในสายงานอาชีพพนกังานบญัชีในธุรกิจเอกชน ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในสายงานอาชีพนักบญัชีในธุรกิจเอกชน โดยศึกษาถึงปัจจยัส่วนบุคคล   
และความส าเร็จในสายงานอาชีพนักบัญชีในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพท่ีได้จากหน้าท่ีงาน        
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ดา้นเน้ืองาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และความมัน่คง ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้น
พฒันาอาชีพงาน ดา้นการมีโอกาสในการบริหาร และดา้นความภาคภูมิใจ โดยการใช้แบบสอบถาม 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักบัญชีในธุรกิจเอกชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน         
400 คน ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การวเิคราะห์ความแตกต่างใช้
ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างเฉล่ียรายคู่ โดยผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของนกับญัชีในธุรกิจเอกชนดา้นเพศ
ท่ีแตกต่างกนัมีความส าเร็จในสายงานอาชีพนกับญัชีธุรกิจเอกชนท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 เปรมฤดี ปองมงคล (2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล 
ความผกูพนัในวิชาชีพ การมีแหล่งประโยชน์ทางสังคม กบัความส าเร็จในวชิาชีพของพยาบาลวิชาชีพ 
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน
บุคคล ความผกูพนัในวิชาชีพ การมีแหล่งประโยชน์ทางสังคม กบัความส าเร็จในวชิาชีพของพยาบาล
วชิาชีพ และศึกษาตวัแปรท่ีร่วมกนัพยากรณ์ความส าเร็จในวชิาชีพของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลรัฐ 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ จ านวน 371 คน โดยใช้
แบบสอบถามความผูกพนัในวิชาชีพ การมีแหล่งประโยชน์ทางสังคม และความส าเร็จในอาชีพ        
เก็บขอ้มูลในปี พ.ศ.2546 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพการสมรส และประสบการณ์ใน
การท างานในวิชาชีพ ก าหนดเกณฑ์การวดัความส าเร็จของอาชีพแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ความส าเร็จ
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความส าเร็จดา้นการท างาน ความส าเร็จด้านความกา้วหน้าในงาน 
และความส าเร็จดา้นการเงิน ท าการศึกษาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิการจรณ์ (Contingency Coefficient) 
แล้วท าการทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประสบการณ์การท างาน ความผูกพนัในวิชาชีพ การมีแหล่งประโยชน์ทางสังคม กบัความส าเร็จใน
วิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และท าการวิเคราะห์หาตัวแปรท่ี
ร่วมกนัพยากรณ์ความส าเร็จในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณทีละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ทดสอบนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์พบว่า พยาบาลสามารถรับรู้ความส าเร็จด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล และความส าเร็จด้านการท างานได้มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านความก้าวหน้าในงาน 
และดา้นการเงินตามล าดบั  ส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าประสบการณ์ท างาน    
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มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในวชิาชีพของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
2.4 การพฒันาสมมติฐานและกรอบแนวคิด 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดตวัแปรอิสระท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 3 ตวัแปร ได้แก่ จ  านวนชั่วโมงในการเข้ารับการอบรมทางบญัชี 
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี และจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรอง
บญัชี โดยมีตวัแปรควบคุมท่ีคาดว่ามีความสัมพนัธ์กบักบัความส าเร็จในอาชีพ คือ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และการรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ ผูศึ้กษาจึงก าหนดกรอบแนวคิด
การศึกษา ท่ีสรุปรายละเอียดของตวัแปร และทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงัระหวา่งตวัแปรต่างๆกบั
ความส าเร็จในอาชีพดงัต่อไปน้ี 
 
 2.4.1 จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี 
 ตามค าสั่งของสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ท่ีได้ออก
ค าสั่งให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะตอ้งเขา้รับการอบรมทางดา้นกฎหมายภาษีอากรจากองค์กรวิชาชีพ
บญัชีหรือหน่วยงานท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบในการจดัอบรมทางดา้นกฎหมายภาษีอากรแก่ผูส้อบ
บัญชีภาษีอากร โดยเป็นไปตามค าสั่งของกรมสรรพากร ท่ี ท.ป.146/2548 และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร ท่ีไดอ้อกค าสั่งให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะตอ้งเขา้รับการอบรมทางดา้นกฎหมายภาษี
อากรจากองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบในการจดัอบรมทางด้าน
กฎหมายภาษีอากรแก่ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ไม่น้อยกว่าเกา้ชัว่โมงต่อปี และแจง้การเขา้รับการอบรม
ต่ออธิบดีผ่านผูอ้  านวยการส านักมาตรฐานการสอบบญัชีภาษีอากร (กรมสรรพากร, ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร, 2548 : ออนไลน์) ในหัวขอ้ของกฎหมายภาษีอากร ประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้นิ ติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชีเป็นตน้ การถือปฏิบติัตาม
ค าสั่งอธิบดีกรมสรรพากรฉบบัน้ี ถือเป็นการส่งเสริมให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีการพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ โดยใชช้ัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางดา้นกฎหมายภาษีอากรและความรู้อ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีไดเ้ขา้รับการอบรมในปีนั้นๆทั้งหมดเป็นเกณฑ์ ดงันั้นใน
การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานวา่ 
 H1 : จ านวนชั่วโมงในการเข้ารับการอบรมทางบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
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 2.4.2 ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
   ประสบการณ์การท างานของวิชาชีพแต่ละวิชาชีพ มีการใช้ระยะเวลาในการท างานมา
อย่างยาวนาน เป็นการสั่งสมความรู้ทางวิชาชีพ ท าให้ผูท่ี้ประกอบอาชีพนั้นๆ มีทกัษะในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีแนวทางในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ จนมีทกัษะความช านาญในการท างานท่ี
มากกว่าคนท่ีไม่มีประสบการณ์ ซ่ึงผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานมาก จะมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานสูง สามารถสร้างสรรค์งานและผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพได้มากกว่า เป็นท่ียอมรับของ
ผูร่้วมงาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เปรมฤดี ปองมงคล (2546) ท่ีวา่ประสบการณ์การท างานมี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพ ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานวา่ 
  H2 : ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 
  2.4.3 จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรสามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ของห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งจดัให้งบการเงินไดรั้บการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตามกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ.2543 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัจดทะเบียนตามกฎหมายไทยท่ีมีขนาดเล็ก ไดแ้ก่ ห้างหุ้นส่วนท่ีมี
ทุนไม่เกิน 5 ลา้นบาท รายไดร้วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และสินทรัพยร์วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท โดยแต่
ละรายการต้องไม่เกินกว่าท่ีก าหนดดังกล่าว และตรวจสอบและรับรองงบการเงินส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดในหรือหลงั 31 ธนัวาคม 2545 เป็นตน้ไป ซ่ึงผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีไดท้  าการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าวแลว้ ยงัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร ท่ีให้
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งแจง้จ านวนและรายช่ือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีตนจะลงรายมือช่ือ ภายใน
วนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี พร้อมแนบหนงัสือตอบรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี รวมถึง  
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่มีการลงรายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและรับรองบญัชี ตามแบบ   
บภ.07 ด้วย  ในกรณีของแบบ บภ .07 ดังกล่าวมี ส่วนของการให้ระบุค่ าธรรมเนียมรับงาน                    
ซ่ึงค่าธรรมเนียมในการรับงานส่งผลต่อรายไดข้องผูส้อบบญัชีภาษี เป็นการช้ีให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ 
จ านวนงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะท าการลงรายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและรับรองบญัชี
มีความส าคญัในการประกอบวิชาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงได้
ตั้งสมมติฐานวา่ 
  H3 : จ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
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 2.4.4 เพศของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
   อาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากรเป็นอาชีพท่ีสามารถปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรอง
บัญชีได้โดยไม่ได้จ  ากัดเพศของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร แต่จากการศึกษาของ ปรีดา จิรวิทว ัส    
(บทคดัยอ่, 2546) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในสายงานอาชีพพนกังานบญัชี
ในธุรกิจเอกชน ซ่ึงผลของการศึกษาพบวา่มีปัจจยัส่วนบุคคลของนกับญัชีในธุรกิจเอกชนดา้นเพศท่ี
แตกต่างกนัมีความส าเร็จในสายงานอาชีพนกับญัชีธุรกิจเอกชนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นผูศึ้กษาจึงคาดว่า
เพศของผูส้อบบญัชีภาษีอากรน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 
  2.4.5 อายขุองผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
   การปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญ ชีภาษีอากรอาศัยทักษะทางด้านวิชาชีพ  ความ รู้ 
ความสามารถ ซ่ึงปัจจยัต่างๆ สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยการสั่งสมประสบการณ์ การนึกคิด การตดัสินใจ 
ซ่ึงช่วงของอายุสามารถเป็นตวัก าหนดกฎเกณฑต่์างๆได ้กล่าวคือ ผูท่ี้มีอายมุากยอ่มมีความกลา้คิดกลา้
ตดัสินใจมากกว่าผูท่ี้มีอายุน้อย จากการศึกษาของ อนันต์ รุ่งผ่องศรีกุล (บทคัดย่อ, 2541) ซ่ึงได้
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความส าเร็จในงาน ความพึงพอใจในงาน และแนวโนม้ท่ี
จะลาออกจากองค์การของผูแ้ทนขายยา ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ผูแ้ทนขายยาท่ีมีอายุมากกว่าจะมี
ความส าเร็จในงานมากกว่าผูแ้ทนขายยาท่ีมีอายุน้อยกว่า ดงันั้นผูศึ้กษาจึงคาดวา่อายุของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

 
  2.4.6 ระดบัการศึกษา 
   การศึกษาเป็นวิธีท่ีมุ่งส่งเสริมพฒันาการทางดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ สติปัญญา 
ความคิดอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ ซ่ึงปัจจุบันการศึกษาวิชาชีพบัญชีได้เปิด
หลกัสูตรการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ตลอดจนการเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมใน
ระยะสั้นอยา่งมากมาย เพื่อให้วิชาชีพทางบญัชีมีการพฒันาทกัษะ สั่งสมความรู้ความสามารถในการ
ท างาน การสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ทางวิชาชีพ การใชค้วามช านาญในการปฏิบติังานในอาชีพของ
ตน ท าให้ได้รับรายได้ เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีเพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ            
Nabi (1999 อา้งถึงใน เปรมฤดี ปองมงคล, 2546) พบวา่ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัระดบัของ
เงินเดือนและเป็นตวัแปรหน่ึงในการพยากรณ์ความส าเร็จในวิชาชีพเชิงปรนยั ดงันั้นผูศึ้กษาจึงคาดวา่
ระดบัการศึกษาน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
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 2.4.7 การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ 
   อาเซี ยน  ห รือ  Association of Southeast Asian Nations: ASEAN หมายถึ ง  สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพ             
มีสมาชิกรวม 10 ประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว 
พม่า และกมัพชูา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาเซียนให้ เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว มีการเคล่ือนยา้ย
สินค้า บริการ และการลงทุน  แรงงานฝีมือ และเงินทุนอย่างเสรี ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015)       
ซ่ึงประเด็นเร่ืองแรงงานเป็นประเด็นหลกัประเด็นหน่ึง ท่ีท  าให้เกิดการจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนั 
(Mutual Recognition Arrangements : MRAs) เร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีในสาขาวิชาชีพหลัก
จ านวน 7 สาขาด้วยกนัคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย  ์ทนัตแพทย์ และ      
นกับญัชี จากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2559 ดงักล่าว วิชาชีพบญัชีถือเป็นวิชาชีพท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทางดา้นภาษาองักฤษโดยตรง ดงันั้นผูศึ้กษาจึงคาดวา่การรับรองและจดัท างบการเงินเป็น
ภาษาองักฤษน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
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 จากการพฒันาสมมติฐานขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาดงัภาพท่ี 2.3 

ภาพที ่2.3 
กรอบแนวคิด 

 
ตัวแปรอสิระ 
(การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ) 
 - จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี (+) 
 - ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
  ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร (+) ตัวแปรตาม 
 - จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี (ความส าเร็จในอาชีพ) 
  ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร (+)  - รายไดท่ี้ไดรั้บจากการ 
    ตรวจสอบและรับรอง 
ตัวแปรควบคุม บญัชีในฐานะผูส้อบ 
 - เพศ บญัชีภาษีอากร 
 - อาย ุ   
 - ระดบัการศึกษา  
 - การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ  
 
  ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกับ
ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 
  จากภาพท่ี 2.3 ตวัแปรตามท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ไดแ้ก่ รายไดท่ี้ไดรั้บการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ซ่ึงผูศึ้กษา
คาดวา่จะมีผลกระทบทางดา้นบวก ตามตวัแปรอิสระคือการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ ไดแ้ก่ 
จ  านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี เน่ืองจากหากมีการเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวิชาชีพอย่างสม ่าเสมอนั้น จะท าให้จ  านวนชั่วโมงในการเขา้รับการอบรมเพิ่มมากข้ึน       
ซ่ึงการเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ การรับงานการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีอย่างสม ่าเสมอ จะสั่งสมให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีเพิ่มมากข้ึน กล่าวคือ ยิ่งมีประสบการณ์ในการท างานสูง ยิ่งไดรั้บการยอมรับและการไวว้างใจ
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จากผูว้า่จา้งงานในการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี
ยิ่งเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้ความส าเร็จในอาชีพเพิ่มมากข้ึนตาม โดยมีปัจจัยเร่ือง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และการรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ เป็นตวัแปรควบคุม 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพกับความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย โดยก าหนดขอบเขต
การศึกษาในขอบเขตเน้ือหา ขอบเขตประชากร การเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
และการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเน้ือหาท่ีจะกล่าวในบทน้ีมีดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา 
 3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.3 ตวัแบบท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.4 ตวัแปรและการวดัค่า 
 3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา   

 3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา 

   การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพกับความส าเร็จในอาชีพของผู ้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย โดยตัวแปรเก่ียวกับ
ความส าเร็จในอาชีพ สามารถวดัได ้2 ดา้น ไดแ้ก่ความส าเร็จในอาชีพเชิงอตันยั คือ ความพึงพอใจใน
อาชีพ และความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนยั คือ รายไดแ้ละค่าตอบแทน ผูศึ้กษาไดใ้ชเ้ฉพาะ ความส าเร็จ
ในอาชีพเชิงปรนัย เน่ืองจากความส าเร็จในอาชีพเชิงอตันัย จากการศึกษาของ สุมินทร เบ้าธรรม 
(2555) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ ความพึงพอใจในอาชีพ และ
ความส าเร็จในอาชีพผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจใน
อาชีพมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัความส าเร็จในอาชีพ และจากการศึกษายงัมีขอ้จ ากดั
ของการศึกษาในส่วนของการวดัความส าเร็จเชิงปรนยั คือ รายไดแ้ละค่าตอบแทน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้
ใชร้ายไดแ้ละค่าตอบแทนจากการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรเป็นเกณฑ์
ในการวดัความส าเร็จในอาชีพ ส่วนการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพผูศึ้กษาไดก้ าหนดปัจจยัไว ้           
3 ตวัแปร ซ่ึงก าหนดจากลกัษณะในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ไดแ้ก่ จ  านวนชัว่โมงใน
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การเขา้รับการอบรมทางบญัชี ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี และจ านวนงบการเงิน
ท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี โดยมีตวัแปรควบคุมท่ีคาดวา่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพ 
4 ตวัแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ       
ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
 
 3.1.2  ขอบเขตประชากร 

   ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรในการศึกษา คือผูส้อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย         
ท่ีได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เป็นผูส้อบบญัชีและมีสิทธ์ิลงลายมือช่ือ เป็นจ านวน
ทั้งส้ิน 2,797 ราย (กรมสรรพากร, รายช่ือผูส้อบบัญชีภาษีอากร, 2556 : ออนไลน์) ข้อมูล ณ วนัท่ี       
16 ธนัวาคม 2556 
 
 3.1.3  ขนาดตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตามรายช่ือของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ท่ีมีสิทธ์ิลงลายมือช่ือและคุณสมบติัครบถ้วน ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 เป็น
จ านวนทั้งส้ิน 2,797 ราย (กรมสรรพากร, รายช่ือผูส้อบบญัชีภาษีอากร, 2556 : ออนไลน์) ก าหนด
ขนาดตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 โดยใชสู้ตรจากการค านวณขนาดตวัอยา่งของ ยามาเน 
(Yamane)  
  n =   N 
   1 + N (e)2 
 เม่ือ N = จ านวนประชากร 
  n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง = 5% 
ค านวณไดด้งัน้ี 
 n =  2,797 = 350 ราย  
   1 + 2,797(0.05)2 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้ งส้ินจ านวน 350 ราย  ด้วยวิธีการส่ง
แบบสอบถาม โดยไม่มีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งซ ้ าจากจ านวนของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.2.1  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   การศึกษาคร้ังน้ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีในปี พ.ศ.2556 ดงัน้ี 
 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยเป็นการ
สอบถามจากผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บักรมสรรพากร  
 โดยท าการส่งแบบสอบถาม คร้ังท่ี 1 จ านวน 350 ฉบบั ซ่ึงมีผูต้อบกลบัแบบสอบถาม
ทั้งส้ิน จ านวน 81 ราย คร้ังท่ี 2 ส่งแบบสอบถามเพิ่มเติมไปจ านวน 700 ฉบบั ในคร้ังน้ีมีผูต้อบกลบั
แบบสอบถามทั้งส้ิน จ านวน 188 ราย จากนั้นท าการส่งแบบสอบถามคร้ังท่ี 3 จ านวน 200 ฉบบั และมี
ผู ้ตอบกลับแบบสอบถามทั้ งส้ิน จ านวน 29 ราย ดังนั้ นจากการส่งแบบสอบถามทั้ งส้ิน 3 คร้ัง        
ผูต้อบกลบัแบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 298 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.14 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยท าการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั
การศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกาศและค าสั่งกรมสรรพากร รวมทั้งจากหนงัสือ ต ารา วารสาร และ
ระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  
 
 3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม โดยศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งจากเอกสาร ต ารา และผลงานวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วชิาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพ 
 
  โครงสร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการคน้ควา้อิสระ คือ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ จ านวน
ชั่วโมงในการอบรมบญัชี ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี จ  านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชี และรายไดจ้ากการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
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3.3 ตัวแบบทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัในอดีต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรสามารถพฒันา
ตวัแบบท่ีใชใ้นการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

CSC = β0 + β1CPD + β2EXP + β3QTT +β4SEX + β5AGE + β6EDU + β7ENG  + e 
 
 โดยท่ี 
 CSC คือ ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 CPD คือ จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี 
 EXP คือ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

 QTT คือ จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
 SEX คือ เพศ 
 AGE คือ อาย ุ
 EDU คือ ระดบัการศึกษา 
 ENG คือ การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ 
 e คือ ความคลาดเคล่ือน 
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3.4 ตัวแปรและการวดัค่า 

 จากตวัแบบท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถจ าแนกตวัแปร และอธิบายวิธีการวดัค่าของตวั
แปรต่างๆดงัน้ี 
 
 3.4.1 ตวัแปรตาม (Dependent variable) 

  การศึกษาในคร้ังน้ีก าหนดให้ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบัญชีเป็นตัวแปรตาม      
โดยวดัค่าจากความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนัย คือ รายได้ และค่าตอบแทนจากการตรวจสอบและ  
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร (หน่วย:บาท) ซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Gattiker and 
Larwood (1986) และ Judge et al. (1995)   
 
 3.4.2 ตวัแปรอิสระ (Independent variable) 

  1) จ านวนชั่วโมงในการเข้ารับการอบรมทางบัญชี (CPD) ก าหนดให้วดัโดยการนับ
ชัว่โมงในการอบรมบญัชีในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบักฎหมายภาษีอากรและความรู้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (หน่วย:ชัว่โมง)  
  2) ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี (EXP) ก าหนดให้วดัโดยการนับ
จ านวนปีท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรไดป้ฏิบติังานในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร (หน่วย : ปี) 
  3) จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี (QTT) ก าหนดให้วดัตามท่ีผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรยื่นแบบแจง้จ านวนและรายช่ือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีจะ
ลงลายมือช่ือรับรอง (บภ.07) ส าหรับการแจง้จ านวนและรายช่ือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีผูต้รวจสอบ
และรับรองบญัชีจะลงรายมือช่ือรับรองการตรวจสอบและรับรองบญัชีในปี พ.ศ.2556 (หน่วย : งบ) 
 
 3.4.3 ตวัแปรควบคุม (Control variable) 

  1) เพศ (SEX) ก าหนดให้ว ัดโดยการแบ่ งเป็น เพศชาย และเพศหญิง โดยท่ีให ้                
0 แทนค่าเพศชาย และ 1 แทนค่าเพศหญิง 
  2) อายุ (AGE) ก าหนดให้วดัเป็นช่วง ได้แก่ อายุต  ่ากว่า 30 ปี อายุ 30-40 ปี และอายุ
มากกวา่ 40 ปี โดยให้ 1 แทนค่าอายุต  ่ากวา่ 30 ปี 2 แทนค่าอายุ 30-40 ปี และ 3 แทนค่าอายมุากกวา่ 40 
ปี ตามล าดบั 
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  3) ระดบัการศึกษา (EDU) ก าหนดใหว้ดัเป็นช่วง ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญา
โท และระดบัสูงกวา่ปริญญาโท โดยให้ 1 แทนค่าระดบัปริญญาตรี 2 แทนค่าระดบัปริญญาโท และ    
3 แทนค่าระดบัสูงกวา่ปริญญาโท ตามล าดบั 
  4) การรับรองและจัดท างบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ (ENG) ก าหนดให้วดัโดยการ
แบ่งเป็น เคยรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ และไม่เคยรับรองและจดัท างบการเงินเป็น
ภาษาองักฤษ โดยท่ีให้ 0 แทนค่าผูส้อบบญัชีท่ีเคยรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ และ   
1 แทนค่าผูส้อบบญัชีท่ีไม่เคยรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ 
 
  จากข้อมูลขั้ นต้นสามารถสรุปรายละเอียดของตัวแปร วิธีการวดัค่าและทิศทาง
ความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงัระหว่างตวัแปรต่างๆ กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรดงั
ตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1  แสดงการจ าแนกตวัแปร วธีิการวดัค่าและทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงั 
 

ตัวแปร วธีิการวดัค่า (หน่วย) ทศิทางความสัมพนัธ์ที่
คาดหวงั 

ตัวแปรตาม 
ความส าเร็จในอาชีพของ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

 
รายไดใ้นการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีต่อปีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากร (บาท) 

 

ตัวแปรอสิระ 
จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับ
การอบรมทางบญัชี 
ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี  
 
จ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 

 
ชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี 
(ชัว่โมง) 
ระยะเวลาท่ีไดท้  าการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากร (ปี) 
จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษี
อากร (งบ) 

 
+ 
 

+ 
 
 

+ 
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ตารางที ่3.1  แสดงการจ าแนกตวัแปร วธีิการวดัค่าและทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงั (ต่อ) 
 

ตัวแปร วธีิการวดัค่า (หน่วย) ทศิทางความสัมพนัธ์ที่
คาดหวงั 

ตัวแปรควบคุม 
เพศ 
อาย ุ
ระดบัการศึกษา 
การรับรองและจดัท างบ
การเงินเป็นภาษาองักฤษ 

 
เพศของผูส้อบบญัชี 
อายขุองผูส้อบบญัชี  
ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชี 
การจดัท าและรับรองงบการเงินใน
ฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรเป็น
ภาษาองักฤษ 

 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการพฒันาสมมติฐาน เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จะท าการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี 
 
 3.5.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ จะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อสรุป
ลักษณะเบ้ืองต้นของข้อมูลแต่ละตัวแปร ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียของข้อมูล (Mean) 
ค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) ค่าต ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล 
(Standard Deviation) 
 
 3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 

  1) การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 
(r)) เพื่อตรวจสอบระดบัและทิศทางของความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ว่าไม่มีปัญหาภาวะร่วม
เส้นตรงพหุ (Multicollinearity) ซ่ึงหมายถึงตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเองจนท าให้เกิดผลการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณไม่ถูกตอ้ง นอกจากน้ีเพื่อพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระโดย
การวดัระดบัโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ใชส้ัญลกัษณ์แทนค่า คือ (r)) ซ่ึงมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
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ถา้ r   ≥ 0.9   แสดงวา่ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก 
ถา้ 0.7 ≤ r  ≤  0.89 แสดงวา่ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 
ถา้ 0.3 ≤ r  ≤  0.69 แสดงวา่ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
ถา้ 0.01 ≤ r  ≤  0.29 แสดงวา่ตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 
ส่วนการพิจารณาเคร่ืองหมายบวกหรือลบหน้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นั้น ถ้ามีความสัมพนัธ์ไป
ในทางเดียวกนั ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์นั้นจะมีเคร่ืองหมายบวก กล่าวคือเม่ือตวัแปรหน่ึงมีค่า
เพิ่มข้ึน อีกตวัแปรหน่ึงจะเพิ่มข้ึนตาม แต่ถา้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มเคร่ืองหมายหน้าค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะเป็นลบ แสดงวา่ตวัแปรหน่ึงมีค่าเพิ่มข้ึนแต่อีกตวัแปรหน่ึงมีค่าลดลง (ยทุธ 
ไกยวรรณ์, 2553: 117-118) 
  2) การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเลือกใช้วิธี Linear Regression Analysis ในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อพยากรณ์
หาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรในประเทศไทย ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกับตวัแปรอิสระนั้น 
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุ (R) และค่าสัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจท่ีปรับแล้ว 
(Adjusted R Square) เพื่ออธิบายวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมดในสมการมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมาก
นอ้ยเพียงใด และสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามไดอ้ตัราร้อยละเท่าใด 
  การทดสอบสมมติฐานจะพิจารณาจากค่าสถิติ t-test หากพบว่า sig < 0.10 แสดงว่าตวั
แปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรท่ีระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด คือ 0.10 โดยพิจารณาค่าความสัมพนัธ์
ของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระจากเคร่ืองหมายบวกหรือเคร่ืองหมายลบหน้าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย (Coefficients) ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั หากเคร่ืองหมายหน้าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเป็น
บวก หมายความวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่
คือหากตัวแปรอิสระมีค่าเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ตัวแปรตามมีค่าเพิ่มข้ึนด้วย หากเคร่ืองหมายหน้า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยเป็นลบหมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
เป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือหากตวัแปรอิสระมีค่าลดลงจะส่งผลใหต้วัแปรตามมีค่าเพิ่มข้ึน 
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  อีกทั้งก่อนการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ ผูศึ้กษาได้ท าการทดสอบเง่ือนไข
ของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของสมการขา้งตน้  โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 
2554) 
 เง่ือนไขท่ี 1 ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน (Error or Residual: e) เท่ากบัศูนย ์
 เง่ือนไขท่ี 2 ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนตอ้งเป็นค่าคงท่ี 
 เง่ือนไขท่ี 3 ค่าคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ตอ้งเป็นอิสระกนั 
 เง่ือนไขท่ี 4 ค่าคลาดเคล่ือนตอ้งมีการแจกแจงแบบปกติ 
 เง่ือนไขท่ี 5 ตวัแปรอิสระตอ้งเป็นค่าอิสระต่อกนั 
 ซ่ึงผลการทดสอบเง่ือนไขขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดแ้สดงไวใ้นภาคผนวก ข 
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บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วิชาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ซ่ึงไดท้  าการเก็บขอ้มูลจาก
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในปี พ.ศ.2556 โดยเน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดการทดสอบสมมติฐาน 
โดยการจดัล าดบัของการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของตวัแปรท่ีศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) 
ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
 1) การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ (Correlation Analysis) โดยวธีิของเพียร์ 
  สันเพื่อตรวจสอบระดบัและทิศทางของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
 2) การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ 
  ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 
 
 4.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยปี พ.ศ.2556 รวมทั้งส้ิน 298 ราย จะถูก
น ามาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปร
ต่างๆ ท่ีใช้ในการศึกษา ส าหรับตวัแปรอิสระท่ีเป็นตวัแปรเชิงปริมาณได้ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พรรณนาท่ีประกอบด้วย ค่าต ่าสุดของขอ้มูล  (Minimum) ค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) ค่าเฉล่ีย
ของขอ้มูล (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) ส่วนตวัแปรควบคุมท่ี
เป็นตวัแปรเชิงคุณภาพไดใ้ชก้ารวิเคราะห์อตัราร้อยละ (Percentage) โดยมีรายละเอียดแยกเป็นขอ้มูล
ต่างๆ ดงัน้ี 
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  4.1.1 สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรอิสระส าหรับผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

ตารางที ่4.1 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรเชิงปริมาณส าหรับผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

สถิติเชิงพรรณนา 

ตัวแปร Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
รายไดจ้ากการตรวจสอบ
และรับรองบญัชี (บาท) 
จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับ
การอบรมทางบญัชี (ชัว่โมง) 
ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี 
(ปี) 
จ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชี 
(งบ) 

5,000.00 
 

9.00 
 

1.00 
 
 

0.00 
 

1,028,000.00 
 

21.00 
 

11.00 
 
 

234.00 

304,679.53 
 

12.97 
 

5.26 
 
 

53.75 

321,216.32 
 

2.76 
 

1.81 
 
 

59.13 

หมายเหตุ: จ านวนขอ้มูล 298 ราย 
 
 จากตารางท่ี 4.1 เม่ือพิจารณาสถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรตามส าหรับความส าเร็จในอาชีพของ
ผูส้อบบญัชี (รายไดจ้ากการตรวจสอบและรับรองบญัชี) จากจ านวนผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน 298 
ราย พบวา่ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชี (รายไดจ้ากการตรวจสอบและรับรองบญัชี) มีค่าต ่าสุด
อยูท่ี่ 5,000 บาท มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 1,028,000 บาท ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชี (รายไดจ้ากการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี) มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  304,679.53 บาท และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 
321,216.32 
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 ในส่วนของตวัแปรอิสระพบวา่จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 
9.00 ชัว่โมง มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 21.00 ชัว่โมง จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชีมีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 12.97 ชั่วโมง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.76 ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 1.00 ปี มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 11.00 ปี ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.26 ปี และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.81 จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชี มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.00 งบ มีค่าสูงสุดอยูท่ี่ 234.00 งบ จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและ
รับรองบญัชี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 53.75 งบ และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 59.13 
 
 4.1.2 สถิติเชิงพรรณนาของตวัแปรควบคุมส าหรับผูส้อบบญัชีภาษีอากร 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 130 43.62 
หญิง 168 56.38 

รวม 298 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.2 ผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 130 คน  
คิดเป็นร้อยละ 43.62 และเป็นเพศหญิง จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 56.38 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 64 21.48 
31 – 40 ปี 91 30.54 
มากกวา่ 40 ปี 143 47.98 

รวม 298 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.3 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุต  ่ากว่า 30 ปี จ  านวน 64  คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.48 อายุอยูร่ะหว่าง 31 – 40 ปี จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.54 และอายุมากกว่า 
40 ปี จ  านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 47.98 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 149 50.00 
ปริญญาโท 124 41.61 
สูงกวา่ปริญญาโท 25 8.39 

รวม 298 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.4 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
149 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 41.61 และสูง
กวา่ปริญญาโท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39  
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนร้อยละของผูส้อบบัญชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการ
รับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ 
 

การรับรองและจัดท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ จ านวน ร้อยละ 
เคย 65 21.81 
ไม่เคย 233 78.19 

รวม 298 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.5 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม เคยรับรองและจดัท างบการเงินเป็น
ภาษาอังกฤษ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.81 และไม่เคยรับรองและจัดท างบการเงินเป็น
ภาษาองักฤษ จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 78.19  
 
 4.2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

 4.2.1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตัวแปรต่างๆ (Correlation Analysis) 

  เพื่อตรวจสอบว่าการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้นมีปัญหาตวัแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) เกิดข้ึนหรือไม่ จึงตอ้งท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวั
แปรต่างๆ โดยการใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation (r)) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ระหว่างตวัแปรเพื่อตรวจสอบว่าตวัแปร
ต่างๆ ท่ีใชใ้นการศึกษามีความสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด 
    โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งการวเิคราะห์เป็น 2 ส่วนคือการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระ และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ทั้งหมด 298 คน เป็นขอ้มูลของปี พ.ศ.2556 ของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4.6 – 4.7 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.6 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ 

 CPD EXP QTT SEX AGE EDU 

EXP 0.126*      
QTT 0.383** 0.068     
SEX -0.019 0.067 -0.116*    
AGE -0.061 0.163** -0.064 -0.022   
EDU 0.037 -0.080 0.044 0.010 -0.127*  
ENG 0.392** 0.090 0.276** -0.011 -0.002 -0.050 

หมายเหตุ :  จ านวนขอ้มูล 298 ราย 
   ** ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
   * ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 โดยท่ี 
 CPD คือ จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี 
 EXP คือ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 QTT คือ จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
 SEX คือ เพศ 
 AGE คือ อาย ุ
 EDU คือ ระดบัการศึกษา 
 ENG คือ การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ 
 
 จากตารางท่ี 4.6 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์
เบ้ืองตน้ระหวา่งตวัแปรอิสระ พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 หรือระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 
จ  านวนชั่วโมงในการเข้ารับการอบรมทางบญัชี (CPD) มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัในทิศทาง
เดียวกนั (+) กบัจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี (QTT) และการรับรองและจดัท างบ
การเงินเป็นภาษาองักฤษ (EDU) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.383 และ 0.392 ตามล าดบั 
พบว่า ท่ี ระดับนัยส าคัญ เดียวกันประสบการณ์ ในการตรวจสอบและรับรองบัญ ชี  (EXP)                         
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+) กบัอาย ุ(AGE) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.163 และพบว่าท่ีระดบันัยส าคญัเดียวกนัจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
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(QTT) มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+) กบัการรับรองและจดัท างบการเงินเป็น
ภาษาองักฤษ (ENG) ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.276 นอกจากน้ีท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี (CPD) 
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+) กบัประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรอง
บญัชี ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.126 ทั้งน้ีพบว่าท่ีระดบันัยส าคญัเดียวกนั จ านวนงบ
การเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี (QTT) มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม 
(-) กบั เพศ (SEX) ซ่ึงมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.116 และพบวา่ท่ีระดบันยัส าคญัเดียวกนัอาย ุ
(AGE) มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม (-) กบัการรับรองและจดัท างบการเงิน
เป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.127 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปร
อิสระขา้งตน้พบว่า ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ขอ้มูลไม่มี
ปัญหาท่ีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity) ซ่ึงจะส่งผลกระทบให้ผลการทดสอบ
สมการถดถอยไม่ถูกตอ้ง 
 
ตารางที ่4.7 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอสิระ 
 CSC 

CPD 0.400** 
EXP 0.054 
QTT 0.920** 
SEX -0.094 
AGE -0.026 
EDU 0.049 
ENG 0.294** 

หมายเหตุ : จ านวนขอ้มูล 298 ราย 
   ** ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 โดยท่ี 
 CSC คือ ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 CPD คือ จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี 
 EXP คือ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 QTT คือ จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
 SEX คือ เพศ 
 AGE คือ อาย ุ
 EDU คือ ระดบัการศึกษา 
 ENG คือ การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ 
 
 จากตารางท่ี 4.7 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามคือ ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร (CSC) กบัตวั
แปรอิสระต่างๆ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ความส าเร็จใน
อาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+) กบัจ านวน
ชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี (CPD) ซ่ึงความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกบัท่ีคาดการณ์
ไวใ้นสมมติฐาน H1 พบวา่ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร (CSC) มีความสัมพนัธ์อยา่ง
มีนัยส าคัญในทิศทางเดียวกัน (+) กับจ านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (QTT)          
ซ่ึงความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกบัท่ีคาดการณ์ไวใ้นสมมติฐาน H3 และพบวา่ความส าเร็จใน
อาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร (CSC) มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+) กบัการ
รับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ (ENG) ซ่ึงเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว  ้อีกทั้งจากการ
ทดสอบความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ระหว่างความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร (CSC) กบัตวั
แปรอิสระ และตวัแปรควบคุม คือ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี (EXP) เพศ (SEX) 
อาย ุ(AGE) และระดบัการศึกษา (EDU) ไม่พบความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
 
 4.2.2 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 การศึกษาในส่วนน้ีไดน้ าขอ้มูลของผูส้อบบญัชีจ านวน 298 ราย ในปี พ.ศ.2556         
มาวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณดว้ยวิธีก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least Squares : OLS) เพื่อทดสอบสมมติฐานต่างๆ ท่ีก าหนดไวโ้ดยมีแบบจ าลอง
ของสมการความถดถอยเชิงพหุ ดงัน้ี 
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 CSC = β0 + β1CPD + β2EXP + β3QTT + β4SEX+ β5AGE + β6EDU + β7ENG + e 
 
 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกับความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบัญชีภาษีอากร ผูศึ้กษา
น าเสนอการวเิคราะห์โดยแสดงการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณตามตวัแบบในการศึกษาความสัมพนัธ์ 
 

ตัวแปร สถิติ จ านวนผู้สอบบัญชีภาษีอากร (N=298) 
Constant Coefficients  

t-Statistic -1.382 
CPD Coefficients 0.051 

t-Statistic 1.940* 
EXP Coefficients -0.022 

t-Statistic -0.961 
QTT Coefficients 0.897 

t-Statistic 35.832** 
SEX Coefficients 0.013 

t-Statistic 0.573 
AGE Coefficients 0.041 

t-Statistic 1.748* 
EDU Coefficients 0.012 

t-Statistic 0.533 
ENG Coefficients 0.030 

t-Statistic 1.196 
Adj. R Square 0.848 

Std. Error 1.254 
F-Statistic 236.941 

Prob. (F-Statistic) 0.000 

หมายเหตุ : **หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
   *  หมายถึง ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 
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 โดยท่ี 
 CSC คือ ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 CPD คือ จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี 
 EXP คือ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 QTT คือ จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
 SEX คือ เพศ 
 AGE คือ อาย ุ
 EDU คือ ระดบัการศึกษา 
 ENG คือ การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ 
 
 จากตารางท่ี 4.8 แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณตามตวัแบบพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิของ
การตดัสินใจท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) ส าหรับขอ้มูลรวมทั้งส้ิน 298 ราย มีค่าเท่ากบั 0.848 โดย
สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ในแต่ละสมมติฐานไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ตัวแปรอสิระ 

 สมมติฐานท่ี 1 จ านวนชั่วโมงในการเข้ารับการอบรมทางบัญชีมีความสัมพันธ์ไปในทาง
เดียวกนักบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 จากตารางท่ี 4.8 ส าหรับขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากรทั้งส้ิน 298 ราย จะเห็นว่าขอ้มูลของ 
จ านวนชั่วโมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 โดยจ านวน
ชั่วโมงในการเข้ารับการอบรมทางบญัชีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.051 มีค่า t-Statistic 
เท่ากบั 1.940 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
ซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว  ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ 
การเขา้รับการอบรมทางวชิาชีพบญัชีตามค าสั่งของกรมสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 โดยการเขา้รับการ
อบรมเพื่อรวบรวมจ านวนชัว่โมงมากยิ่งข้ึน การเขา้รับการอบรมเหล่านั้นย่อมส่งผลให้ผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรมีการพฒันาความรู้ต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมทางวิชาชีพบญัชีมา
ใช้ในการปฏิบติังาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบติังาน และส่งผลให้ความส าเร็จในอาชีพของ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมากยิง่ข่ึน จึงยอมรับสมมติฐาน H1 
 



 
 

42 

 

 สมมติฐานท่ี 2 ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 จากตารางท่ี 4.8 ส าหรับขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากรทั้งส้ิน 298 ราย จะเห็นว่าขอ้มูลของ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 หรือท่ีความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.022 มีค่า t-Statistic เท่ากบั -0.961 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรซ่ึงไม่เป็นไปในทิศทางท่ีคาดการณ์ไว ้
กล่าวคือ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัรายไดข้องผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรท่ีรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร เช่น ผูส้อบบญัชีภาษี
อากรท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีสูงไม่ไดมี้รายไดสู้งตามประสบการณ์ ซ่ึงเกิด
จากจ านวนงบการเงินจากการรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีต ่าจึงส่งผลกระทบต่อรายไดจ้าก
การตรวจสอบและรับรองบญัชีต ่าลงตาม ส่งผลท าให้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน H2 
 
 สมมติฐานท่ี 3 จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 จากตารางท่ี 4.8 ส าหรับขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากรทั้งส้ิน 298 ราย จะเห็นว่าขอ้มูลของ
จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 โดยจ านวน
งบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.897 มีค่า t-Statistic 
เท่ากบั 35.832 และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
กล่าวคือ หากผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีการรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรสูงข้ึนแลว้ ยอ่มส่งผลท าให้ ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรยิ่งสูงข้ึนตาม เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร ท่ีให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งแจง้จ านวนและรายช่ือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลท่ีตนจะลงรายมือช่ือ ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี พร้อมแนบหนงัสือตอบรับงานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี รวมถึงในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่มีการลงรายมือช่ือรับรองการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี ตามแบบ บภ.07 ดว้ย ในกรณีของแบบ บภ.07 ดงักล่าวมีส่วนของการให้
ระบุค่าธรรมเนียมรับงาน ซ่ึงค่าธรรมเนียมในการรับงานส่งผลต่อรายไดข้องผูส้อบบญัชีภาษีอากร    
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จึงท าให้จ  านวนงบการเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบญัชีกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H3 
 
 ตัวแปรควบคุม 

 ส าหรับขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากรทั้งส้ิน 298 ราย จากตารางท่ี 4.8 จะเห็นว่าขอ้มูลเร่ือง 
เพศของผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่มีความสัมพนัธ์กับความส าเร็จของผูส้อบบัญชีภาษีอากรอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 โดยเพศของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.013 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 0.573 และมีความสัมพนัธ์
ไปในทิศทางเดียวกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร เน่ืองจากวิชาชีพผูส้อบบญัชีภาษี
อากรสามารถปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชีไดทุ้กเพศโดยไม่มีขอ้ก าหนดเร่ืองเพศไวแ้ต่
อยา่งใด ในการศึกษาคร้ังน้ีเพศจึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
 
 ส าหรับขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากรทั้งส้ิน 298 ราย จากตารางท่ี 4.8 จะเห็นว่าขอ้มูลเร่ือง 
อายุของผู ้สอบบัญชีภาษีอากรมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของผูส้อบบัญชีภาษีอากรอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 โดยอายุของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.041 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 1.748 และมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ซ่ึงทิศทางของความสัมพนัธ์
เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว  ้ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้กล่าวคือ หากผูส้อบบญัชีภาษีอากรมี
อายุเพิ่มสูงข้ึนแล้ว ประสบการณ์ชีวิต และการตดัสินใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการท างานมี
ประสิทธิภาพสูง ส่งผลท าให้ความส าเร็จในอาชีพของผู ้สอบบัญชีภาษีอากรยิ่งสูงข้ึนตามด้วย            
ในการศึกษาคร้ังน้ีอายุของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจึงมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร  
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 ส าหรับขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากรทั้งส้ิน 298 ราย จากตารางท่ี 4.8 จะเห็นว่าขอ้มูลเร่ือง 
ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของผูส้อบบญัชีภาษีอากร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.10 หรือท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 โดยระดับ
การศึกษาของผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.012 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 
0.533 และมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกับความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบัญชีภาษีอากร 
เน่ืองจากวิชาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากรสามารถเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ 
เพื่อน าความรู้ในการอบรมทางวิชาชีพมาใช้ในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี  และ
พฒันาทางวิชาชีพในงานของผูส้อบบญัชีได้ทุกระดบัการศึกษา (ปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี)    
ในการศึกษาคร้ังน้ีระดบัการศึกษาจึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร  
 
 ส าหรับขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากรทั้งส้ิน 298 ราย จากตารางท่ี 4.8 จะเห็นว่าขอ้มูลเร่ือง 
การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษของผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่มีความสัมพนัธ์กับ
ความส าเร็จของผูส้อบบญัชีภาษีอากรอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.10 หรือท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 โดยการรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.030 มีค่า t-Statistic เท่ากบั 1.196 และมีความสัมพนัธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกับความส าเร็จในอาชีพของผู ้สอบบัญ ชีภาษีอากร กล่าวคือ ในปี  พ .ศ .2559                    
การเปล่ียนแปลงภายหลงัการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี โดยหน่ึง
ในนั้นคือวิชาชีพบญัชี ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีไดรั้บผลกระทบจากการใช้ภาษาองักฤษโดยตรง แต่เน่ืองจาก 
ขณะท าการศึกษา (ปี พ.ศ.2556) การใชภ้าษาองักฤษยงัไม่มีบทบาทส าหรับวิชาชีพบญัชีมากนกัจึงท า
ใหผ้ลการศึกษาท่ีได ้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
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 จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุข้างต้นสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.10 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ จ  านวนชัว่โมงในการ
เขา้รับการอบรมทางบญัชี จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี และตวัแปรควบคุมคือ 
อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 แสดงผลสรุปการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุและการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปร ผลการศึกษา ทศิทางทีค่าดหวงั 

CPD + + 
EXP 0 + 
QTT + + 
SEX 0 N/A 
AGE + N/A 
EDU 0 N/A 
ENG 0 N/A 

หมายเหตุ 0 คือ ไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีนยัส าคญั 0.10 
   + คือ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 
 
 โดยท่ี 
 CSC คือ ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 CPD คือ จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี 
 EXP คือ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
 QTT คือ จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
 SEX คือ เพศ 
 AGE คือ อาย ุ
 EDU คือ ระดบัการศึกษา 
 ENG คือ การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ 
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 จากตารางท่ี 4.9 ส าหรับผูส้อบบัญชีภาษีอากร จ านวนตวัอย่าง 298 ราย สามารถสรุปได้ว่า        
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ตวัแปรอิสระจ านวนชัว่โมงในการ
เขา้รับการอบรมทางบญัชีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกบัความส าเร็จในอาชีพของ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงยอมรับสมมติฐาน H1 จ านวนงบการเงินท่ีได้
ตรวจสอบและรับรองบญัชีมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกบัความส าเร็จในอาชีพของ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากร เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้จึงยอมรับสมมติฐาน H3 ส่วนประสบการณ์ใน
การตรวจสอบและรับรองบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวจึ้งปฏิเสธสมมติฐาน H2 และท่ีระดบันยัส าคญัเดียวกนั ตวัแปรควบคุม 
ไดแ้ก่ อายุมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร ส่วนตวัแปรควบคุมอ่ืน ได้แก่ เพศ ระดบัการศึกษา และการรับรองและจดัท างบการเงินเป็น
ภาษาองักฤษ พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
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บทที ่5 

 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จใน

อาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ในการวดัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษี
อากร คือ รายได้จากการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร ตวัแปรท่ีสนใจ
ศึกษาหรือตวัแปรอิสระ คือ จ านวนชั่วโมงในการเข้ารับการอบรมทางบญัชี ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี และจ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี ตวัแปรควบคุมท่ี
สนใจศึกษา คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ       
โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจากแบบสอบถามในปี พ.ศ.2556 และมีกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 298 ราย 

 
ขอ้มูลทั้งหมดถูกวเิคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าต ่าสุดของขอ้มูล 

(Minimum) ค่าสูงสุดของข้อมูล (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูล 
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบั
ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย การศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอ้คน้พบ ขอ้จ ากดั และขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไปดงัน้ี  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อสร้างสมการท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรในประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ไดด้งั
ตารางท่ี 5.1 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.1 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทาง
วชิาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

ความส าเร็จในอาชีพ
ของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรในประเทศไทย 

จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการ
อบรมทางบญัชี 

สัมพนัธ์เชิงบวก* ยอมรับ 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบ
และรับรองบญัชี 

สัมพนัธ์เชิงบวก* ปฏิเสธ 

จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบ
และรับรองบญัชี 

สัมพนัธ์เชิงบวก* ยอมรับ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ความส าเร็จในอาชีพ
ของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรในประเทศไทย 

เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์ 
อาย ุ มีความสัมพนัธ์* 
ระดบัการศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์ 
การรับรองและจดัท างบการเงิน
เป็นภาษาองักฤษ 

ไม่มีความสัมพนัธ์ 

หมายเหตุ : จ านวนขอ้มูล 298 ราย 
   * ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 
 
 จากตารางท่ี 5.1 สรุปไดว้า่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
ตวัแปรอิสระท่ีท าการศึกษา ได้แก่  จ  านวนชั่วโมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี และจ านวนงบ
การเงินท่ีได้ตรวจสอบและรับรองบญัชีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร ทั้งน้ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเดียวกนัยงัพบว่า ประสบการณ์ในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ใน
การศึกษายงัพบว่า ตวัแปรควบคุม ได้แก่ อายุมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในอาชีพของ
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ทั้งน้ีในระดบันัยส าคญัทางสถิติเดียวกนัยงัพบว่า เพศ ระดบั
การศึกษา และการรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จใน
อาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
 



 
 

49 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จใน
อาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยใหผ้ลการศึกษาท่ีสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  
 5.2.1 ตัวแปรอสิระ 

  1) การพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ 
   จากผลการศึกษาหากพิจารณาขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากร พบวา่การพฒันาความรู้
ต่อเน่ืองทางวชิาชีพมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในทิศทางบวกท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 ซ่ึงผลการศึกษาเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้กล่าวคือ การเขา้รับการอบรม
ทางวิชาชีพบญัชีตามค าสั่งของกรมสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 โดยการเขา้รับการอบรมเพื่อรวบรวม
จ านวนชัว่โมงมากยิง่ข้ึน การเขา้รับการอบรมเหล่านั้นยอ่มส่งผลใหผู้ส้อบบญัชีภาษีอากรมีการพฒันา
ความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรจะไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมทางวิชาชีพบญัชี
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพิ่มความถูกตอ้งในการตรวจสอบและ
รับรองบญัชี ตามหลกัการบญัชีและหลกัเกณฑ์กฎหมายภาษีท่ีมีการเปล่ียนแปลงให้ทนักบัยุคสมยัอยู่
ตลอดเวลา สอดคล้องกบัการศึกษาของ สุมินทร เบ้าธรรม (2555) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการ
พฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ ความพึงพอใจในอาชีพ และความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในประเทศไทยท่ีว่า การพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความส าเร็จในอาชีพ นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือมีการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพมากข้ึนยอ่มส่งผล
ต่อความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
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  2) ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
 จากผลการศึกษาหากพิจารณาขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากร พบวา่ ประสบการณ์ใน
การตรวจสอบและรับรองบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.10 กล่าวคือ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัรายไดข้องผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรท่ีรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี เช่น ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีประสบการณ์ใน
การตรวจสอบและรับรองบญัชีสูงไม่ไดมี้รายไดสู้งตามประสบการณ์ ซ่ึงเกิดจากจ านวนงบการเงินจาก
การรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีต ่าจึงส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการตรวจสอบและรับรอง
บญัชีต ่าลงตาม ส่งผลท าใหไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ซ่ึงผล
การศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ เปรมฤดี ปองมงคล (2546) เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคล ความผูกพนัในวิชาชีพ การมีแหล่งประโยชน์ทางสังคม กบัความส าเร็จในวิชาชีพ
ของพยาบาลวิชาชีพ ท่ีว่าประสบการณ์ในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพ ผลจาก
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัอาจเกิดจากลกัษณะ และปัจจยัในการประกอบวชิาชีพท่ีต่างกนัในแต่ละอาชีพ 
 
  3) จ านวนงบการเงินทีไ่ด้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 
  จากผลการศึกษาหากพิจารณาขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากร พบวา่จ านวนงบการเงินท่ี
ได้ตรวจสอบและรับรองบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรใน  
ทิศทางบวกท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.10 ซ่ึงผลการศึกษาเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้กล่าวคือ            
ตามขอ้ก าหนดของกรมสรรพากร ท่ีให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งแจง้จ านวนและรายช่ือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลท่ีตนจะลงรายมือช่ือ ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี พร้อมแนบหนงัสือตอบรับงานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี รวมถึงในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่มีการลงรายมือช่ือรับรองการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชี ตามแบบ บภ.07 ดว้ย ในกรณีของแบบ บภ.07 ดงักล่าวมีส่วนของการให้
ระบุค่าธรรมเนียมรับงาน ซ่ึงค่าธรรมเนียมในการรับงานส่งผลต่อรายไดข้องผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
หมายความวา่หากผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีการรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรสูงข้ึนแลว้ ยอ่มส่งผลท าใหจ้  านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร และค่าตอบแทนจากการรับงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรเพิ่มข้ึน ความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรยิง่เพิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
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 5.2.2 ตัวแปรควบคุม 

  4) เพศ 
 จากผลการศึกษาหากพิจารณาขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากร พบว่า เพศของผูส้อบ
บญัชีภาษีอากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.10 กล่าวคือ 
เน่ืองจากวิชาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากรสามารถปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบัญชีไดทุ้กเพศ
โดยไม่มีขอ้ก าหนดเร่ืองเพศไวแ้ต่อยา่งใด ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีเพศของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจึง
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 
 5) อายุ 
 จากผลการศึกษาหากพิจารณาขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากร พบวา่อายขุองผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในทิศทางบวกท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.10 กล่าวคือ ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีอายุมาก การสั่งสมประสบการณ์ การนึกคิด 
การตดัสินใจ ยอ่มมีประสิทธิภาพสูงกวา่ผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีมีอายนุอ้ย สอดคลอ้ง กบัผลการศึกษา
ของ อนนัต ์รุ่งผอ่งศรีสกุล (บทคดัยอ่, 2541) เร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความส าเร็จในงาน ความ
พึงพอใจในงาน และแนวโน้มท่ีจะลาออกจากองค์การของผูแ้ทนขายยา ดงันั้นอายุของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรจึงมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
 
  6) ระดับการศึกษา 
  จากผลการศึกษาหากพิจารณาขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากร พบว่า ระดบัการศึกษา
ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.10 
เน่ืองจากวิชาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากรสามารถเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ 
เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมทางวิชาชีพมาใช้ในการปฏิบติังานการตรวจสอบและรับรองบญัชี 
และพฒันาทางวิชาชีพในงานของผูส้อบบญัชีไดทุ้กระดบัการศึกษา (ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญา
ตรี) ในการศึกษาคร้ังน้ีระดบัการศึกษาจึงไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร 
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  7) การรับรองและจัดท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ 
  จากผลการศึกษาหากพิจารณาขอ้มูลของผูส้อบบญัชีภาษีอากร พบว่า การรับรองและ
จดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษไม่มีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.10 กล่าวคือ ในปี พ.ศ.2559 การเปล่ียนแปลงภายหลังการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
การเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี โดยหน่ึงในนั้นคือวิชาชีพบญัชี ซ่ึงอาชีพผูส้อบบญัชีภาษีอากรยอ่มไดรั้บ
ผลกระทบจากการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง แต่เน่ืองจากขณะท าการศึกษา (ปีพ.ศ.2556) การใช้
ภาษาอังกฤษยงัไม่มีบทบาทส าหรับวิชาชีพบัญชีมากนักจึงท าให้ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไม่ มี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 
5.3 ข้อค้นพบจากการศึกษา 

 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จใน
อาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 
 5.3.1 จากผลการศึกษาในอดีตของ สุมินทร เบา้ธรรม (2555) ซ่ึงวดัความส าเร็จในอาชีพเชิง
อตันยั คือ การวดัค่าความส าเร็จจากความพึงพอใจในอาชีพ การยอมรับในวิชาชีพของตนเองและการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืนๆ และการศึกษาในคร้ังน้ี ท่ีผูศึ้กษาวดัความส าเร็จในอาชีพเชิงปรนยั คือ การวดั
ค่าในรูปแบบของรายได้และค่าตอบแทน จากผลการศึกษาของทั้ ง 2 การศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
ความส าเร็จในอาชีพสามารถวดัค่าไดท้ั้งในรูปแบบของความส าเร็จในอาชีพเชิงอตันยัและความส าเร็จ
ในอาชีพเชิงปรนยั อีกทั้งจากผลการศึกษายงัแสดงให้เห็นผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ การพฒันา
ความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในอาชีพ โดยหากผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีการ
พฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพิ่มมากข้ึน จะส่งผลให้ระดบัการประสบความส าเร็จในอาชีพเพิ่มสูงข้ึน
ตามไปดว้ย ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ หากผูป้ระกอบวิชาชีพมีการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ
อยา่งสม ่าเสมอ จะส่งผลท าให้ผูท่ี้ไดรั้บการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองนั้น เดินทางไปสู่ความสู่ความส าเร็จ
ในอาชีพไดอ้ยา่งแน่นอน 
  
 5.3.2 จากการศึกษาไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความส าเร็จในอาชีพกบัการรับรองและจดัท า
งบการเงินเป็นภาษาองักฤษ เน่ืองจากขณะท าการศึกษา (ปี พ.ศ.2556) ยงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ
จดัตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงท าให้ไม่มีความต่ืนตวัจากการใชภ้าษาองักฤษมาก
นกั ความสัมพนัธ์ดงักล่าวจึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีน่าสนใจ นบัจากปี พ.ศ.2559 เป็นตน้ไป ท่ีจะมีการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี ซ่ึงวิชาชีพบญัชีเป็นวิชาชีพท่ีจะได้รับผลกระทบจากภาษาองักฤษโดยตรง      
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จึงควรมีการศึกษาในส่วนของการรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ืองนบัจากน้ี
ต่อไป 
 
5.4 ข้อจ ากดั 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย
บางส่วน ไม่ไดเ้ป็นการศึกษาจากผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยทั้งหมด เป็นการศึกษาเฉพาะ
ความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรเพียง 2 ดา้นเท่านั้น ซ่ึงผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาอาจเกิดความแตกต่างกบัผูท่ี้ศึกษารายอ่ืนๆ   
ท่ีผา่นมา 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

 5.5.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จใน
อาชีพของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย พบว่าความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในทิศทางเดียวกัน
ดงักล่าว สอดคลอ้งตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.146/2548 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรท่ีให้
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรเขา้รับการอบรมทางวิชาชีพบญัชีไม่น้อยกว่า 9 ชัว่โมงต่อปี ซ่ึงการอบรมทาง
วชิาชีพบญัชีถือเป็นประโยชน์ ท าให้ผูส้อบบญัชีภาษีอากรประสบความส าเร็จทางอาชีพ ดงันั้นควรมี
การก าหนดเวลาในการเขา้รับการอบรมทางวิชาชีพให้มากกว่าเดิม หรือเท่ากบัจ านวนชัว่โมงในการ
อบรมวชิาชีพทางบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศไทย ตามความเหมาะสม เพื่อใหผู้ส้อบบญัชี
ภาษีอากรมีการพฒันาความรู้อยู่ตลอดเวลา ซ่ึงจะได้ใช้การพฒันาความรู้ดงักล่าวเป็นแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาในการตรวจสอบและรับรองบญัชี และน าผูส้อบบญัชีภาษีอากรไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ
ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย  
 
 5.5.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาความสัมพนัธ์ในการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพ
ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในส่วนของผูส้อบบญัชีภาษีอากร
เท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชีอ่ืน เช่น    
ผูต้รวจสอบบญัชีสหกรณ์ หรือผูท้  าบญัชี เพื่อให้เห็นถึงกลุ่มตวัอย่างท่ีหลากหลายมากข้ึน และควร
ศึกษาเก่ียวกบัการรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษเพิ่มเติม นบัจากปี พ.ศ.2559 เป็นตน้ไป 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวชิาชีพกบั 

ความส าเร็จในอาชีพของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 
 

 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอิสระตามหลกัสูตรปริญญา
บญัชีมหาบณัฑิตมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 แบบสอบถามจะสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูส้อบบญัชีภาษีอากรท่ีตอบแบบสอบถาม 
 โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาการคน้ควา้อิสระเท่านั้น จึงใคร่ขอความ
กรุณาจากท่านโปรดใหข้อ้มูลในแบบสอบถามน้ี และโปรดส่งคืนแบบสอบถามตามท่ีอยูด่า้นหลงั 
 
 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือท่ีไดรั้บจากท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

       นายศุภวชิญ ์แกว้ปานนัท ์
       นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการบญัชี 

   คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ค าช้ีแจงกรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน           หนา้ค าตอบท่ีท่านตอ้งการเลือก และหากเป็นค าตอบ
อ่ืนๆ โปรดเขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีไดเ้ตรียมไวใ้ห้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้สอบบัญชีภาษีอากรทีต่อบแบบสอบถาม 
1. เพศ ชาย หญิง 
 
2. อาย ุ ต ่ากวา่ 30  ปี 
 30 - 40 ปี 
 มากกวา่  40  ปี 
 
3. ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 สูงกวา่ปริญญาโท 
 
4. การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ  เคย 
  ไม่เคย 
 
5. จ  านวนชัว่โมงในการอบรมบญัชี ปี พ.ศ.2556……….. ชัว่โมง 
 
6. ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชีในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากรจ านวน ………. ปี 
 
7. จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชีต่อปี ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
 

ปี พ.ศ.2556 จ านวน ………….…..งบ 
 
8. รายไดจ้ากการตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อปี ในฐานะผูส้อบบญัชีภาษีอากร  
 

ปี พ.ศ.2556 จ านวน ………………………..………บาท 
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ภาคผนวก ข 
 

การทดสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาแบบจ าลองของสมการความถดถอยเชิงพหุ เพื่อท าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพกบัความส าเร็จในอาชีพของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรในประเทศไทย ซ่ึงสามารถแสดงผลการทดสอบเง่ือนไข ไดด้งัน้ี 
 
เงื่อนไขที ่ 1 ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเท่ากบัศูนย ์
เง่ือนไขขอ้น้ีเป็นจริงเสมอไม่จ  าเป็นตอ้งทดสอบเน่ืองจากใช้วิธีก าลงัสองน้อยท่ีสุดในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (β0 β1 β2 β3 β4 β5  β6 β7) จะท าให ้e (error) = 0 เสมอ 
 
เงื่อนไขที ่ 2 ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนตอ้งเป็นค่าคงท่ี 
เง่ือนไขน้ีทดสอบไดด้ว้ยการใชก้ราฟระหวา่งค่าคลาดเคล่ือนกบัค่าพยากรณ์ เพื่อพิจารณาลกัษณะของ
ขอ้มูลว่ามีการกระจายตวัในลกัษณะใด หากมีการหากมีการกระจายตวัไม่เป็นรูปแบบ หรือค่าความ
คลาดเคล่ือนกระจายอยู่รอบๆ ค่า 0 ไม่ว่าค่าตวัแปรตามจะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม แสดงว่าค่าความ
แปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนคงท่ี แต่ถา้ลกัษณะของขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบเป็นรูปแบบ 
คือเป็นแบบเชิงเส้น แสดงวา่ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี 
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ภาพภาคผนวกที ่1 แสดงการกระจายตวัค่าคลาดเคล่ือนของขอ้มูล 

 
จากภาพภาคผนวกท่ี 1 จึงสามารถสรุปไดว้า่ ค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคล่ือนคงท่ี 
 
เงื่อนไขที ่ 3 ค่าคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ตอ้งเป็นอิสระกนั 
การตรวจสอบว่าค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j เป็นอิสระกนัหรือไม่ ท าการตรวจสอบโดยใช้สถิติ
ทดสอบ Durbin-Watson ซึงค่า Durbin-Watson จะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 4 โดยถา้ค่า Durbin-Watson มี
ค่าเขา้ใกล ้2 (นัน่คือมีค่าในช่วง 1.5 ถึง 2.5) จะสรุปไดว้า่ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j ตอ้งเป็นอิสระ
กนั 

 
ตารางภาคผนวกที ่1 แสดงผลการตรวจสอบความเป็นอิสระของค่าคลาดเคล่ือนท่ี i และ j 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .923a .851 .848 1.25405E5 2.184 

a. Predictors: (Constant), qtt, edu, exp, sex, age, eng, cpd 

b. Dependent Variable: income 
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จากตารางภาคผนวกท่ี 1 ค่า Durbin-Watson มีค่าอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.5 จึงสามารถสรุปได้ว่าค่า
ความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j เป็นอิสระกนั ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 
เงื่อนไขที ่ 4 ค่าความคลาดเคล่ือน e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
การตรวจสอบค่าความคลาดเคล่ือน e เป็นตัวแปรท่ีมีการแจกแจงปกติหรือไม่ ผู ้ศึกษาท าการ
ตรวจสอบโดยใช้ Normal Probability Plot ซ่ึงเป็นกราฟท่ีใช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของ
ขอ้มูลโดยถา้ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบปกติ ค่าของขอ้มูลจะอยูร่อบๆ เส้นตรง 

 
ภาพภาคผนวกที ่2 แสดงการแจกแจงตวัค่าคลาดเคล่ือนของขอ้มูล 

 
จากภาพภาคผนวกท่ี  2 พบว่ากราฟของสมการแสดงค่ารอบๆเส้นตรง จึงสรุปได้ว่าค่าความ
คลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบปกติ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
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เงื่อนไขที ่ 5 ตวัแปรอิสระตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 
การตรวจสอบวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ผูศึ้กษาท าการตรวจสอบโดยใชก้ารวเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และค่าสถิติ Variance Inflation Factor (VIF) 
 1) การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปว่าตวัแปร 2 ตัวมีความสัมพนัธ์กัน
หรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กนัมากน้อยเพียงใด โดยไม่สนใจว่าตวัแปรใดเป็นตวัแปรอิสระและตวั
แปรใดเป็นตวัแปรตาม ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์สหสัมพนัธ์ดว้ยวธีิของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation (r)) โดยแสดงผลในตารางภาคผนวกท่ี 2  
 
ตารางภาคผนวกที ่2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

Correlations 
  CPD EXP QTT SEX AGE EDU ENG 
CPD Pearson Correlation 1 0.126* 0.383** -0.019 -0.061 0.037 0.392** 

EXP Pearson Correlation 0.126* 1 0.068 0.067 0.163** -0.080 0.090 

QTT Pearson Correlation 0.383** 0.068 1 -0.116* -0.064 0.044 0.276** 

SEX Pearson Correlation -0.019 0.067 -0.116* 1 -0.022 0.010 -0.011 

AGE Pearson Correlation -0.061 0.163** -0.064 -0.022 1 -0.127* -0.002 

EDU Pearson Correlation 0.037 -0.080 0.044 0.010 -0.127* 1 -0.050 

ENG Pearson Correlation 0.392** 0.090 0.276** -0.011 -0.002 -0.050 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 โดยท่ี 
 CPD คือ จ านวนชัว่โมงในการเขา้รับการอบรมทางบญัชี 
 EXP คือ ประสบการณ์ในการตรวจสอบและรับรองบญัชี 

 QTT คือ จ านวนงบการเงินท่ีไดต้รวจสอบและรับรองบญัชี 
 SEX คือ เพศ 
 AGE คือ อาย ุ
 EDU คือ ระดบัการศึกษา 
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 ENG คือ การรับรองและจดัท างบการเงินเป็นภาษาองักฤษ 
 
จากตารางภาคผนวกท่ี 2 พบวา่ไม่มีตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเกิน 0.8 จึงไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity หรือปัญหาเกิดความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปรอิสระ 
 
 2) Variance Inflation Factor (VIF) และค่า Tolerance 
 เป็นค่าท่ีใช้วดัตวัแปรอิสระแต่ละตวัซ่ึงถูกอธิบายโดยตวัแปรอ่ืน ถ้าค่า VIF มีค่ามาก
แสดงว่าตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนมาก และหากมากเกิน 10 จะอยู่ในระดบัท่ีท าให้
เกิดภาวะร่วมเส้นตรงพหุได ้ส าหรับค่า Tolerance มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 หากค่าของ Tolerance ของตวั
แปรมีค่าเขา้ใกล ้0 ก็แสดงวา่ตวัแปรอิสระนั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอ่ืนมาก ผลการวเิคราะห์แสดง
ตามตารางภาคผนวกท่ี 3 
 
ตารางภาคผนวกที ่3 ผลการทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปรดว้ยค่า Variance Inflation Factor 
(VIF) และค่า Tolerance 
 

ตัวแปรอสิระ VIF Tolerance 
CPD 1.327 0.754 
EXP 1.061 0.943 
QTT 1.221 0.819 
SEX 1.022 0.978 
AGE 1.052 0.951 
EDU 1.028 0.973 
ENG 1.217 0.821 
 
จากตารางภาคผนวกท่ี 3 พบว่า ค่า VIF มีค่าไม่เกิน 10 แสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
และไม่พบว่าไม่มีตวัแปรใดมีค่า Tolerance เขา้ใกล ้0 เพราะฉะนั้นจึงสรุปไดว้า่ตวัแปรเป็นอิสระต่อ
กนั ไม่มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
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