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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ออาชีพผู ้สอบบัญชี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้

แบบสอบถามโดยพฒันาแบบสอบถามจากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก (Motivation Factors) ท่ี

เป็นทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคมในการประกอบอาชีพต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 2 ประการ 

ได้แก่ ปัจจยับ ารุงรักษา (Hygiene Factors) และปัจจยัตวักระตุน้ (Motivating Factors) ท่ีสัมพนัธ์กบั

ความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล โดยเก็บขอ้มูลจากประชากรจ านวน 208 คน ท่ีเป็น

นักศึกษาชั้ นปีท่ี  4 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และน าข้อมูลมา

ประมวลผลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย  

 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 รายได้
เฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน   
มีภูมิล าเนาอยู่ภายในภาคเหนือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ส่วนใหญ่คือ ตวัเอง ลักษณะ
องค์กรท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ เหตุผลความตอ้งการมี
อาชีพเป็นผูส้อบบญัชี ส่วนใหญ่เพราะเป็นอาชีพท่ีตรงกบัสาขาท่ีเรียน และอาชีพท่ีตอ้งการท าหากไม่
ตอ้งการเป็นผูส้อบบญัชี ส่วนใหญ่คืออาชีพนกับญัชี 
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 ผูต้อบแบบสอบถาม ใหค้วามคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก และ
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจยัด้านต่าง ๆ พบว่า ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความ
คิดเห็นเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
ปัจจยัดา้นสถานภาพ ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร ปัจจยัดา้นภาวการณ์
ท างาน ปัจจยัดา้นความมัน่คง และปัจจยัดา้นชีวติส่วนตวั ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจยัตวักระตุน้ผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจัยด้านต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ และให้ระดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นการเจริญเติบโต  
ปัจจยัด้านโอกาสก้าวหน้า ปัจจยัด้านการยอมรับนับถือ ปัจจยัด้านความสัมฤทธ์ิผล และปัจจยัด้าน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ตามล าดบั 

 ส าหรับปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัเห็นดว้ยปานกลางถึงน้อย ในปัจจยั
บ ารุงรักษา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นชีวติส่วนตวั ท่ียงัมีความคิดเห็นวา่อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหไ้ม่มี
เวลาให้กบัครอบครัว และชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีกระทบต่อชีวิตส่วนตวั ปัจจยัตวักระตุน้ 
ได้แก่ ปัจจยัด้านความมัน่คง ยงัมีความคิดเห็นว่าอาชีพผูส้อบบญัชียงัไม่มีความมัน่คงในด้านการ
ท างานตอ้งเปล่ียนงานบ่อย และยงัตอ้งการใหอ้าชีพผูส้อบบญัชีมีวนัเกษียณอาย ุ
 ส่วนขอ้เสนอแนะ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นอยากให้ส านกับญัชีหรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพผูส้อบบญัชี และสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่การประกอบอาชีพผูส้อบบญัชี ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่ออาชีพผูส้อบบญัชีทั้งปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก  
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ABSTRACT 

 This independent study aims to investigate opinions of accounting students of faculty of 

Business Administration, Chiang Mai University towards auditor career. The study process include 

data gathering via questionnaire regarding motivation factors wherein the most important social 

motives for career are hygiene and factors relating to individual preferences.The questionnaire was 

answered by 208 students studying in 4th year from the faculty of Business Administration, Chiang 

Mai University. The data was analyzed statistically resulting in frequency, percent and mean data 

sets illustrated as follows; 

 The majority of studied groups are females with 2.76 - 3.24 GPA. Their family incomes are 
more than 50,000 Baht with 4 - 6 family members living in northern region of Thailand. People 
influencing their choice of career preference are themselves. Their parents or guardians' career is 
majorly self-employed. Most respondents need to be majoring as auditor because this is the relevant 
field of study and the career that respondents should not be majoring is accountants.   

 The majority of student groups are concerned about hygiene factors as their secondary 
significant choice of career preference decision factors. The hygiene factors categorizing in high 
levels include co-worker relations, working status, income, organization administration policies, 
working condition, secured career and self-being factor. 
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 The majority of student groups are concerned about motivating factors as their secondary 
significant choice of career preference decision factors. The motivating factors categorizing in 
highest level include responsibility, career development, superior opportunity, admiration, 
achievement and occupational characteristic. 

 The majority of student groups are concerned about hygiene factors as their moderate 
significant choice of career preference decision factors as self-being factor that concerned auditor 
will not have time to be with family and working hours will have an effect in private life. And 
motivating factors The majority of student group concern as  auditor career not have admiration due 
to this career frequently have job change and needed to have a retire. 

 As for suggestion, The majority of student group suggested that audits firm or agencies 
should give the correct data and helpful for their choice of auditor career and also make a 
confidence in internal and external factors of auditor career.  

 

 

 

 

 

   

 

 


