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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่        
ต่ออาชีพผูส้อบบญัชี คร้ังน้ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มประชากร ซ่ึงเป็น 
นักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ชั้ นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่              
ปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 208 คน เป็นนักศึกษาชายจ านวน 35 คน และหญิงจ านวน 173 คน ซ่ึงผล
การศึกษามีขอ้มูล ดงัน้ี 
 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ เกรดเฉล่ีย 
รายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ภูมิล าเนา บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเลือกอาชีพ ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน ความตอ้งการมีอาชีพเป็นผูส้อบ
บญัชี (แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.1 - 4.8.2) 
 ส่วนที่  2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา (Hygiene 
Factors) (แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.9 - 4.16) 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น (Motivating 
Factors) (แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.17 - 4.23) 
 ส่วนที ่4  ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ   
 4.1 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ (แสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 4.24 - 4.36) 
 4.2 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเกรดเฉลีย่ (แสดง
รายละเอียดในตารางท่ี 4.37 - 4.49) 
 4.3 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยรวม
ของครอบครัวต่อเดือน (แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.50 - 4.62) 
 4.4 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านลกัษณะองค์กรที่
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน (แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4.63 - 4.75) 
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 4.5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการมีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชีและเหตุผล (แสดงรายละเอียด
ในตาราง 4.76 - 4.77) 
 4.6 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ต้องการมีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชีและเหตุผล (แสดง
รายละเอียดในตาราง 4.78 - 4.79) 
 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อส านักงานบัญชีในการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาท างานเป็น
ผู้สอบบัญชี  
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 35 16.80 
หญิง 173 83.20 
รวม 208 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.20 และเพศชายมีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 
 
 ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเกรดเฉลีย่  (GPA) 

เกรดเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 2.50 29 13.90 

2.50 - 2.75 38 18.30 
2.76 - 3.24 74 35.60 
3.25 ข้ึนไป 67 32.20 

รวม 208 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 35.60 เป็นผูท่ี้มีเกรดเฉล่ีย 2.76 - 
3.24 จ านวน 74 คน รองลงมาร้อยละ 32.20 เป็นผูมี้เกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป จ านวน 67 คน ส่วนกลุ่มท่ีมี
เกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 และกลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ีย นอ้ยกวา่ 2.50 มีร้อยละ 18.30 จ านวน 38 คน และร้อยละ 
13.90 จ  านวน 29 คน ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยรวม
ของครอบครัวต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 15,000 บาท 37 17.80 

15,001 – 30,000 บาท 33 15.90 
30,001 – 50,000 บาท 24 11.50 

มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 114 54.80 
รวม 208 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือน 
มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 54.80 รองลงมาเป็นกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียรวม
ของครอบครัวต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 และกลุ่มรายได ้
15,001 - 30,000 บาท จ านวน  33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 และกลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
จ านวน 1-3 คน 34 16.30 
จ านวน 4-6 คน 166 79.80 
จ านวน 7-9 คน 8 3.80 

 มากกวา่ 9 คนข้ึนไป 0 0 
รวม 208 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
4-6 คน จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 รองลงมาคือ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว  1-3 คน 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 ส่วนกลุ่มท่ีมีจ านวนสมาชิก 7-9 คน มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.80 และไม่มีกลุ่มท่ีมีจ  านวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา่ 9 คนข้ึนไป  
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
ภาคเหนือ 162 77.90 
ภาคกลาง 16 7.70 

ภาคตะวนัออก 10 4.80 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 1.40 

ภาคใต ้ 2 1.00 
กรุงเทพและปริมณฑล 15 7.20 

รวม 208 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ จ านวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.90 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 
กรุงเทพและปริมณฑลจ านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 ภาคตะวนัออก จ านวน  10 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 4.80 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 และภาคใต ้จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามบุคคลทีม่ี  
อทิธิพลต่อการเลอืกอาชีพ 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการเลอืกอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
บิดา 30 14.40 
มารดา 43 20.70 
พี่/นอ้ง 0 0 
เพื่อน 12 5.80 
แฟน 0 0 
ตวัเอง 123 59.10 
อาจารย ์ 0 0 
อ่ืน ๆ  0 0 
รวม 208 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ส่วนใหญ่คือ ตวัเอง มีจ  านวน 123 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 รองลงมาคือ มารดา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 บิดา จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.40 เพื่อน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 ส่วนท่ีไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ
ของนกัศึกษาคือ พี่/นอ้ง, แฟน และอาจารย ์
 

ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามลักษณะองค์กรที่
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน  

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ 63 30.30 
รัฐวสิาหกิจ 45 21.60 

พนกังานบริษทัเอกชน 14 6.70 
ประกอบอาชีพอิสระ 83 39.90 

อ่ืนๆ 3 1.40 
รวม 208 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.7 ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
อิสระ จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 รองลงมาคือรับราชการ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.30 รัฐวสิาหกิจ จ านวน 45 คิดเป็นร้อยละ 21.60 และพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.70 และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ รับจา้งและธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.40 
 

ตารางที่ 4.8.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลความ
ต้องการมีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชี 

เหตุผลความต้องการเป็นผู้สอบบัญชี จ านวน ร้อยละ 
เป็นอาชีพท่ีตรงกบัสาขาท่ีเรียน 47 31.76 

เป็นอาชีพท่ีสนใจ 24 16.22 
เป็นอาชีพท่ีไดค้่าตอบแทนสูง มีรายไดท่ี้มัน่คง 38 25.68 
เป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับ 2 1.35 
เป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหนา้ในอาชีพ 37 25.00 

รวม 148 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.8.1 เหตุผลความตอ้งการมีอาชีพเป็นผูส้อบบญัชี ส่วนใหญ่เพราะเป็นอาชีพท่ีตรง
กบัสาขาท่ีเรียน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76 รองลงมาเพราะเป็นอาชีพท่ีได้ค่าตอบแทนสูง     
มีรายไดท่ี้มัน่คงจ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68 เป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหนา้ในอาชีพ จ านวน 37 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เป็นอาชีพท่ีสนใจ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22 และเป็นอาชีพท่ีมี
ความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.35  
 

ตารางที ่4.8.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพทีต้่องการ
ท าหากไม่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชี 

อาชีพทีต้่องการท าหากไม่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชี จ านวน ร้อยละ 
นกับญัชี 28 46.67 

พนกังานธนาคาร 2 3.33 
พนกังานการเงิน 0 0 

ผูต้รวจสอบภายใน (Internal audit) 1 1.67 
ครู/อาจารย ์ 9 15.00 
อ่ืน ๆ 20 33.33 
รวม 60 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.8.2 อาชีพท่ีตอ้งการท าหากไม่ตอ้งการเป็นผูส้อบบญัชี ส่วนใหญ่คือ อาชีพนัก
บญัชี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ อาชีพอ่ืน ๆ (ธุรกิจส่วนตวั/ศึกษาต่อ/ทหาร/
นักแสดง/ท่ีปรึกษาทางการเงิน/รับราชการ) จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ต้องการเป็นครู/
อาจารย ์จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 พนกังานธนาคาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และ
ผูต้รวจสอบภายใน (Internal audit) จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67  
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ส่วนที ่2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา (Hygiene Factors) 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบ
บัญชี ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา ด้านนโยบายและการบริหาร 

ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 

เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่
มีนโยบายและกลยุทธ์
ให้ กั บพนั กงานอย่ าง
ชั ด เจน  ไม่ เอ าเป รี ยบ
พนกังาน 

จ านวน 20 107 76 5 0 

3.68 
เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 9.60 51.40 36.50 2.40 0 

ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่
มีนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบั ติ งาน เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุ ม
คุณภาพงานสอบบัญชี 
(ISQC1) 

จ านวน 38 123 44 3 0 

3.94 

 

เห็นดว้ย
มาก 

 
ร้อยละ 18.30 59.10 21.20 1.40 0 

ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่
มีนโยบายท่ีเน้นการสร้าง
ความยุ ติ ธ รรม  ความ
โปร่งใสและ ธรรมาภิบาล 

จ านวน 43 120 45 0 0 

3.99 
เห็นดว้ย
มาก 

ร้อยละ 20.70 57.70 21.60 0 0 

ค่าเฉลีย่รวม 3.87 
เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
นโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.87 
 ในส่วนของปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเนน้การ
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สร้างความยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (3.99) ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (3.94) และ
ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยุทธ์ให้กบัพนักงานอย่างชัดเจน ไม่เอาเปรียบพนักงาน 
(3.68) 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบ
บัญชี ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา ด้านภาวการณ์ท างาน 

ปัจจัยด้านภาวการณ์ท างาน 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

ส านกังานสอบบญัชีส่วน
ใหญ่มีสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่
การท างาน เช่นบริษทัชั้น
น าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์
ทนัสมยั 

จ านวน 24 110 69 5 0 

3.74 
เห็นดว้ย
มาก 

ร้อยละ 11.50 52.90 33.20 2.40 0 

อาชี พ ผู ้ ส อบ บั ญ ชี
สามารถเลือกเวลาท างาน
ได้ท าให้สามารถบริหาร
จดัการเวลาของตนเองได ้

จ านวน 25 57 68 41 17 

3.15 
เห็นดว้ย
ปานกลาง 

ร้อยละ 12.00 27.40 32.70 19.70 8.20 

อาชี พผู ้สอบบัญ ชี มี
โอกาสได้เข้าท างานใน
สถานท่ีใหม่ๆอยู่เสมอ 
ไม่จ  าเจ 

จ านวน 49 61 66 32 0 

3.61 
เห็นดว้ย
มาก 

ร้อยละ 23.60 29.30 31.70 15.40 0 

อาชีพผู ้สอบบัญชีต้อง
รั บ มื อ กั บ ส ภ าพ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

จ านวน 53 115 40 0 0 

4.06 
เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 25.50 55.30 19.20 0 0 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64 

เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับ ารุงรักษาดา้น
ภาวการณ์ท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.64 
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 ในส่วนของปัจจัยย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (4.06) ส านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.74) อาชีพผูส้อบบญัชีมี
โอกาสได้เขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่จ  าเจ (3.61) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
ปานกลาง คือ อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานได้ท าให้สามารถบริหารจดัการเวลาของ
ตนเองได ้(3.15) 
 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบ
บัญชี ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา ด้านค่าตอบแทน 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

อาชี พผู ้สอบบัญชี เป็ น
อาชี พ ท่ี ได้ รั บค่ าจ้ าง 
ค่าตอบแทนสูง 

จ านวน 30 145 28 5 0 
3.96 

เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 14.40 69.70 13.50 2.40 0 

อาชี พผู ้สอบบัญชี เป็ น
อาชี พ ท่ี ได้ รั บค่ าจ้ าง 
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ 

จ านวน 30 132 40 6 0 

3.89 
เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 14.40 63.50 19.20 2.90 0 

ค่าจ้างค่าตอบแทนสามารถ
ต่ อรองได้  ข้ึ นอยู่ กั บ
ป ร ะ ส บ ก าร ณ์ แ ล ะ
ความสามารถ 

จ านวน 27 125 51 5 0 

3.81 
เห็นดว้ย
มาก 

ร้อยละ 13.00 60.10 24.50 2.40 0 

ค่าเฉลีย่รวม 3.88 
เห็นด้วย
มาก 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับ ารุงรักษาดา้น
ค่าตอบแทน โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.88 
 ในส่วนของปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบั ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง 
ค่าตอบแทนสูง (3.96) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจา้ง ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ  (3.89) และค่าจ้างค่าตอบแทนสามารถต่อรองได้ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และ
ความสามารถ (3.81) 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบ
บัญชี ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน 

ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่น
ร่วมงาน 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

การท างานเป็นทีมเป็น
จุดเด่นของอาชีพผูส้อบ
บญัชี 

จ านวน 95 75 38 0 0 
4.27 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด ร้อยละ 45.70 36.10 18.30 0 0 

อาชีพผู ้สอบบัญ ชีไม่
สามารถท างานด้วยตัว
คนเดียวได้ ต้องได้รับ
การช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงานอยูเ่สมอ 

จ านวน 80 92 28 8 0 

4.17 
เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 38.50 44.20 13.50 3.80 0 

ความ รู้ความสามารถ
และผลงานของเพื่อน
ร่วมงานสามารถท าให้
งานบรรลุผลส าเร็จได ้

จ านวน 66 106 23 13 0 

4.08 
เห็นดว้ย
มาก 

ร้อยละ 31.70 51.00 11.10 6.20 0 

ค่าเฉลีย่รวม 4.17 
เห็นด้วย
มาก 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับ ารุงรักษาดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.17 
 ในส่วนของปัจจยัย่อย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
คือ การท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี (4.27) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวัคนเดียว
ได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ (4.17) และความรู้ความสามารถและผลงานของ
เพื่อนร่วมงานสามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้(4.08) 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบ
บัญชี ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา ด้านชีวติส่วนตัว 

ปัจจัยด้านชีวติส่วนตัว 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อาชีพท่ีท าใหต้นเองและ
ครอบครัวภูมิใจ 

จ านวน 55 103 48 2 0 
4.01 

เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 26.40 49.50 23.10 1.00 0 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อาชีพ ท่ี ท าให้ มี เวล า
ใหก้บัครอบครัว 

จ านวน 6 28 26 88 60 
2.19 

เห็นดว้ย
นอ้ย ร้อยละ 2.90 13.50 12.50 42.30 28.80 

ชั่วโมงการท างานของ
ผูส้อบบัญชีไม่กระทบ
ต่อชีวติส่วนตวั 

จ านวน 16 16 51 84 41 
2.43 

เห็นดว้ย
นอ้ย ร้อยละ 7.70 7.70 24.50 40.40 19.70 

ค่าเฉลีย่รวม 2.87 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับ ารุงรักษาดา้น
ชีวติส่วนตวัโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.87 
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 ในส่วนของปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก คือ 
อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (4.01) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็น
ด้วยน้อย เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ชั่วโมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่
กระทบต่อชีวติส่วนตวั (2.43) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (2.19) 
 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบ
บัญชี ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา ด้านสถานภาพ 

ปัจจัยด้านสถานภาพ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพ ท่ี เป็น ท่ีได้ รับ
การยกยอ่งในสังคม 

จ านวน 28 93 87 0 0 
3.72 เห็นดว้ยมาก 

ร้อยละ 13.50 44.70 41.80 0 0 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

จ านวน 47 134 27 0 0 
4.10 เห็นดว้ยมาก 

ร้อยละ 22.60 64.40 13.00 0 0 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีลูกคา้ให้ความ
ไวว้างใจ 

จ านวน 51 133 22 2 0 
4.12 เห็นดว้ยมาก 

ร้อยละ 24.50 63.90 10.60 1.00 0 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.98 

เห็นด้วย
มาก 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับ ารุงรักษาดา้น

สถานภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.98 
 ในส่วนของปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบั ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความ
ไวว้างใจ (4.12) อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.10) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (3.72) 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบ
บัญชี ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา ด้านความมั่นคง 

ปัจจัยด้านความมั่นคง 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

อาชีพผูส้อบบญัชี เป็น
อาชีพท่ีมีความมัน่คง
ในด้านการท างานไม่
ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย 

จ านวน 22 94 73 10 9 

3.53 เห็นดว้ยมาก 
ร้อยละ 10.60 45.20 35.10 4.80 4.30 

อาชีพผูส้อบบญัชี เป็น
อาชีพท่ีมีความมัน่คง
ในดา้นรายได ้

จ านวน 33 124 45 6 0 
3.88 เห็นดว้ยมาก 

ร้อยละ 15.90 59.60 21.60 2.90 0 

อาชีพผูส้อบบญัชีไม่มี
วนัเกษียณอาย ุ

จ านวน 22 77 68 41 0 
3.38 

เห็นดว้ยปาน
กลาง ร้อยละ 10.60 37.00 32.70 19.70 0 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยับ ารุงรักษาดา้น

ความมัน่คง โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.59 
 ในส่วนของปัจจัยย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้น
รายได ้(3.88) อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย 
(3.53) และใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง คือ อาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.38) 
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ตารางที่  4.16 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยบ ารุงรักษาในทุกด้าน 

 

ปัจจัยบ ารุงรักษา (Hygiene Factors) 
ค่าเฉลีย่ความ
คิดเห็นของ
ปัจจัย 

แปลผล เรียงล าดับ 

ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร 3.87 เห็นดว้ยมาก 4 
ปัจจยัดา้นภาวการณ์ท างาน 3.64 เห็นดว้ยมาก 5 
ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 3.88 เห็นดว้ยมาก 3 
ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 4.17 เห็นดว้ยมาก 1 
ปัจจยัดา้นชีวติส่วนตวั 2.87 เห็นดว้ยปานกลาง 7 
ปัจจยัดา้นสถานภาพ 3.98 เห็นดว้ยมาก 2 
ปัจจยัดา้นความมัน่คง 3.59 เห็นดว้ยมาก 6 
ค่าเฉลีย่รวมของปัจจัยบ ารุงรักษา 3.71 เห็นด้วยมาก 

 
 จาก ต าราง ท่ี  4.16 พ บ ว่ า  นั ก ศึ ก ษ าส าข าก ารบัญ ชี  ชั้ น ปี ท่ี  4 คณ ะบ ริห าร ธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษา โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย
รวมของปัจจยัมีค่าเท่ากบั 3.71 เม่ือพิจารณาตามปัจจยัดา้นต่าง ๆ พบวา่ ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ ปัจจัยด้าน
ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน (4.17) ปัจจยัด้านสถานภาพ  (3.98) ปัจจยัด้านค่าตอบแทน (3.88) 
ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร (3.87) ปัจจยัดา้นภาวการณ์ท างาน (3.64) ปัจจยัด้านความมัน่คง 
(3.59) และปัจจยัดา้นชีวติส่วนตวั (2.87) 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น (Motivating Factor) 
ตารางที่  4.17 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยตัวกระตุ้น ด้านความสัมฤทธ์ิผล 

ปัจจัยด้านความสัมฤทธ์ิผล 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

อาชีพผูส้อบบญัชีได้ใช้
ความรู้ความสามารถท่ี
ไดศึ้กษามาโดยตรง 

จ านวน 31 127 50 0 0 
3.91 

เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 14.90 61.10 24.00 0 0 

อาชีพผูส้อบบญัชีได้ใช้
ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิ บั ติ งานอย่ าง
เตม็ท่ี 

จ านวน 37 120 45 6 0 

3.90 
เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 17.80 57.70 21.60 2.90 0 

ก าร ไ ด้ ใ ช้ ค ว าม รู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพผู ้สอบ
บัญ ชี ท าให้ สามารถ
แกไ้ขปัญต่าง  ๆได ้

จ านวน 43 113 52 0 0 

3.96 
เห็นดว้ย
มาก 

ร้อยละ 20.70 54.30 25.00 0 0 

ค่าเฉลีย่รวม 3.92 เ ห็ น ด้ ว ย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัตวักระตุน้ด้าน
ความสัมฤทธ์ิผล โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.92 
 ในส่วนของปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี การได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแกไ้ขปัญต่าง ๆ ได้ (3.96) อาชีพผูส้อบบญัชีได้ใช้ความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.91) และอาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ช้ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี (3.90) 
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ตารางที่  4.18 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยตัวกระตุ้น ด้านการยอมรับนับถือ 

ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อ า ชี พ ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร
ยอมรับจากบุคคลทัว่ไป 

จ านวน 40 122 40 6 0 
3.94 

เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 

19.2
0 

58.70 19.20 2.90 0 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อาชีพ ท่ี มี เกี ยรติ และ
ศกัด์ิศรีในอาชีพ 

จ านวน 39 130 39 0 0 
4.00 

เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 

18.8
0 

62.50 18.80 0 0 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อ า ชี พ ท่ี ได้ รับ ค ว าม
เคารพ 

จ านวน 32 125 51 0 0 
3.91 

เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 

15.4
0 

60.10 24.50 0 0 

ค่าเฉลีย่รวม 3.95 
เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการ
ยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.95 
 ในส่วนของปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและ
ศกัด์ิศรีในอาชีพ (4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (3.94) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ (3.91) 
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ตารางที่  4.19 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยตัวกระตุ้น ด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

อาชีพผู ้สอบบัญ ชี มี
ความ เห ม าะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ
ท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง 

จ านวน 40 118 50 0 0 

3.95 
เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 19.20 56.70 24.00 0 0 

อาชีพผู ้สอบบัญชีท า
ให้ได้ใช้ความคิดใน
ก ารส ร้ างส รรค์ อ ยู่
เสมอ 

จ านวน 40 99 52 8 9 

3.74 
เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 19.20 47.60 25.00 3.80 4.30 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
ง า น ท่ี ท้ า ท า ย ต่ อ
ความสามารถในการ
ท างาน 

จ านวน 57 115 36 0 0 

4.10 
เห็นดว้ย
มาก 

ร้อยละ 27.40 55.30 17.30 0 0 

อาชีพผู ้สอบบัญ ชี มี
ความเป็นอิสระในการ
ท างาน 

จ านวน 25 87 82 9 5 
3.57 

เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 12.00 41.80 39.40 4.30 2.40 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
งาน ท่ี มี ส่วนร่วมกับ
สังคม เป็นกลไกหน่ึง
ใน ก า ร ขั บ เค ล่ื อ น
เศรษฐกิจของประเทศ 

จ านวน 24 119 61 4 0 

3.78 
เห็นดว้ย
มาก 

ร้อยละ 11.50 57.20 29.30 1.90 0 

ค่าเฉลีย่รวม 3.82 
เห็นด้วย
มาก 
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 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัตวักระตุน้ด้าน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.82 
 ในส่วนของปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีท้าทายต่อ
ความสามารถในการท างาน (4.10) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีได้
ศึกษามาโดยตรง (3.95) อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (3.78) อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้ไดใ้ช้ความคิดในการสร้างสรรค์อยู่
เสมอ (3.74) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.57) 
 

ตารางที่  4.20 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยตัวกระตุ้น ด้านความรับผดิชอบ 

ปัจจัยด้านความรับผดิชอบ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

ผู้มี อาชีพผู ้สอบบัญ ชี
จะต้องเป็นผู ้ท่ี มีความ
รับผดิชอบมาก 

จ านวน 98 92 18 0 0 
4.38 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด ร้อยละ 47.10 44.20 8.70 0 0 

อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้
ส า ม า ร ถ แ ส ด ง
ความสามารถกับงานท่ี
ได้ รับ ม อบหม ายได้
อยา่งเตม็ท่ี 

จ านวน 55 117 31 5 0 

4.07 
เห็นดว้ย
มาก 

ร้อยละ 26.40 56.20 14.90 2.40 0 

ความ รับผิดชอบ เป็น
ปัจจยัส าคญัในการเป็น
ผูส้อบบญัชี 

จ านวน 93 91 19 5 0 
4.31 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด ร้อยละ 44.70 43.80 9.10 2.40 0 

ค่าเฉลีย่รวม 4.25 
เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัตวักระตุน้ด้าน
ความรับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.25 
 ในส่วนของปัจจยัย่อย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
กบัปัจจยัผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 และปัจจยั
ความรับผดิชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก กบัปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีท าใหส้ามารถแสดงความสามารถกบั
งานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 
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ตารางที่  4.21 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยตัวกระตุ้น ด้านโอกาสก้าวหน้า 

ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

อาชี พผู ้สอบบัญชี เป็ น
อาชีพท่ีมีโอกาสได้เข้ารับ
การฝึกอบรม หรือประชุม
สัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์อยูเ่สมอ 

จ านวน 65 111 32 0 0 

4.16 เห็นดว้ยมาก 
ร้อยละ 31.20 53.40 15.40 0 0 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาส
เรียนรู้งานด้านต่างๆ เพื่ อ
พฒันาตนเอง 

จ านวน 62 128 12 6 0 
4.18 เห็นดว้ยมาก 

ร้อยละ 29.80 61.50 5.80 2.90 0 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาส
ไดศึ้กษาต่อ 

จ านวน 18 97 87 4 2 
3.60 เห็นดว้ยมาก 

ร้อยละ 8.70 46.60 41.80 1.90 1.00 

อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถ
สอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษี
อากร หรือ TA (Tax Auditor) ได ้
ท าให้มีความหลากหลายใน
การท างานเพิ่มข้ึน 

จ านวน 59 112 27 10 0 

4.06 เห็นดว้ยมาก 

ร้อยละ 28.40 53.80 13.00 4.80 0 

ค่าเฉลีย่รวม 4.00 เห็นด้วยมาก 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัตวักระตุน้ด้าน
โอกาสกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00 
 ในส่วนของปัจจยัย่อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานด้าน
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ต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (4.18) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือ
ประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ (4.16) อาชีพผูส้อบบัญชีสามารถสอบ
ใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ TA (Tax Auditor) ไดท้  าให้มีความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน 
(4.06) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.60)  
 

ตารางที่  4.22 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยตัวกระตุ้น ด้านการเจริญเติบโต 

ปัจจัยด้านการเจริญเติบโต 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย แปลผล 
เห็น
ดว้ย
มาก
ท่ีสุด 

เห็น
ดว้ย
มาก 

เห็น
ดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย 

เห็น
ดว้ย
นอ้ย
ท่ีสุด 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพ
ท่ี มีความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

จ านวน 44 141 21 2 0 
4.09 

เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 21.20 67.80 10.10 1.00 0 

อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถ
ท าให้ท่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่ง
สูงสุดในองคก์รได ้

จ านวน 26 114 59 9 0 
3.75 

เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 12.50 54.80 28.40 4.30 0 

อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถ
เป็นผูป้ระกอบการเองได ้

จ านวน 33 120 46 9 0 
3.85 

เห็นดว้ย
มาก ร้อยละ 15.90 57.70 22.10 4.30 0 

อาชีพผู ้สอบบัญชีหากมี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
ภาษาองักฤษท าให้มีโอกาส
เติบโตไดม้าก 

จ านวน 110 83 9 6 0 

4.43 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด ร้อยละ 52.90 39.90 4.30 2.90 0 

ค่าเฉลีย่รวม 4.03 
เห็นด้วย
มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นของปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการ
เจริญเติบโต โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.03 



 
 

 

38 
 

 ในส่วนของปัจจยัยอ่ย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดกบั
ปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตไดม้าก  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.43 และใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากกบัปัจจยัยอ่ย เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ (4.09) อาชีพผูส้อบบญัชี
สามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได้ (3.85) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าให้ท่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่ง
สูงสุดในองคก์รได ้(3.75)  
 

ตารางที่  4.23 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการให้ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยตัวกระตุ้นในทุกด้าน 

ปัจจัยด้านตัวกระตุ้น (Motivating 
Factors) 

ค่าเฉลีย่ความ
คิดเห็นของปัจจัย 

แปลผล เรียงล าดับ 

ปัจจยัดา้นความสัมฤทธ์ิผล 3.92 เห็นดว้ยมาก 5 
ปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือ 3.95 เห็นดว้ยมาก 4 
ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 3.82 เห็นดว้ยมาก 6 
ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบ 4.25 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 1 
ปัจจยัดา้นโอกาสกา้วหนา้ 4.00 เห็นดว้ยมาก 3 
ปัจจยัดา้นการเจริญเติบโต 4.03 เห็นดว้ยมาก 2 
ค่าเฉลีย่รวมของปัจจัยตัวกระตุ้น 4.00 เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีท่ี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยค่าเฉล่ียรวมมีค่าเท่ากบั 4.00 
เม่ือพิจารณาตามปัจจยัดา้นต่าง ๆ พบวา่ ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบโดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.25 และให้ความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ปัจจยัดา้นการเจริญเติบโต (4.03) 
ปัจจยัด้านโอกาสก้าวหน้า (4.00) ปัจจยัด้านการยอมรับนับถือ (3.95) ปัจจยัด้านความสัมฤทธ์ิผล 
(3.92) และปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (3.82) 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ 
 4.1 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
 

ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านนโยบายและการบริหาร จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร 
เพศ 

ชาย หญงิ 

ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัพนกังาน
อยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน 

3.74 3.67 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
(ISQC1) 

4.20 3.89 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเน้นการสร้างความ
ยติุธรรม ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล 

4.00 3.99 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.98 3.85 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยับ ารุงรักษาดา้นนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เพศชายมีค่าเฉล่ียรวม
มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.98 และเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.85 
ตามล าดบั 
 ปัจจยัย่อยพบว่า เพศชาย ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก ในทุกปัจจยัย่อย เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (4.20) ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มี
นโยบายท่ีเน้นการสร้างความยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (4.00) และส านักงานบญัชี
ส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.74)  
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากในทุกปัจจยัย่อย เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเน้นการสร้างความยุติธรรม ความ
โปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (3.99) ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
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เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (3.89) และส านกังานบญัชีส่วนใหญ่
มีนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.67) 
 

ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านภาวการณ์ท างาน จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านภาวการณ์ท างาน 
เพศ 

ชาย หญงิ 

ส านักงานสอบบัญ ชี ส่วนใหญ่ มีสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั 

3.66 3.75 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถ
บริหารจดัการเวลาของตนเองได ้

3.11 3.16 

เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยปาน

กลาง 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่
เสมอ ไม่จ  าเจ 

3.80 3.57 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญ ชีต้องรับ มือกับสภาพ ส่ิงแวดล้อม ท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

3.94 4.09 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.62 3.64 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยับ ารุงรักษาด้านภาวการณ์ท างานโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวม
มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.64 และเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.62 
ตามล าดบั 
 ปัจจยัย่อยพบวา่ เพศชาย ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (3.94) 
อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยูเ่สมอ ไม่จ  าเจ (3.80) ส านกังานสอบบญัชี
ส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ทนัสมยั (3.66) และมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยปานกลาง ในปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชี
สามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได ้(3.11)  
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 เพศหญิง ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั 
ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (4.09) ส านกังานสอบ
บัญชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษัทชั้ นน าท่ีมี
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.75) อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยูเ่สมอ ไม่
จ  าเจ (3.57) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ในปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือก
เวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได ้(3.16) 
 

ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านค่าตอบแทน จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 
เพศ 

ชาย หญงิ 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง 
4.14 3.92 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพ ท่ีได้รับค่าจ้าง ค่ าตอบแทน
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

3.86 3.90 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรองได ้ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์
และความสามารถ 

4.09 3.76 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 3.86 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยับ ารุงรักษาดา้นค่าตอบแทน โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เพศชายมีค่าเฉล่ียรวมมากกวา่เพศ
หญิง โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.03 และเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.86 ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ เพศชาย ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง (4.14) ค่าจา้ง
ค่าตอบแทนสามารถต่อรองได้ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ (4.09) และอาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ (3.86) 
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง (3.92) อาชีพผูส้อบ
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บัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ (3.90) และค่าจ้าง
ค่าตอบแทนสามารถต่อรองได ้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความสามารถ (3.76)  
 

ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน 
เพศ 

ชาย หญงิ 

การท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี 
3.97 4.34 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

อาชีพผูส้อบบัญชีไม่สามารถท างานด้วยตัวคนเดียวได ้
ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ 

4.23 4.16 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก 

ความรู้ความสามารถและผลงานของเพื่ อนร่วมงาน
สามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้

3.97 4.10 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.05 4.20 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยับ ารุงรักษาด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก เพศหญิงมี
ค่าเฉล่ียรวมมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.20 และเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
4.05 ตามล าดบั 
 ปัจจยัย่อยพบว่า เพศชาย ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ในปัจจยัอาชีพผูส้อบบัญชีไม่
สามารถท างานดว้ยตวัคนเดียวได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ (4.23) และให้ความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัการท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี และความรู้ความสามารถและ
ผลงานของเพื่อนร่วมงานสามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้(3.97) เท่ากนั 
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ในปัจจยัการท างานเป็นทีมเป็น
จุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี (4.34) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดับ ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานด้วยตวัคนเดียวได้ ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ (4.16) และความรู้ความสามารถและผลงานของเพื่อนร่วมงาน
สามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้(4.10) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านชีวติส่วนตัวจ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านชีวติส่วนตัว 
เพศ 

ชาย หญงิ 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัว
ภูมิใจ 

3.86 4.05 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว 
2.74 2.08 

เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย 

ชั่วโมงการท างานของผู ้สอบบัญชีไม่กระทบต่อชีวิต
ส่วนตวั 

2.71 2.38 

เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.10 2.83 

เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยับ ารุงรักษาด้านชีวิตส่วนตวั โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง เพศชายมีค่าเฉล่ียรวม
มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.10 และเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.83 
ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ เพศชาย ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (3.86) และให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้มีเวลาให้กบั
ครอบครัว (2.74) และชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวติส่วนตวั (2.71)  
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท า
ให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (4.05) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยน้อย เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตวั (2.38) 
และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (2.08)  
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านสถานภาพ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านสถานภาพ 
เพศ 

ชาย หญงิ 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม 
3.91 3.68 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
3.94 4.13 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ใหค้วามไวว้างใจ 
4.03 4.14 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.96 3.98 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยับ ารุงรักษาดา้นสถานภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมมากกวา่เพศ
ชาย โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.98 และเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96 ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ เพศชาย ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ (4.03) อาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (3.94) และ อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งใน
สังคม (3.91)  
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ (4.14) อาชีพผูส้อบบญัชี
เป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.13) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม 
(3.68) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านความมั่นคง จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านความมั่นคง 
เพศ 

ชาย หญงิ 

อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างาน
ไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย 

3.83 3.47 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นรายได ้
3.69 3.92 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ

3.37 3.39 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.63 3.59 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.30 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความมัน่คง โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เพศชายมีค่าเฉล่ียรวมมากกวา่เพศ
หญิง โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.63 และเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.59 ตามล าดบั 
 ปัจจยัย่อยพบวา่ เพศชาย ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงาน
บ่อย (3.83) อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นรายได ้(3.69) และให้ความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.37)  
 เพศหญิง ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นรายได ้(3.92) อาชีพผูส้อบบญัชี 
เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย (3.47) และมีความคิดเห็นในระดบั
เห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.39) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านความสัมฤทธ์ิผล จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านความสัมฤทธ์ิผล 
เพศ 

ชาย หญงิ 

อาชีพผูส้อบบัญชีได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษามา
โดยตรง 

4.29 3.83 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ท่ี 

3.86 3.91 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

การได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบ
บญัชีท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญต่างๆ ได ้

4.17 3.91 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.10 3.88 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัตวักระตุน้ดา้นความสัมฤทธ์ิผล โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เพศชายมีค่าเฉล่ียรวมมากกวา่
เพศหญิง โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10 และเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.88 ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ เพศชาย ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชี
ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษามาโดยตรง (4.29) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี การได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพผู ้สอบบัญชีท าให้สามารถแก้ไขปัญต่างๆ ได้ (4.17) และอาชีพผู ้สอบบัญชีได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี (3.86) 
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี (3.91) 
การได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแก้ไขปัญต่างๆ ได ้
(3.91) และอาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.83) 
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ตารางที่ 4.32 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านการยอมรับนับถือ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ 
เพศ 

ชาย หญงิ 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับการยอมรับจากบุคคล
ทัว่ไป 

4.17 3.90 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ 
3.89 4.02 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ 
3.89 3.91 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.98 3.94 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.32 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการยอมรับนบัถือโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เพศชายมีค่าเฉล่ียรวมมากกวา่
เพศหญิง โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.98 และเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.94 ตามล าดับ
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ เพศชาย ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ทุกปัจจยัเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (4.17) 
อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ (3.89) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
ไดรั้บความเคารพ (3.89) 
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ (4.02) อาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับความเคารพ (3.91) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับการยอมรับจาก
บุคคลทัว่ไป (3.90) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
เพศ 

ชาย หญงิ 

อ า ชี พ ผู ้ส อ บ บัญ ชี มี ค ว าม เห ม าะส ม กับ ค ว าม รู้ 
ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง 

3.77 3.99 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้ได้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์
อยูเ่สมอ 

3.69 3.75 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีท้าทายต่อความสามารถใน
การท างาน 

4.11 4.10 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน 3.40 3.60 

เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกับสังคม เป็น
กลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

3.83 3.77 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.76 3.84 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัตวักระตุน้ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก เพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวม
มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.84 และเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.76 
ตามล าดบั  
 ปัจจยัย่อยพบวา่ เพศชาย ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการท างาน (4.11) อาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
(3.83) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.77) อาชีพ
ผูส้อบบญัชีท าให้ไดใ้ช้ความคิดในการสร้างสรรค์อยู่เสมอ (3.69) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.40)  
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการท างาน (4.10) อาชีพ
ผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.99) อาชีพผูส้อบบญัชี
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เป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกบัสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (3.77) อาชีพ
ผูส้อบบญัชีท าให้ไดใ้ช้ความคิดในการสร้างสรรค์อยูเ่สมอ (3.75) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็น
อิสระในการท างาน (3.60) 
 

ตารางที่ 4.34 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านความรับผดิชอบ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านความรับผดิชอบ 
เพศ 

ชาย หญงิ 

ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบมาก 
4.23 4.42 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกับ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3.97 4.09 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ความรับผดิชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี 
4.11 4.35 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.10 4.28 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้
ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.28 มากกว่าเพศ
ชาย ท่ีให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10 
 ปัจจยัย่อยพบวา่ เพศชาย ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัผูมี้อาชีพผูส้อบ
บัญชีจะต้องเป็นผู ้ท่ี มีความรับผิดชอบมาก  (4.23) และให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบ
บญัชี (4.11) และอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีได้รับมอบหมายได้
อยา่งเตม็ท่ี (3.97) 
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ดงัน้ี ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบมาก (4.42) ความรับผดิชอบเป็น
ปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี (4.35) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพ
ผูส้อบบญัชีท าใหส้ามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (4.09) 
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ตารางที่ 4.35 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านโอกาสก้าวหน้า จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า 
เพศ 

ชาย หญงิ 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสได้เขา้รับการฝึกอบรม 
หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยูเ่สมอ 

4.09 4.17 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบัญชีมีโอกาสเรียนรู้งานด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา
ตนเอง 

4.29 4.16 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ 
3.60 3.60 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบัญชีสามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร 
หรือ  TA (Tax Auditor) ได้ ท าให้ มีความหลากหลายในการ
ท างานเพิ่มข้ึน 

3.77 4.12 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.93 4.01 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัตวักระตุน้ดา้นโอกาสกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมมากกวา่
เพศชาย โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.01 และเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.93 ตามล าดับ
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ เพศชาย ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชี
มีโอกาสเรียนรู้งานด้านต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (4.29) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ (4.09) อาชีพผูส้อบบัญชี
สามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ TA (Tax Auditor) ได ้ท าให้มีความหลากหลายในการ
ท างานเพิ่มข้ึน (3.77) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.60) 
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมนา
เพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยูเ่สมอ (4.17) อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานดา้นต่างๆ เพื่อ
พัฒนาตนเอง (4.16) อาชีพผูส้อบบัญชีสามารถสอบใบอนุญาต ผู ้สอบภาษีอากร หรือ  TA (Tax 
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Auditor) ได ้ท าให้มีความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (4.12) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสได้
ศึกษาต่อ (3.60) 
 

ตารางที่ 4.36 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านการเจริญเติบโต จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัยด้านการเจริญเติบโต 
เพศ 

ชาย หญงิ 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
4.20 4.07 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าให้ท่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุด
ในองคก์รได ้

3.74 3.76 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได ้
3.77 3.87 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้
มีโอกาสเติบโตไดม้าก 

4.23 4.47 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.98 4.04 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการเจริญเติบโต โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมมากกวา่
เพศชาย โดยเพศหญิงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.04 และเพศชายมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.98 ตามล าดับ
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ เพศชาย ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชี
หากมีความสามารถด้านภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตได้มาก  (4.23) และให้ความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (4.20) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได้ (3.77) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าใหท้่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(3.74) 
 เพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีหากมี
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าใหมี้โอกาสเติบโตไดม้าก (4.47) ) และใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็น
ด้วยมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี  อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมี
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ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (4.07) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได้ (3.87) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าใหท้่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(3.76) 
  
4.2 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเกรดเฉลีย่ 
 

ตารางที่ 4.37 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านนโยบายและการบริหาร จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านนโยบายและการ
บริหาร 

เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

ส านั กงานบัญ ชี ส่ วนใหญ่ มี
นโยบ ายและกลยุ ท ธ์ ให้ กั บ
พนักงานอย่างชัดเจน ไม่เอาเปรียบ
พนกังาน 

3.45 3.76 3.84 3.57 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ส านั กงานบั ญ ชี ส่ วนใหญ่ มี
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) 

3.72 3.82 4.12 3.91 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ส านั กงานบัญ ชี ส่ วนใหญ่ มี
นโยบายท่ี เน้ นการสร้ างความ
ยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรร
มาภิบาล 

3.66 4.18 4.08 3.93 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.61 3.92 4.01 3.80 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
นโยบายและการบริหาร โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกระดบัเกรดเฉล่ีย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวม
จากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี กลุ่ม2.76 – 3.24 (4.01), กลุ่ม 2.50 - 2.75 (3.92), กลุ่ม 3.25 ข้ึนไป 
(3.80) และกลุ่มนอ้ยกวา่ 2.50 (3.61)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (ISQC1) (3.72) 
ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเน้นการสร้างความยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล 
(3.66) และส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยุทธ์ให้กบัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบ
พนกังาน (3.45) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเน้นการสร้างความ
ยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (4.18) ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (3.82) และส านักงาน
บญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.76) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24  ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบั 
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (4.12) ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มี
นโยบายท่ีเน้นการสร้างความยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (4.08) และส านักงานบญัชี
ส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.84) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบั 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเน้นการสร้างความ
ยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (3.93) ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (3.91) และส านักงาน
บญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.57)  
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ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านภาวการณ์ท างาน จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านภาวการณ์ท างาน 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

ส านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่มี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทั
ชั้ นน าท่ี มี เค ร่ื องมื ออุ ปกรณ์
ทนัสมยั 

    

3.66 
 

เห็นดว้ยมาก 

3.53 
 

เห็นดว้ยมาก 

3.88 
 

เห็นดว้ยมาก 

3.73 
 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถเลือก
เวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถบริหาร
จดัการเวลาของตนเองได ้

3.38 2.95 3.42 2.88 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยปาน

กลาง 

อาชีพผูส้อบบัญชีมีโอกาสได้เข้า
ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่เสมอ 
ไม่จ  าเจ 

3.55 3.66 3.81 3.39 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยปาน

กลาง 

อาชีพผู ้สอบบัญชีต้องรับมือกับ
สภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
อยูเ่สมอ 

3.83 4.08 4.15 4.06 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.60 3.55 3.81 3.51 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
ภาวการณ์ท างาน โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกระดบัเกรดเฉล่ีย เรียงล าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่ม 2.76 – 3.24 (3.81), กลุ่มน้อยกว่า 2.50 (3.60), กลุ่ม 2.50 - 2.75 (3.55 ) และ
กลุ่ม 3.25 ข้ึนไป (3.51)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกว่า 2.50 ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (3.83) ส านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.66) และอาชีพผูส้อบบญัชีมี
โอกาสได้เข้าท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่จ  าเจ (3.55) และให้ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
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กต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าให้สามารถบริหารจดัการเวลาของตนเอง
ได ้(3.38)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (4.08) อาชีพผูส้อบบญัชี
มีโอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยูเ่สมอ ไม่จ  าเจ (3.66) ส านกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.53) และใหร้ะดบัความคิดเห็น
ปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได ้(2.95) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยัยอ่ย เรียงล าดบั 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี  อาชีพผู ้สอบบัญชีต้องรับมือกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (4.15) ส านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.88) อาชีพผูส้อบบญัชีมี
โอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยูเ่สมอ ไม่จ  าเจ (3.81) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลา
ท างานไดท้ าใหส้ามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได ้(3.42) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
(4.06) ส านกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่น
บริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.73) และให้ระดบัความคิดเห็นปานกลาง เรียงล าดับ 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่
เสมอ ไม่จ  าเจ (3.39) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าให้สามารถบริหารจดัการ
เวลาของตนเองได ้(2.88) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านค่าตอบแทน จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ี
ไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง 

4.00 3.84 3.99 3.99 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชี เป็นอาชีพท่ี
ไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนเหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถ 

3.76 3.50 4.00 4.06 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรอง
ได้ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และ
ความสามารถ 

4.21 3.68 3.85 3.67 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.99 3.67 3.94 3.90 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน            
ค่าตอบแทน โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกระดบัเกรดเฉล่ียเรียงล าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ย
ตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มน้อยกว่า 2.50 (3.99), กลุ่ม 2.76 – 3.24 (3.94), กลุ่ม3.25 ข้ึนไป (3.90) และกลุ่ม 
2.50 - 2.75 (3.67)  
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ต่อปัจจยัค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรองได ้ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และความสามารถ (4.21) ให้
ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง (4.00) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บ
ค่าจา้ง ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ (3.76)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง 
(3.84) ค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรองได้ ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และความสามารถ (3.68) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ (3.50)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 ให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน
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เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ (4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง 
(3.99) และค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรองได ้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความสามารถ (3.85) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบั 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ (4.06) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง 
(3.99) และค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรองได ้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความสามารถ (3.67) 
 

ตารางที่ 4.40 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กบั
เพือ่นร่วมงาน 

เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 
2.50 

2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

การท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่น
ของอาชีพผูส้อบบญัชี 

3.93 4.29 4.38 4.30 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 

อาชีพผู ้สอบบัญชีไม่สามารถ
ท างานด้วยตัวคนเดียวได้ ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงานอยูเ่สมอ 

4.17 4.45 4.08 4.12 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ความรู้ความสามารถและผลงาน
ของเพื่อนร่วมงานสามารถท าให้
งานบรรลุผลส าเร็จได ้

4.03 4.26 4.20 3.87 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 

4.04 4.33 4.22 4.09 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วยมากทีสุ่ด เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน            
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไป
น้อย ดังน้ี กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 (4.33) กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 – 3.24 (4.22) และให้ระดับความ
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คิดเห็นเห็นด้วยมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียรวมจากกมากไปหาน้อย ดงัน้ี กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป 
(4.09) และกลุ่มเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50 (4.04)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวั
คนเดียวได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ (4.17) ความรู้ความสามารถและผลงาน
ของเพื่อนร่วมงานสามารถท าให้งานบรรลุผลส าเร็จได ้(4.03) และการท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของ
อาชีพผูส้อบบญัชี (3.93)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากท่ีสุดทุกปัจจัย 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวัคนเดียว
ได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ (4.45) การท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพ
ผูส้อบบญัชี (4.29) และความรู้ความสามารถและผลงานของเพื่อนร่วมงานสามารถท าให้งานบรรลุผล
ส าเร็จได ้(4.26)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัการ
ท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี (4.38) และให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ความรู้ความสามารถและผลงานของเพื่อน
ร่วมงานสามารถท าให้งานบรรลุผลส าเร็จได ้(4.20) และอาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวั
คนเดียวได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ (4.08)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัการ
ท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี (4.30) และให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวัคน
เดียวได้ ต้องได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ (4.12) และความรู้ความสามารถและ
ผลงานของเพื่อนร่วมงานสามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้(3.87) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านชีวติส่วนตัวจ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านชีวติส่วนตัว 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีท า
ใหต้นเองและครอบครัวภูมิใจ 

3.72 4.08 4.08 4.03 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีท า
ใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว 

2.48 2.29 2.32 1.87 

เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ย
นอ้ย 

ชั่วโมงการท างานของผูส้อบบญัชี
ไม่กระทบต่อชีวติส่วนตวั 

2.24 2.26 2.96 2.03 

เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยปาน

กลาง 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

ค่าเฉลีย่รวม 

2.81 2.87 3.12 2.64 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นชีวิต
ส่วนตวั โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยปานกลางทุกกลุ่มเกรดเฉล่ีย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไป
นอ้ย ดงัน้ี กลุ่ม 2.76 – 3.24 (3.12), กลุ่ม 2.50 - 2.75 (2.87), กลุ่ม 2.50 - 2.75 (2.81) และกลุ่ม 3.25 ข้ึน
ไป (2.64) 
 ปัจจยัย่อยพบวา่ กลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกว่า 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อ
ปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (3.72 ) ให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท า
ให้มีเวลาให้กบัครอบครัว (2.48) และชั่วโมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตวั 
(2.24)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (4.08) ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้มีเวลาให้กบั
ครอบครัว (2.29) และชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวติส่วนตวั (2.26)  



 
 

 

60 
 

 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (4.08) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
ต่อปัจจยัชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตวั (2.96) และให้ความคิดเห็นในระดบั
เห็นดว้ยนอ้ย ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (2.32) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (4.03) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยน้อย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวิต
ส่วนตวั (2.03) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (1.87) 
 

ตารางที่ 4.42 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านสถานภาพ จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านสถานภาพ 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ี
เป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม 

4.07 3.37 3.82 3.64 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยปาน

กลาง 
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ 

3.93 4.24 4.12 4.06 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ี
ลูกคา้ใหค้วามไวว้างใจ 

4.03 4.26 4.16 4.03 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.99 3.95 4.03 3.91 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.42 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
สถานภาพ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกระดบัเกรดเฉล่ีย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่ม 2.76 – 3.24 (4.03), กลุ่มน้อยกวา่ 2.50 (3.99), กลุ่ม 2.50 - 2.75 (3.95) ,กลุ่ม 
3.25 ข้ึนไป (3.91)  
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 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการ
ยกยอ่งในสังคม (4.07) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ (4.03) และอาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (3.93)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากท่ีสุด เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ  (4.26) 
และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.24) ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (3.37) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24  ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบั 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ (4.16) 
อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.12) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บ
การยกยอ่งในสังคม (3.82)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบั 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.06) อาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ  (4.03) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บ
การยกยอ่งในสังคม (3.64) 

ตารางที่ 4.43 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านความมั่นคง จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านความมั่นคง 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

อาชีพผู ้สอบบัญชี เป็นอาชีพท่ีมี
ความมั่นคงในด้านการท างานไม่
ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย 

3.69 3.79 3.59 3.24 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยปาน

กลาง 

อาชีพผู ้สอบบัญชี เป็นอาชีพท่ีมี
ความมัน่คงในดา้นรายได ้

3.69 4.08 3.93 3.81 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชี พ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไม่ มี ว ั น
เกษียณอาย ุ

3.48 3.47 3.42 3.25 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยปาน

กลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.62 3.78 3.64 3.43 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 
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 จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
ความมัน่คง โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกระดบัเกรดเฉล่ีย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่ม 2.50 - 2.75 (3.78), กลุ่ม 2.76 – 3.24 (3.64), กลุ่มน้อยกวา่ 2.50 (3.62), กลุ่ม 
3.25 ข้ึนไป (3.43) 
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คง
ในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย (3.69) อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้น
รายได ้(3.69) และอาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.48) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านรายได ้
(4.08) อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย (3.79) 
และอาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.47) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24  ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านรายได ้
(3.93) อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย (3.59) 
และอาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.42) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบ
บญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านรายได้ (3.81) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอายุ (3.25) และ
อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย (3.24) 
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ตารางที่ 4.44  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านความสัมฤทธ์ิผล จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านความสัมฤทธ์ิผล 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

อาชีพผู ้สอบบัญชีได้ใช้ความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง 

4.00 4.13 3.78 3.88 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยา่งเตม็ท่ี 

3.69 4.08 3.86 3.94 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

การได้ใช้ความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพผูส้อบบัญชีท า
ใหส้ามารถแกไ้ขปัญต่าง  ๆได ้

4.14 4.16 3.86 3.87 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.94 4.12 3.83 3.89 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นตวักระตุน้ดา้น
ความสัมฤทธ์ิผล โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกระดบัเกรดเฉล่ีย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจาก
มากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี กลุ่ม 2.50 - 2.75 (4.12), กลุ่มน้อยกว่า 2.50 (3.94), กลุ่ม 3.25 ข้ึนไป 
(3.89), กลุ่ม 2.76 – 3.24 (3.83) 
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี การได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแก้ไขปัญต่างๆ ได้ (4.14) อาชีพผูส้อบบญัชีได้ใช้ความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (4.00) และอาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ช้ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี (3.69) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ 
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี การไดใ้ช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบ
บญัชีท าให้สามารถแกไ้ขปัญต่างๆ ได ้(4.16) อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีไดศึ้กษา
มาโดยตรง (4.13) และอาชีพผูส้อบบัญชีได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี 
(4.08) 
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 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 ให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน
อย่างเต็มท่ี (3.86) การได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบบัญชีท าให้สามารถ
แก้ไขปัญต่างๆ ได้ (3.86) และอาชีพผูส้อบบัญชีได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษามาโดยตรง  
(3.78)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี (3.94) อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.88) 
และ การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญต่างๆ ได ้
(3.87)  
 

ตารางที่ 4.45 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านยอมรับนับถือจ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านยอมรับนับถือ 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

อาชีพผู ้สอบบัญชี เป็นอาชีพท่ี
ไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป 

4.10 3.95 3.92 3.90 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมี
เกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ 

3.72 4.05 4.00 4.09 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชี เป็นอาชีพท่ี
ไดรั้บความเคารพ 

3.90 3.79 4.00 3.88 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.90 3.93 3.97 3.95 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นตวักระตุน้ดา้น
ยอมรับนบัถือ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกระดบัเกรดเฉล่ีย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมาก
ไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่ม 2.76 – 3.24 (3.97), กลุ่ม 3.25 ข้ึนไป (3.95), กลุ่ม 2.50 - 2.75 (3.93), กลุ่ม
นอ้ยกวา่ 2.50 (3.90)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับการ
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ยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (4.10) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับความเคารพ  (3.90) และอาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ (3.72) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ 
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ ๖
4.05) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (3.95) และอาชีพผูส้อบบญัชี
เป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ (3.79)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 – 3.24 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ 
(4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ (4.00) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บ
การยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (3.92)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ 
(4.09) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (3.90) และอาชีพผูส้อบบญัชี
เป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ (3.88)  
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ตารางที่ 4.46 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสม
กบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษา
มาโดยตรง 

3.59 4.18 3.95 3.99 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีท าให้ ได้ใช้
ความคิดในการสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ 

3.93 3.89 3.76 3.54 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทาย
ต่อความสามารถในการท างาน 

4.17 4.11 4.07 4.10 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ
ในการท างาน 

3.69 3.95 3.35 3.54 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยปาน

กลาง 
เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีมีส่วน
ร่วมกบัสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

3.66 4.03 3.77 3.72 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.80 4.03 3.78 3.77 

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นตวักระตุน้ดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกระดบัเกรดเฉล่ีย เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจาก
มากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี กลุ่ม 2.50 - 2.75 (4.03), กลุ่มน้อยกว่า 2.50 (3.80), กลุ่ม 2.76 – 3.24 
(3.78), กลุ่ม 3.25 ข้ึนไป (3.77) 
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีท้าทายต่อ
ความสามารถในการท างาน (4.17) อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้ไดใ้ช้ความคิดในการสร้างสรรคอ์ยู่เสมอ 
(3.93) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.69) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีมีส่วน
ร่วมกบัสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (3.66) และอาชีพผูส้อบบญัชีมี
ความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.59) 
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 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ี
ไดศึ้กษามาโดยตรง (4.18) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการท างาน (4.11) 
อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ (4.03) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.95) และอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้
ไดใ้ชค้วามคิดในการสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ (3.89)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการท างาน (4.07) 
อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.95) อาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกบัสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (3.77) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้ไดใ้ชค้วามคิดในการสร้างสรรค์อยูเ่สมอ (3.76) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.35) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการ
ท างาน (4.10) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.99) 
อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ (3.72) อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้ได้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์อยู่เสมอ (3.54) และอาชีพ
ผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.54) 
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ตารางที่ 4.47 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านความรับผดิชอบ จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านความรับผดิชอบ 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผู ้
ท่ีมีความรับผดิชอบมาก 

4.14 4.61 4.35 4.40 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

อาชีพผู ้สอบบัญชีท าให้สามารถ
แสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

3.90 4.26 3.96 4.15 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคัญ
ในการเป็นผูส้อบบญัชี 

3.90 4.55 4.19 4.48 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.98 4.47 4.16 4.34 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก

ทีสุ่ด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วยมาก
ทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นตวักระตุน้ดา้น
ความรับผิดชอบ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ยตามล าดบั 
ดงัน้ี 2.50 - 2.75 (4.47) กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป (4.34) และให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 – 3.24 (4.16) กลุ่ม
เกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50 (3.98)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความ
รับผิดชอบมาก (4.14) อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (3.90) และความรับผดิชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี (3.90) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากท่ีสุดทุกปัจจัย 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี  ผูมี้อาชีพผู ้สอบบัญชีจะต้องเป็นผูท่ี้มีความ
รับผิดชอบมาก (4.61) ความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี (4.55) และอาชีพผูส้อบ
บญัชีท าใหส้ามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (4.26)  
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 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัผูมี้อาชีพ
ผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบมาก (4.35) ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบ
บญัชี (4.19) และอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีได้รับมอบหมายได้
อยา่งเตม็ท่ี (3.96) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี  (4.48) ผูมี้
อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบมาก (4.40) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเต็มท่ี 
(4.15) 
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ตารางที่ 4.48 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านโอกาสก้าวหน้า จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมี
โอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือ
ประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์อยูเ่สมอ 

4.03 4.58 3.91 4.25 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

อาชีพผูส้อบบัญชีมีโอกาสเรียนรู้
งานดา้นต่าง  ๆเพื่อพฒันาตนเอง 

4.24 4.42 4.03 4.19 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชี มี โอกาสได้
ศึกษาต่อ 

3.28 3.97 3.62 3.51 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถสอบ
ใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ 

TA (Tax Auditor) ได้  ท าให้ มี ความ
หลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน 

3.55 4.58 3.91 4.15 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.77 4.38 3.86 4.02 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก

ทีสุ่ด 
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นตวักระตุน้ดา้น
โอกาสกา้วหนา้ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในกลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 (4.38) และใหร้ะดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มเกรด
เฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป (4.02), กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 – 3.24 (3.86) และกลุ่มเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50 (3.77)  
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (4.24) ให้ความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมี
โอกาสได้เขา้รับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ (4.03) 
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และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ  TA (Tax Auditor) ได ้ท าให้มี
ความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (3.55) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยั
อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.28)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสได้เขา้รับการฝึกอบรม หรือ
ประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ (4.58) อาชีพผูส้อบบัญชีสามารถสอบ
ใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ TA (Tax Auditor) ได ้ท าให้มีความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน 
(4.58) อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานด้านต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (4.42) ให้ความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.97) 
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 ให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานดา้นต่างๆ เพื่อพฒันา
ตนเอง (4.03) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่ม
ความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ (3.91) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร 
หรือ TA (Tax Auditor) ได้ ท าให้มีความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (3.91) และอาชีพผูส้อบ
บญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.62)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพ
ผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์อยูเ่สมอ (4.25) ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (4.19) อาชีพ
ผูส้อบบัญชีสามารถสอบใบอนุญาต ผู ้สอบภาษีอากร หรือ  TA (Tax Auditor) ได้ ท าให้มีความ
หลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (4.15) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.51) 
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ตารางที่ 4.49 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านการเจริญเติบโต จ าแนกตามเกรดเฉลีย่ 

ปัจจัยด้านการเจริญเติบโต 
เกรดเฉลีย่ (GPA) 

น้อยกว่า 2.50 2.50 - 2.75 2.76 – 3.24 3.25 ขึน้ไป 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมี
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

3.93 4.24 4.03 4.15 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 
เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถท าให้
ท่านก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดใน
องคก์รได ้

3.45 3.97 3.86 3.64 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถเป็น
ผูป้ระกอบการเองได ้

3.41 4.11 3.86 3.88 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยมาก 

อ า ชี พ ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ห าก มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษท า
ใหมี้โอกาสเติบโตไดม้าก 

4.31 4.61 4.14 4.70 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.77 4.23 3.97 4.09 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก

ทีสุ่ด 
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นตวักระตุน้ดา้น
การเจริญเติบโต โดยรวมในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ในกลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 (4.23) และให้
ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่ม
เกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป (4.09), กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 – 3.24 (3.97) และกลุ่มเกรดเฉล่ียน้อยกว่า 2.50 
(3.77)  
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตไดม้าก  (4.31) 
ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ (3.93) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าให้ท่านกา้วข้ึนสู่
ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(3.45) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได ้(3.41)  
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 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพ
ผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตไดม้าก  (4.61) ให้ความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
มีความกา้วหน้าในสายอาชีพ (4.24) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได้ (4.11) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าใหท้่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(3.97)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 ให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้มี
โอกาสเติบโตไดม้าก (4.14) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ (4.03) อาชีพ
ผูส้อบบญัชีสามารถท าให้ท่านก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองค์กรได้ (3.86) และอาชีพผูส้อบบญัชี
สามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได ้(3.86)  
 กลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยั อาชีพ
ผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตไดม้าก  (4.70) ให้ความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
มีความกา้วหน้าในสายอาชีพ (4.15) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได้ (3.88) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าใหท้่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(3.64)  
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4.3 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยรวมของ
ครอบครัวต่อเดือน 
 

ตารางที่ 4.50 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านนโยบายและการบริหาร จ าแนกตามรายได้เฉลีย่รวมของครอบครัว
ต่อเดือน 

ปัจจัยด้านนโยบายและการ
บริหาร 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

ส านักงานบัญชี ส่ วนใหญ่ มี
นโยบายและกลยุทธ์ ให้ กับ
พนักงานอย่างชัดเจน  ไม่ เอา
เปรียบพนกังาน 

3.89 

เห็นดว้ยมาก 

3.70 

เห็นดว้ยมาก 

3.46 

เห็นดว้ยมาก 

3.66 

เห็นดว้ยมาก 

ส านักงานบัญชี ส่ วนใหญ่ มี
น โยบ ายและขั้ น ตอนก าร
ปฏิบติังาน เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพงานสอบ
บญัชี (ISQC1) 

4.30 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.03 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

3.79 

เห็นดว้ยมาก 

ส านักงานบัญชี ส่ วนใหญ่ มี
นโยบายท่ี เน้นการสร้างความ
ยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรร
มาภิบาล 

4.19 

เห็นดว้ยมาก 

 
4.24 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.88 

เห็นดว้ยมาก 

3.88 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.12 

เห็นด้วยมาก 

3.99 

เห็นด้วยมาก 

3.78 

เห็นด้วยมาก 

3.77 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.50 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
นโยบายและการบริหาร โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท (4.12), กลุ่มรายได ้15,001 - 30,000 บาท 
(3.99), กลุ่มรายได ้30,001 - 50,000 บาท (3.78) และกลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป (3.77)  
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 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด ต่อปัจจยัส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (4.30) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเน้นการสร้างความ
ยุติธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล (4.19) และส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยุทธ์
ใหก้บัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.89)  
 กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยั
ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเน้นการสร้างความยุติธรรม ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 
(4.24) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี 
ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (4.03) และส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยุทธ์ให้กับ
พนกังานอยา่งชดัเจนไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.70) 
 กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (4.00) ส านกังานบญัชี
ส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเน้นการสร้างความยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (3.88) และ
ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยุทธ์ให้กบัพนักงานอย่างชัดเจน ไม่เอาเปรียบพนักงาน 
(3.46) 
 กลุ่มรายไดม้ากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเนน้การสร้าง
ความยุติธรรม ความโปร่งใสและ  ธรรมาภิบาล (3.88) ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มีนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (3.79) และ
ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยุทธ์ให้กบัพนักงานอย่างชัดเจน ไม่เอาเปรียบพนักงาน 
(3.66) 
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ตารางที่ 4.51 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านภาวการณ์ท างาน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อ
เดือน 

ปัจจัยด้านภาวการณ์ท างาน 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

ส านักงานสอบบญัชีส่วนใหญ่มี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เหมาะสมแก่ การท างาน  เช่ น
บ ริ ษั ทชั้ นน าท่ี มี เค ร่ื องมื อ
อุปกรณ์ทนัสมยั 

3.81 

เห็นดว้ยมาก 

3.82 

เห็นดว้ยมาก 

3.88 

เห็นดว้ยมาก 

3.66 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบัญชีสามารถเลือก
เวลาท างานได้ท าให้ สามารถ
บริหารจดัการเวลาของตนเองได ้       

3.78 

เห็นดว้ยมาก 

3.33 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

3.25 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

2.88 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดเ้ขา้
ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่เสมอ 
ไม่จ  าเจ 

3.51 

เห็นดว้ยมาก 

3.82 

เห็นดว้ยมาก 

4.17 

เห็นดว้ยมาก 

3.46 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีต้องรับมือกับ
สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
อยูเ่สมอ 

3.92 

เห็นดว้ยมาก 

4.27 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.25 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.01 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 

เห็นด้วยมาก 

3.81 

เห็นด้วยมาก 

3.88 

เห็นด้วยมาก 

3.50 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.51 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
ภาวการณ์ท างาน โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกกลุ่มรายได ้โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมาก
ไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท (3.88), กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท 
(3.81), กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท (3.75) และกลุ่มรายได ้มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป (3.50)  
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจัย เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีต้องรับมือกับสภาพ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (3.92) ส านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมและ
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บรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทันสมยั (3.81) อาชีพ
ผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานได้ท าให้สามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได้  (3.78) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยูเ่สมอ ไม่จ  าเจ (3.51) 
 กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยั
อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (4.27) ให้ความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่มี
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั 
(3.82) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยูเ่สมอ ไม่จ  าเจ (3.82) ให้ระดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าให้
สามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได ้(3.33) 
 กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยั
อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (4.25) ใหร้ะดบัความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสได้
เขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่จ  าเจ (4.17) ส านักงานสอบบญัชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.88) และให้
ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานได้
ท าใหส้ามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได ้(3.25) 
 กลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีต้องรับมือกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (4.01) ส านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.66) อาชีพผูส้อบบญัชีมี
โอกาสได้เขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่จ  าเจ (3.46) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
ปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถบริหารจดัการเวลาของ
ตนเองได ้(2.88) 
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ตารางที่ 4.52  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ต่อปัจจัย
บ ารุงรักษาด้านค่าตอบแทน จ าแนกตามรายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ี
ไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง 

4.32 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.85 

เห็นดว้ยมาก 

3.83 

เห็นดว้ยมาก 

3.90 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ี
ได้ รั บ ค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทน
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

3.81 

เห็นดว้ยมาก 

4.03 

เห็นดว้ยมาก 

3.96 

เห็นดว้ยมาก 

3.87 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรอง
ได้ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และ
ความสามารถ 

4.11 

เห็นดว้ยมาก 

4.06 

เห็นดว้ยมาก 

4.08 

เห็นดว้ยมาก 

3.59 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.08 

เห็นด้วยมาก 

3.98 

เห็นด้วยมาก 

3.95 

เห็นด้วยมาก 

3.78 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.52 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
ค่าตอบแทน โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากทุกกลุ่มรายได ้โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท (4.08), กลุ่มรายได ้15,001 - 30,000 บาท (3.98), 
กลุ่มรายได ้30,001 - 50,000 บาท (3.95) และกลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป (3.78)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง (4.32) และให้ความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถ
ต่อรองได ้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความสามารถ (4.11) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บ
ค่าจา้ง ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ (3.81)  
 กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรองได้ ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์และความสามารถ (4.06) อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน
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เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ (4.03) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทน
สูง (3.85)  
 กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรองได้ ข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์และความสามารถ (4.08) อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ (3.96) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทน
สูง (3.83)  
 กลุ่มรายไดม้ากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี  อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนสูง (3.90) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจา้ง ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ  (3.87) และค่าจ้างค่าตอบแทนสามารถต่อรองได้ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และ
ความสามารถ (3.59)  
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ตารางที่ 4.53 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยรวมของ
ครอบครัวต่อเดือน 

ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กบั
เพือ่นร่วมงาน 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 

50,000 บาท
ขึน้ไป 

การท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่น
ของอาชีพผูส้อบบญัชี 

4.19 

เห็นดว้ยมาก 

4.27 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.46 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.26 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

อาชีพผู ้สอบบัญชีไม่สามารถ
ท างานด้วยตัวคนเดียวได้ ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงานอยูเ่สมอ 

4.35 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.03 

เห็นดว้ยมาก 

3.96 

เห็นดว้ยมาก 

4.20 

เห็นดว้ยมาก 

ความรู้ความสามารถและผลงาน
ของเพื่อนร่วมงานสามารถท าให้
งานบรรลุผลส าเร็จได ้

4.11 

เห็นดว้ยมาก 

4.36 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.08 

เห็นดว้ยมาก 

3.99 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 

4.21 

เห็นด้วยมาก
ทีสุ่ด 

4.22 

เห็นด้วยมาก
ทีสุ่ด 

4.16 

เห็นด้วยมาก 

4.15 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.53 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยรวมในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท (4.22) และกลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 
บาท (4.21) และใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปหา
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มรายได ้30,001 - 50,000 บาท (4.16) และกลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึน
ไป (4.15) 
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด ต่อจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวัคนเดียวได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อน
ร่วมงานอยู่เสมอ (4.35) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย
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ตามล าดบั ดงัน้ี การท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี (4.19) และความรู้ความสามารถ
และผลงานของเพื่อนร่วมงานสามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้(4.11)  
 กลุ่มรายได ้15,001 - 30,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ความรู้ความสามารถและผลงานของเพื่อนร่วมงานสามารถท า
ให้งานบรรลุผลส าเร็จได้ (4.36) และการท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี (4.27) ให้
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวัคนเดียวได ้
ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ (4.03)  
 กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยั 
การท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบัญชี (4.46) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ความรู้ความสามารถและผลงานของเพื่อนร่วมงาน
สามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้(4.08) และอาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวัคนเดียวได ้
ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ (3.96)  
 กลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อ
ปัจจยัการท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี (4.26) ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวัคนเดียว
ได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ (4.20) และความรู้ความสามารถและผลงานของ
เพื่อนร่วมงานสามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้(3.99)  
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ตารางที่ 4.54  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ต่อปัจจัย
บ ารุงรักษาด้านชีวติส่วนตัวจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อเดือน 

ปัจจัยด้านชีวติส่วนตัว 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
ท าให้ตนเองและครอบครัว
ภูมิใจ 

4.41 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.88 

เห็นดว้ยมาก 

3.63 

เห็นดว้ยมาก 

4.01 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
ท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว 

2.11 

เห็นดว้ยนอ้ย 

2.76 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

2.54 

เห็นดว้ยนอ้ย 

1.98 

เห็นดว้ยนอ้ย 

ชั่วโมงการท างานของผูส้อบ
บั ญ ชี ไ ม่ ก ร ะ ท บ ต่ อ ชี วิ ต
ส่วนตวั 

2.84 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

2.88 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

3.00 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

2.05 

เห็นดว้ยนอ้ย 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.12 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

3.17 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

3.05 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

2.68 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.54 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นชีวิต
ส่วนตวั โดยรวมระดบัเห็นดว้ยปานกลาง โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อยตามล าดบั 
ดังน้ี กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท (3.17), กลุ่มรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท (3.12), กลุ่มรายได ้
30,001 - 50,000 บาท (3.05) และกลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป (2.68)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ  (4.41) ให้ความคิดเห็น
ในระดบัเห็นด้วยปานกลาง ต่อปัจจยัชั่วโมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตวั 
(2.84) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยน้อย ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้มีเวลา
ใหก้บัครอบครัว (2.11) 
 กลุ่มรายได ้15,001 - 30,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (3.88) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปาน
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กลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบ
ต่อชีวติส่วนตวั (2.88) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (2.76)  
 กลุ่มรายได ้30,001 - 50,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (3.63) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปาน
กลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบ
ต่อชีวิตส่วนตวั (3.00) และให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยน้อย กบัปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชี
เป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (2.54)  
 กลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยั 
อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (4.01) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็น
ด้วยน้อย เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ชั่วโมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่
กระทบต่อชีวติส่วนตวั (2.05) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (1.98)  
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ตารางที่ 4.55 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านสถานภาพ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ปัจจัยด้านสถานภาพ 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 

30,000 บาท 
30,001 - 

50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็น
ท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม 

3.92 

เห็นดว้ยมาก 

3.58 

เห็นดว้ยมาก 

3.54 

เห็นดว้ยมาก 

3.73 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ 

4.03 

เห็นดว้ยมาก 

4.15 

เห็นดว้ยมาก 

 
4.29 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.06 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญ ชีเป็นอาชีพ ท่ี
ลูกคา้ใหค้วามไวว้างใจ 

4.05 

เห็นดว้ยมาก 

4.15 

เห็นดว้ยมาก 

 
4.25 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.11 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 

เห็นด้วยมาก 

 
3.96 

เห็นด้วย
มาก 

 
4.02 

เห็นด้วย
มาก 

3.96 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.55 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
สถานภาพ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อยตามล าดบั
ดังน้ี กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท (4.02), กลุ่มรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท (4.00), กลุ่มรายได ้
15,001 - 30,000 บาท (3.96) และกลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป (3.96) 
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความ
ไวว้างใจ (4.05) อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.03) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (3.92) 
 กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดังน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
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(4.15) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ (4.15) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
เป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (3.58)  
 กลุ่มรายได ้30,001 - 50,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.29) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ (4.25) ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก ต่อปัจจยั อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (3.54) 
 กลุ่มรายไดม้ากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีลูกค้าให้ความ
ไวว้างใจ (4.11) อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.06) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (3.73)  
 

ตารางที่ 4.56  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ต่อปัจจัย
บ ารุงรักษาด้านความมั่นคง จ าแนกตามรายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ปัจจัยด้านความมั่นคง 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ี
มี ค ว ามมั่น ค งใน ด้ าน ก าร
ท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย 

3.78 

เห็นดว้ยมาก 

3.06 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

3.79 

เห็นดว้ยมาก 

3.53 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ี
มีความมัน่คงในดา้นรายได ้

3.97 

เห็นดว้ยมาก 

3.61 

เห็นดว้ยมาก 

3.83 

เห็นดว้ยมาก 

3.95 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้ส อบบัญ ชีไม่ มี ว ัน
เกษียณอาย ุ

3.70 

เห็นดว้ยมาก 

3.33 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

3.67 

เห็นดว้ยมาก 

3.24 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.81 

เห็นด้วยมาก 

3.33 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

3.76 

เห็นด้วยมาก 

3.57 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.56 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน 
โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่ม



 
 

 

86 
 

รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท (3.81), กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท (3.76) และกลุ่มรายได้มากกว่า 
50,000 บาทข้ึนไป (3.57) ให้ระดับความคิดเห็นด้านในระดับเห็นด้วยปานกลาง ต่อกลุ่มรายได ้ 
15,001 - 30,000 บาท (3.33) 
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยัเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงใน
ดา้นรายได้ (3.97) อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงาน
บ่อย (3.78) และอาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.70) 
 กลุ่มรายได ้15,001 - 30,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพ
ผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นรายได ้(3.61) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอายุ (3.33) 
และอาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย (3.06) 
 กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้น
รายได ้(3.83) อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย 
(3.79) และอาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.67)  
 กลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านรายได ้
(3.95) และอาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านการท างานไม่ต้องเปล่ียนงานบ่อย 
(3.53) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบัญชีไม่มีวนัเกษียณอายุ 
(3.24)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

87 
 

ตารางที่ 4.57  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ต่อปัจจัย
ตัวกระตุ้นด้านความสัมฤทธ์ิผล จ าแนกตามรายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ปัจจัยด้านความสัมฤทธ์ิผล 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถท่ีได้ศึกษามา
โดยตรง 

3.84 

เห็นดว้ยมาก 

3.85 

เห็นดว้ยมาก 

4.13 

เห็นดว้ยมาก 

3.90 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

3.70 

เห็นดว้ยมาก 

3.70 

เห็นดว้ยมาก 

4.04 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพผู ้สอบ
บญัชีท าให้สามารถแก้ไขปัญ
ต่างๆ ได ้

3.97 

เห็นดว้ยมาก 

3.85 

เห็นดว้ยมาก 

4.12 

เห็นดว้ยมาก 

3.95 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.83 

เห็นด้วยมาก 

3.80 

เห็นด้วยมาก 
4.09 

เห็นด้วยมาก 

3.95 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.57 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุ้นด้าน
ความสัมฤทธ์ิผล โดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย 
ตามล าดับ ดังน้ี กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท (4.09), กลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 
(3.95), กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท (3.83) และกลุ่มรายได ้15,001 - 30,000 บาท (3.80) 
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี การได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแก้ไขปัญต่างๆ ได้ (3.97) อาชีพผูส้อบบญัชีได้ใช้ความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.84) 
 กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ช้ความรู้ความสามารถท่ีได้
ศึกษามาโดยตรง (3.85) การได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบบัญชีท าให้
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สามารถแกไ้ขปัญต่างๆ ได ้(3.85) และอาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ท่ี (3.70) 
 กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ช้ความรู้ความสามารถท่ีได้
ศึกษามาโดยตรง (4.13) การได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบบัญชีท าให้
สามารถแกไ้ขปัญต่างๆ ได ้(4.12) และอาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ท่ี (4.04) 
 กลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี (4.00) การไดใ้ช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้
สามารถแก้ไขปัญต่างๆ ได้ (3.95) และอาชีพผูส้อบบญัชีได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษามา
โดยตรง (3.90)  
 

ตารางที่ 4.58 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ต่อปัจจัย
ตัวกระตุ้นด้านการยอมรับนับถือจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อเดือน 

ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
ได้รับการยอมรับจากบุคคล
ทัว่ไป 

4.24 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.67 

เห็นดว้ยมาก 

4.12 

เห็นดว้ยมาก 

3.89 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
มีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ 

4.14 

เห็นดว้ยมาก 

3.91 

เห็นดว้ยมาก 

4.17 

เห็นดว้ยมาก 

3.95 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
ไดรั้บความเคารพ 

4.03 

เห็นดว้ยมาก 

4.09 

เห็นดว้ยมาก 

3.79 

เห็นดว้ยมาก 

3.84 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.13 

เห็นด้วยมาก 

3.89 

เห็นด้วยมาก 

4.02 

เห็นด้วยมาก 

3.89 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.58 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการ
ยอมรับนบัถือ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ยตามล าดบั 
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ดังน้ี กลุ่มรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท (4.13), กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท (4.02), กลุ่มรายได ้
15,001 - 30,000 บาท (3.89) และกลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป (3.89)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด ต่อปัจจยั อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (4.24) ใหค้วามคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
มีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ (4.14) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ (4.03)  
 กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ 
(4.09) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ (3.91) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (3.67) 
 กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีใน
อาชีพ (4.17) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (4.12) และอาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ (3.79)  
 กลุ่มรายไดม้ากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีใน
อาชีพ (3.95) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (3.89) และอาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ (3.84)  
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ตารางที่ 4.59 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านลักษณะงานทีป่ฏิบัติ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อ
เดือน 

ปัจจัยด้านลกัษณะงานที่
ปฏิบัติ 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

อาชี พ ผู ้ ส อบบั ญ ชี มี ความ
เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ
ท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง 

3.97 

เห็นดว้ยมาก 

3.85 

เห็นดว้ยมาก 

4.12 

เห็นดว้ยมาก 

3.94 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีท าให้ได้ใช้
ความคิดในการสร้างสรรค์อยู่
เสมอ 

3.65 

เห็นดว้ยมาก 

4.06 

เห็นดว้ยมาก 

4.17 

เห็นดว้ยมาก 

3.58 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีท้า
ทายต่อความสามารถในการ
ท างาน 

4.05 

เห็นดว้ยมาก 

3.97 

เห็นดว้ยมาก 

4.08 

เห็นดว้ยมาก 

4.16 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีมีความเป็น
อิสระในการท างาน 

3.73 

เห็นดว้ยมาก 

3.94 

เห็นดว้ยมาก 

3.92 

เห็นดว้ยมาก 

3.33 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นงานท่ีมี
ส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไก
หน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

3.84 

เห็นดว้ยมาก 

3.88 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

3.69 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.84 

เห็นด้วยมาก 

3.94 

เห็นด้วยมาก 

4.05 

เห็นด้วยมาก 

3.74 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.59 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุ้นด้าน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย
ตามล าดับ ดังน้ี กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท (4.05), กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท (3.94), 
กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท (3.84) และกลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป (3.74) 



 
 

 

91 
 

 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุก
ปัจจยั เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีท้าทายต่อ
ความสามารถในการท างาน (4.05) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีได้
ศึกษามาโดยตรง (3.97) อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (3.84) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน  (3.73) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีท าใหไ้ดใ้ชค้วามคิดในการสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ (3.65) 
 กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีท าให้ได้ใช้ความคิดในการ
สร้างสรรค์อยูเ่สมอ (4.06) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการท างาน (3.97) 
อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.94) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกบั
สังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (3.88) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีความ
เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.85) 
 กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีท าให้ได้ใช้ความคิดในการ
สร้างสรรคอ์ยู่เสมอ (4.17) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามา
โดยตรง (4.12) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการท างาน (4.08) อาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกบัสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (4.00) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.92)  
 กลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการ
ท างาน (4.16) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.94) 
อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ (3.69) และอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้ไดใ้ชค้วามคิดในการสร้างสรรค์อยูเ่สมอ (3.58) ให้ความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.33)  
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ตารางที่ 4.60 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ต่อปัจจัย
ตัวกระตุ้นด้านความรับผดิชอบ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ปัจจัยด้านความรับผดิชอบ 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 

50,000 บาท 
มากกว่า 

50,000 บาท
ขึน้ไป 

ผูมี้อาชีพผูส้อบบัญชีจะต้อง
เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบมาก 

4.38 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.48 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.29 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.38 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

อ า ชี พ ผู ้ ส อ บ บัญ ชี ท า ให้
สามารถแสดงความสามารถ
กบังานท่ีได้รับมอบหมายได้
อยา่งเตม็ท่ี 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

4.09 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

4.10 

เห็นดว้ยมาก 

ความรับผิดชอบเป็นปัจจัย
ส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี 

4.24 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.52 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.96 

เห็นดว้ยมาก 

4.34 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 

4.20 

เห็นด้วยมาก 

4.36 

เห็นด้วยมาก
ทีสุ่ด 

4.08 

เห็นด้วย
มาก 

4.27 

เห็นด้วยมาก
ทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.60 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุ้นด้าน
ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มรายได ้15,001 - 30,000 บาท (4.36) และกลุ่มรายได้มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 
(4.27) และในระดบัเห็นด้วยมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงัน้ี 
กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท (4.20) และกลุ่มรายได ้30,001 - 50,000 บาท (4.08)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความ
รับผิดชอบมาก (4.28) และความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี  (4.24) ให้ความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยั อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (4.00) 
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 กลุ่มรายได ้15,001 - 30,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ความรับผดิชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี (4.52) 
และผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบมาก (4.48) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยมาก ต่อปัจจยั อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
อยา่งเตม็ท่ี (4.09) 
 กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยั    
ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบมาก  (4.29) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
มาก เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี  อาชีพผู ้สอบบัญชีท าให้สามารถแสดง
ความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มท่ี (4.00) และความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัใน
การเป็นผูส้อบบญัชี (3.96) 
 กลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดับความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี ผูมี้อาชีพผู ้สอบบัญชีจะต้องเป็นผูท่ี้มีความ
รับผิดชอบมาก (4.38) และความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี (4.34) ให้ความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยั อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (4.10) 
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ตารางที่ 4.61 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ต่อปัจจัย
ตัวกระตุ้นด้านโอกาสก้าวหน้า จ าแนกตามรายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมี
โอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม 
หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ 
และประสบการณ์อยูเ่สมอ 

4.14 

เห็นดว้ยมาก 

3.97 

เห็นดว้ยมาก 

4.25 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.20 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้
งานดา้นต่าง  ๆเพื่อพฒันาตนเอง 

4.30 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.82 

เห็นดว้ยมาก 

4.12 

เห็นดว้ยมาก 

4.26 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

อาชีพผู ้สอบบัญชีมีโอกาสได้
ศึกษาต่อ 

3.70 

เห็นดว้ยมาก 

3.91 

เห็นดว้ยมาก 

3.67 

เห็นดว้ยมาก 

3.46 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบัญชีสามารถสอบ
ใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ 

TA (Tax Auditor) ได้ ท าให้ มีความ
หลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน 

3.95 

เห็นดว้ยมาก 

4.03 

เห็นดว้ยมาก 

3.92 

เห็นดว้ยมาก 

4.13 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.02 

เห็นด้วยมาก 

3.93 

เห็นด้วยมาก 

3.99 

เห็นด้วยมาก 

4.01 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.61 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุ้นด้าน
โอกาสก้าวหน้า โดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก  โดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท (4.02), กลุ่มรายไดม้ากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป (4.01), 
กลุ่มรายได ้30,001 - 50,000 บาท (3.99) และกลุ่มรายได ้15,001 - 30,000 บาท (3.93)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบัญชีมีโอกาสเรียนรู้งานด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง (4.30) ให้ความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยูเ่สมอ 
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(4.14) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ  TA (Tax Auditor) ได ้ท าให้มี
ความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (3.95) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.70) 
 กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบ
ภาษีอากร หรือ TA (Tax Auditor) ได้ ท าให้มีความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (4.03) อาชีพ
ผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์อยู่เสมอ (3.97) อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.91) และอาชีพผูส้อบบญัชีมี
โอกาสเรียนรู้งานดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (3.82) 
 กลุ่มรายได ้30,001 - 50,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ (4.25) ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบั
เห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งาน
ดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (4.12) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ 
TA (Tax Auditor) ได้ ท าให้มีความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (3.92) และอาชีพผูส้อบบญัชีมี
โอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.67) 
 กลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อ
ปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (4.26) ให้ระดบัความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
มีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยูเ่สมอ (4.20) 
อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ  TA (Tax Auditor) ได ้ท าให้มีความ
หลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (4.13) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.46) 
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ตารางที่ 4.62 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ต่อปัจจัย
ตัวกระตุ้นด้านการเจริญเติบโต จ าแนกตามรายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ปัจจัยด้านการเจริญเติบโต 

รายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 

ไม่เกนิ 15,000 

บาท 

15,001 - 30,000 

บาท 
30,001 - 50,000 

บาท 
มากกว่า 50,000 
บาทขึน้ไป 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมี
ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

3.95 

เห็นดว้ยมาก 

3.97 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

4.19 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าให้
ท่านก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดใน
องคก์รได ้

3.70 

เห็นดว้ยมาก 

3.73 

เห็นดว้ยมาก 

4.13 

เห็นดว้ยมาก 

3.70 

เห็นดว้ยมาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถเป็น
ผูป้ระกอบการเองได ้

3.97 

เห็นดว้ยมาก 

3.85 

เห็นดว้ยมาก 

3.88 

เห็นดว้ยมาก 

3.81 

เห็นดว้ยมาก 

อาชี พ ผู ้ ส อบ บั ญ ชี ห าก มี
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษท า
ใหมี้โอกาสเติบโตไดม้าก 

4.43 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.48 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.08 

เห็นดว้ยมาก 

4.48 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.01 

เห็นด้วยมาก 

4.00 

เห็นด้วยมาก 

4.02 

เห็นด้วยมาก 

4.04 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.62 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการ
เจริญเติบโต โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อยตามล าดบั 
ดังน้ี กลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป (4.04), กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท (4.02), กลุ่ม
รายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท (4.01) และกลุ่มรายได ้15,001 - 30,000 บาท (4.00)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด ต่อปัจจยั อาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตไดม้าก 
(4.43) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพ
ผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได้ (3.97) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหนา้ใน
สายอาชีพ (3.95) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าใหท้่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(3.70)  
 กลุ่มรายได้ 15,001 - 30,000 บาท ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยั 
อาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตไดม้าก  (4.48) ให้ความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
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อาชีพท่ีมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (3.97) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได ้(3.85) 
และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าใหท้่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(3.73)  
 กลุ่มรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ให้ระดับความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมากทุกปัจจัย
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าให้ท่านก้าวข้ึนสู่
ต าแหน่งสูงสุดในองค์กรได้ (4.13) อาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถด้านภาษาองักฤษท าให้มี
โอกาสเติบโตได้มาก (4.08) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ (4.00) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได ้(3.88) 
 กลุ่มรายได้มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อ
ปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตไดม้าก  (4.48) ให้
ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (4.19) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเอง
ได ้(3.81) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าใหท้่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(3.70) 
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4.4 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านลักษณะองค์กรที่บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 
 

ตารางที่ 4.63 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านนโยบายและการบริหาร จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านนโยบายและ
การบริหาร 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน
บริษัทเอกช

น 

ประกอบ
อาชีพอสิระ 

อืน่ ๆ 

ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มี
นโยบายและกลยุทธ์ให้กับ
พนักงานอย่างชัดเจน ไม่เอา
เปรียบพนกังาน 

3.46 

เห็นดว้ย
มาก 

3.96 

เห็นดว้ยมาก 

3.71 

เห็นดว้ยมาก 

3.70 

เห็นดว้ยมาก 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มี
นโยบายและขั้ นตอนการ
ปฏิ บั ติ งาน  เป็ นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบญัชี (ISQC1) 

3.84 

เห็นดว้ย
มาก 

3.93 

เห็นดว้ยมาก 

3.79 

เห็นดว้ยมาก 

4.05 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มี
นโยบายท่ีเน้นการสร้างความ
ยุติธรรม ความโปร่งใสและ 
ธรรมาภิบาล 

3.84 

เห็นดว้ย
มาก 

4.04 

เห็นดว้ยมาก 

3.86 

เห็นดว้ยมาก 

4.10 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.71 

เห็นด้วย
มาก 

3.97 

เห็นด้วย
มาก 

3.78 

เห็นด้วย
มาก 

3.95 

เห็นด้วยมา 

3.89 

เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.63 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
นโยบายและการบริหาร โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไป
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น้อยตามล าดับ  ดังน้ี  กลุ่มรัฐวิสาหกิจ (3.97), ประกอบอาชีพอิสระ  (3.95), อาชีพอ่ืน ๆ (3.89), 
พนกังานบริษทัเอกชน (3.78) และรับราชการ (3.71)  
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (3.84) ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มี
นโยบายท่ีเน้นการสร้างความยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (3.84) และส านักงานบญัชี
ส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.46) 
 กลุ่มรัฐวสิาหกิจ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเนน้การสร้างความยุติธรรม ความโปร่งใส
และ ธรรมาภิบาล (4.04) ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและกลยุทธ์ให้กบัพนกังานอย่างชดัเจน 
ไม่เอาเปรียบพนักงาน (3.96) และส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (3.93) 
 กลุ่มพนกังานเอกชน ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเน้นการสร้างความยุติธรรม ความ
โปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (3.86) ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (3.79) และส านกังานบญัชีส่วนใหญ่
มีนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.71) 
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดังน้ี ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเน้นการสร้างความยุติธรรม 
ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (4.10) ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน 
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (4.05) และส านกังานบญัชีส่วนใหญ่
มีนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.70) 
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดับ ดังน้ี ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี (ISQC1) (4.00) ส านกังานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ีเนน้
การสร้างความยุติธรรม ความโปร่งใสและ ธรรมาภิบาล (4.00) และส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มี
นโยบายและกลยทุธ์ใหก้บัพนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบพนกังาน (3.67) 
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ตารางที่ 4.64 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านภาวการณ์ท างาน จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านภาวการณ์ท างาน 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน
บริษัทเอกช

น 

ประกอบ
อาชีพ
อสิระ 

อืน่ ๆ 

ส านักงานสอบบญัชีส่วนใหญ่
มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ
ท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่น
บริษัทชั้ นน าท่ี มี เคร่ืองมื อ
อุปกรณ์ทนัสมยั 

3.63 

เห็นดว้ย
มาก 

3.89 

เห็นดว้ยมาก 

3.64 

เห็นดว้ยมาก 

3.73 

เห็นดว้ย
มาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือก
เวลาท างานได้ท าให้สามารถ
บริหารจดัการเวลาของตนเองได ้

2.70 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

3.38 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

3.29 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

3.34 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผูส้อบบัญชีมีโอกาสได้
เข้าท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่
เสมอ ไม่จ  าเจ 

3.38 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

3.93 

เห็นดว้ยมาก 

3.64 

เห็นดว้ยมาก 

3.60 

เห็นดว้ย
มาก 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบั
ส ภ า พ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ี
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

4.08 

เห็นดว้ย
มาก 

4.27 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.29 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.92 

เห็นดว้ย
มาก 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.44 

เห็นด้วย
มาก 

3.86 

เห็นด้วย
มาก 

3.71 

เห็นด้วย
มาก 

3.64 

เห็นด้วย
มาก 

3.75 

เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.64 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
ภาวการณ์ท างาน โดยรวมในระดบัเห็นด้วยมาก โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มรัฐวิสาหกิจ (3.86), อาชีพอ่ืน ๆ (3.75), พนกังานบริษทัเอกชน (3.71), ประกอบ
อาชีพอิสระ (3.64) และรับราชการ (3.44) 
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 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
(4.08) และส านักงานสอบบญัชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน 
เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.63) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลาง 
เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ดังน้ี อาชีพผูส้อบบัญชีมีโอกาสได้เข้าท างานใน
สถานท่ีใหม่ๆอยูเ่สมอ ไม่จ  าเจ (3.38) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถ
บริหารจดัการเวลาของตนเองได ้(2.70) 
 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีตอ้ง
รับมือกับสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ (4.27) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ี
ใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่จ  าเจ (3.93) และส านักงานสอบบญัชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.89) ให้ความคิดเห็นในระดบั
เห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถบริหารจดัการ
เวลาของตนเองได ้(3.38) 
 กลุ่มพนกังานเอกชน ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชี
ตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (4.29) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดลอ้มและ
บรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.64) และอาชีพ
ผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่จ  าเจ (3.64) ให้ความคิดเห็นในระดบั
เห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถบริหารจดัการ
เวลาของตนเองได ้(3.29)  
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (3.92) 
ส านกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทัชั้น
น าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (3.73) อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดเ้ขา้ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่
เสมอ ไม่จ  าเจ (3.60) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถ
เลือกเวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได ้(3.34) 
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ส านกังานสอบบญัชีส่วนใหญ่มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีเหมาะสมแก่การ
ท างาน เช่นบริษทัชั้นน าท่ีมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทนัสมยั (4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลา
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ท างานได้ท าให้สามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได้ (3.67) อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสได้เข้า
ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยูเ่สมอไม่จ  าเจ (3.67) และอาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ (3.67) 
 

ตารางที่ 4.65 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านค่าตอบแทน จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับ
ราชการ 

รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

ประกอบ
อาชีพ
อสิระ 

อืน่ ๆ 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ี
ไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง 

3.94 

เห็นดว้ย
มาก 

4.13 

เห็นดว้ย
มาก 

4.14 

เห็นดว้ยมาก 

3.88 

เห็นดว้ย
มาก 

3.33 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ี
ได้ รั บค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทน
เห ม า ะ ส ม กั บ ค ว า ม รู้
ความสามารถ 

3.87 

เห็นดว้ย
มาก 

4.04 

เห็นดว้ย
มาก 

4.07 

เห็นดว้ยมาก 

3.82 

เห็นดว้ย
มาก 

3.33 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

ค่ าจ้างค่ าตอบแทนสามารถ
ต่ อ ร อ ง ไ ด้  ข้ึ น อ ยู่ กั บ
ประสบการณ์และความสามารถ 

3.68 

เห็นดว้ย
มาก 

3.60 

เห็นดว้ย
มาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

3.96 

เห็นดว้ย
มาก 

3.81 

เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.83 

เห็นด้วย
มาก 

3.92 

เห็นด้วย
มาก 

4.07 

เห็นด้วยมาก 

3.88 

เห็นด้วย
มาก 

3.49 

เห็นด้วยมาก 

 
 จากตารางท่ี 4.65 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
ค่าตอบแทน โดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน (4.07), รัฐวิสาหกิจ (3.92), ประกอบอาชีพอิสระ (3.88), 
รับราชการ (3.83) และอาชีพอ่ืน ๆ (3.49) 
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 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง 
(3.94) อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจา้ง ค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
(3.87) และค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรองได ้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความสามารถ (3.68) 
 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง (4.13) อาชีพผูส้อบ
บัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ (4.04) และค่าจ้าง
ค่าตอบแทนสามารถต่อรองได ้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความสามารถ (3.60) 
 กลุ่มพนกังานเอกชน ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง (4.14) อาชีพผูส้อบ
บัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ (4.07) และค่าจ้าง
ค่าตอบแทนสามารถต่อรองได ้ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความสามารถ (4.00) 
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรองได้ ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และ
ความสามารถ (3.96) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง (3.88) และอาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ (3.82)  
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก ต่อปัจจยัค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถ
ต่อรองได้ ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์และความสามารถ (3.81) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยปาน
กลาง เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจา้ง 
ค่าตอบแทนสูง (3.33) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้ง ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ (3.33) 
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ตารางที่ 4.66 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์
กบัเพือ่นร่วมงาน 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

ประกอบ
อาชีพ
อสิระ 

อืน่ ๆ 

การท างานเป็ นที มเป็ น
จุดเด่นของอาชีพผู ้สอบ
บญัชี 

4.32 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.64 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.36 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.01 

เห็นดว้ย
มาก 

4.67 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

อาชี พ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไม่
สามารถท างานด้วยตัวคน
เดี ยวได้  ต้ องได้ รับการ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
อยูเ่สมอ 

4.05 

เห็นดว้ยมาก 

4.47 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.21 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.10 

เห็นดว้ย
มาก 

4.33 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

ความรู้ความสามารถและ
ผลงานของเพื่อนร่วมงาน
สามารถท าให้งานบรรลุผล
ส าเร็จได ้

3.75 

เห็นดว้ยมาก 

4.47 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.79 

เห็นดว้ยมาก 

4.17 

เห็นดว้ย
มาก 

4.33 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 

4.04 

เห็นด้วย
มาก 

4.52 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

4.12 

เห็นด้วยมาก 

4.09 

เห็นด้วย
มาก 

4.44 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 4.66 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มรัฐวสิาหกิจ (4.52), อาชีพอ่ืน ๆ (4.44) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
เรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี พนกังานบริษทัเอกชน (4.12), ประกอบอาชีพ
อิสระ (4.09) และรับราชการ (4.04) 
 ปัจจยัย่อยพบว่า กลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัการ
ท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผู ้สอบบัญชี (4.32) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
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เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวัคนเดียว
ได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ (4.05) และความรู้ความสามารถและผลงานของ
เพื่อนร่วมงานสามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้(3.75)  
 กลุ่มรัฐวสิาหกิจ ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานดว้ยตวัคนเดียวได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ
จากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ (4.47) ความรู้ความสามารถและผลงานของเพื่อนร่วมงานสามารถท าให้
งานบรรลุผลส าเร็จได ้(4.47) และการท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี (4.64)  
 กลุ่มพนกังานเอกชน ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี การท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี (4.36) และอาชีพผูส้อบบญัชี
ไม่สามารถท างานด้วยตวัคนเดียวได้ ตอ้งได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ (4.21) ให้
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก ต่อปัจจยัความรู้ความสามารถและผลงานของเพื่อนร่วมงาน
สามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้(3.79)  
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ความรู้ความสามารถและผลงานของเพื่อนร่วมงานสามารถท าให้งาน
บรรลุผลส าเร็จได้ (4.17) อาชีพผูส้อบบัญชีไม่สามารถท างานด้วยตัวคนเดียวได้ ต้องได้รับการ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ (4.10) และการท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี 
(4.01)  
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี การท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี (4.67) อาชีพผูส้อบบญัชี
ไม่สามารถท างานดว้ยตวัคนเดียวได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ (4.33) และ
ความรู้ความสามารถและผลงานของเพื่อนร่วมงานสามารถท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได ้(4.33)  
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ตารางที่ 4.67 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านชีวิตส่วนตัว จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านชีวติส่วนตัว 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบ
อาชีพอสิระ 

อืน่ ๆ 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพ
ท่ี ท า ให้ ต น เอ ง แ ล ะ
ครอบครัวภูมิใจ 

3.79 

เห็นดว้ย
มาก 

4.47 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

3.86 

เห็นดว้ยมาก 

3.99 

เห็นดว้ยมาก 
3.33 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพ
ท่ี ท าให้ มี เวล าให้ กั บ
ครอบครัว 

2.08 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

1.76 

เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด 

2.14 

เห็นดว้ยนอ้ย 

2.51 

เห็นดว้ยนอ้ย 
2.67 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

ชัว่โมงการท างานของผูส้อบ
บัญชีไม่กระทบต่อชีวิต
ส่วนตวั 

2.24 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

2.51 

เห็นดว้ย
นอ้ย 

2.50 

เห็นดว้ยนอ้ย 

2.52 

เห็นดว้ยนอ้ย 
2.67 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 

2.70 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

2.91 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

2.83 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

3.00 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

2.89 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.67 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นชีวิต
ส่วนตัว โดยรวมในระดับเห็นด้วยปานกลาง โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ (3.00), รัฐวิสาหกิจ (2.91), อาชีพอ่ืน ๆ (2.89), พนักงาน
บริษทัเอกชน (2.83) และรับราชการ (2.70) 
 ปัจจยัย่อยพบว่ากลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบ
บัญชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ  (3.79) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อย 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวิต
ส่วนตวั (2.24) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (2.08)  
 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ  (4.47) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยน้อย ต่อปัจจยั
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ชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตวั (2.51) และให้ความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (1.76)  
 กลุ่มพนักงานเอกชน ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (3.86) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยน้อย เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตวั 
(2.50) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (2.14)  
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจ (3.99) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยน้อย เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ชัว่โมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตวั 
(2.52) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว (2.51)  
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยปานกลางทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้ตนเองและครอบครัวภู มิใจ (3.33) 
อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้มีเวลาให้กบัครอบครัว (2.67) และชัว่โมงการท างานของผูส้อบ
บญัชีไม่กระทบต่อชีวติส่วนตวั (2.67)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

108 
 

ตารางที่ 4.68 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านสถานภาพ จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ท างาน 

ปัจจัยด้านสถานภาพ 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบ
อาชีพอสิระ 

อืน่ ๆ 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็น
อาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการ
ยกยอ่งในสังคม 

3.51 

เห็นดว้ยมาก 

4.20 

เห็นดว้ยมาก 

3.64 

เห็นดว้ยมาก 

3.65 

เห็นดว้ยมาก 

3.00 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็น
อ า ชี พ ท่ี มี ค ว า ม
น่าเช่ือถือ 

4.17 

เห็นดว้ยมาก 

4.38 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

3.90 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผูส้อบบัญชีเป็น
อาชีพท่ีลูกค้าให้ความ
ไวว้างใจ 

4.02 

เห็นดว้ยมาก 

4.33 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.43 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.01 

เห็นดว้ยมาก 

4.67 

เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.90 

เห็นด้วย
มาก 

4.30 

เห็นด้วยมาก
ทีสุ่ด 

4.02 

เห็นด้วยมาก 

3.85 

เห็นด้วยมาก 

3.89 

เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.68 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
สถานภาพ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ (4.30), ให้ระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน 
(4.02), รับราชการ (3.90), อาชีพอ่ืน ๆ (3.89) และประกอบอาชีพอิสระ (3.85)  
 ปัจจยัย่อยพบว่ากลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.17) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ 
(4.02) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (3.51) 
 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.38) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพ
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ท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ (4.33) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (4.20) 
 กลุ่มพนกังานเอกชน ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ (4.43) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.00) และอาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม (3.64) 
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ  (4.01) อาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (3.90) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยก
ยอ่งในสังคม (3.65)  
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีลูกคา้ให้ความไวว้างใจ (4.67) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือ (4.00) และให้ความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง กบัปัจจยั อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีไดรั้บการยกยอ่งในสังคม 
(3.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

110 
 

ตารางที่ 4.69 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยบ ารุงรักษาด้านความมั่นคง จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านความมั่นคง 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบ
อาชีพอสิระ 

อืน่ ๆ 

อาชีพผูส้อบบญัชี เป็น
อาชีพท่ีมีความมั่นคง
ในด้านการท างานไม่
ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย 

3.54 

เห็นดว้ยมาก 

3.82 

เห็นดว้ยมาก 

3.57 

เห็นดว้ยมาก 

3.37 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

3.00 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

อาชีพผูส้อบบญัชี เป็น
อาชีพท่ีมีความมั่นคง
ในดา้นรายได ้

3.87 

เห็นดว้ยมาก 

4.27 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.86 

เห็นดว้ยมาก 

3.71 

เห็นดว้ยมาก 

3.33 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

อาชีพผูส้อบบญัชีไม่มี
วนัเกษียณอาย ุ

3.32 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

3.78 

เห็นดว้ยมาก 

3.00 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

3.30 

เห็นดว้ยปาน
กลาง 

3.00 

เห็นดว้ย
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.57 

เห็นด้วยมาก 

3.95 

เห็นด้วยมาก 

3.47 

เห็นด้วยมาก 

3.46 

เห็นด้วยมาก 

3.11 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.69 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้าน
ความมั่นคง โดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย
ตามล าดับ ดังน้ี  กลุ่มรัฐวิสาหกิจ (3.95), รับราชการ (3.57), พนักงานบริษัทเอกชน  (3.47) และ
ประกอบอาชีพอิสระ (3.46) ให้ระดับความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยปานกลางในกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ 
(3.11) 
 ปัจจยัยอ่ยพบว่ากลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นรายได้ (3.87) อาชีพ
ผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย (3.54) ใหค้วามคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.32)  
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 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านรายได้ (4.27) อาชีพผูส้อบ
บญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย (3.82) และอาชีพผูส้อบบญัชี
ไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.78)  
 กลุ่มพนกังานเอกชน ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านรายได้ (3.86) และอาชีพผูส้อบ
บญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย (3.57) ให้ความคิดเห็นใน
เห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.00) 
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชี 
เป็นอาชีพท่ีมีความมั่นคงในด้านรายได้ (3.71) ให้ความคิดเห็นในเห็นด้วยปานกลาง เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นการท างาน
ไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย (3.37) และอาชีพผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.30) 
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยปานกลางทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในดา้นรายได้ (3.33) อาชีพ
ผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านการท างานไม่ต้องเปล่ียนงานบ่อย (3.00) และอาชีพ
ผูส้อบบญัชีไม่มีวนัเกษียณอาย ุ(3.00)  
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ตารางที่ 4.70 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านความสัมฤทธ์ิผล จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านความ 

สัมฤทธ์ิผล 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบ
อาชีพอสิระ 

อืน่ ๆ 

อาชีพผูส้อบบญัชีได้ใช้
ความรู้ความสามารถท่ีได้
ศึกษามาโดยตรง 

3.81 

เห็นดว้ย
มาก 

3.84 

เห็นดว้ยมาก 

4.29 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.95 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีได้ใช้
ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิ บั ติ งานอย่ าง
เตม็ท่ี 

3.84 

เห็นดว้ย
มาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

4.29 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.83 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

ก า ร ไ ด้ ใ ช้ ค ว าม รู้
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพผู ้สอบ
บัญ ชี ท าให้ สามารถ
แกไ้ขปัญต่าง  ๆได ้

3.75 

เห็นดว้ย
มาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

4.29 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.04 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.80 

เห็นด้วย
มาก 

3.94 

เห็นด้วย
มาก 

4.29 

เห็นด้วยมาก
ทีสุ่ด 

3.94 

เห็นด้วย
มาก 

4.00 

เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.70 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุ้นด้าน
ความสัมฤทธ์ิผล โดยรวมในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ในกุล่มพนักงานบริษทัเอกชน (4.29) และให้
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพอ่ืน ๆ (4.00),  รัฐวิสาหกิจ (3.94), ประกอบอาชีพอิสระ (3.94) และรับราชการ 
(3.80) 
 ปัจจยัย่อยพบว่ากลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน
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อยา่งเตม็ท่ี (3.84) อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.81) และการได้
ใชค้วามรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญต่างๆ ได ้(3.75) 
 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียได ้ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี (4.00) การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผู ้สอบบญัชี
ท าให้สามารถแก้ไขปัญต่างๆ ได้ (4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษามา
โดยตรง (3.84) 
 กลุ่มพนักงานเอกชน ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษามาโดยตรง 
(4.29) อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี (4.29) และการไดใ้ช้
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญต่างๆ ได ้(4.29) 
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้
สามารถแกไ้ขปัญต่างๆ ได ้(4.04) อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง  
(3.95) และอาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี (3.83)  
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง  (4.00) อาชีพ
ผูส้อบบัญชีได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี (4.00) และการได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีท าใหส้ามารถแกไ้ขปัญต่างๆ ได ้(4.00) 
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ตารางที่ 4.71 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านการยอมรับนับถือ จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านการยอม 

รับนับถือ 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบ
อาชีพอสิระ 

อืน่ ๆ 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อาชี พ ท่ี ได้ รั บ ก าร
ยอมรับจากบุคคลทัว่ไป 

3.92 

เห็นดว้ยมาก 

4.22 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.93 

เห็นดว้ยมาก 

3.81 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อาชีพท่ี มี เกี ยรติ และ
ศกัด์ิศรีในอาชีพ 

4.06 

เห็นดว้ยมาก 

4.24 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.07 

เห็นดว้ยมาก 

3.81 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อาชี พ ท่ี ได้ รั บความ
เคารพ 

3.73 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

4.21 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.94 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.90 

เห็นด้วยมาก 

4.15 

เห็นด้วยมาก 

4.07 

เห็นด้วยมาก 

3.85 

เห็นด้วยมาก 

4.00 

เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.71 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการ
ยอมรับนับถือ โดยรวมในระดับเห็นด้วยมาก  โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มรัฐวิสาหกิจ (4.15), พนกังานบริษทัเอกชน (4.07), อาชีพอ่ืน ๆ (4.00), รับราชการ 
(3.90) และประกอบอาชีพอิสระ (3.85) 
 ปัจจยัย่อยพบว่ากลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ 
(4.06) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (3.92) และอาชีพผูส้อบบญัชี
เป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ (3.73) 
  ปัจจยัยอ่ยพบวา่กลุ่มรัฐวสิาหกิจใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดับ ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ (4.24) 
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อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (4.22) และให้ความคิดเห็นในระดบั
เห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ (4.00)  
 กลุ่มพนกังานเอกชน ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
อาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ (4.21) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดังน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ (4.07) และอาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (3.93)  
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บความเคารพ  (3.94) อาชีพผูส้อบ
บญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (3.81) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ
และศกัด์ิศรีในอาชีพ (3.81)  
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีได้รับการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป (4.00) อาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ (4.00) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีไดรั้บ
ความเคารพ (4.00) 
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ตารางที่ 4.72 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านการลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านลกัษณะงาน 

ทีป่ฏิบัติ 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบ
อาชีพอสิระ 

อืน่ ๆ 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีความ
เหมาะสมกั บความ รู้ 
ความสามารถท่ีได้ศึกษา
มาโดยตรง 

3.90 

เห็นดว้ยมาก 

4.20 

เห็นดว้ยมาก 

4.50 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.76 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้
ได้ใช้ความคิดในการ
สร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ 

3.44 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

4.36 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.71 

เห็นดว้ยมาก 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
ง าน ท่ี ท้ า ท า ย ต่ อ
ความสามารถในการ
ท างาน 

3.94 

เห็นดว้ยมาก 

4.44 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.29 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.02 

เห็นดว้ยมาก 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีมีความ
เป็นอิสระในการท างาน 

3.46 

เห็นดว้ยมาก 

3.53 

เห็นดว้ยมาก 

3.71 

เห็นดว้ยมาก 

3.64 

เห็นดว้ยมาก 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
งานท่ี มี ส่ วนร่วมกับ
สังคม เป็นกลไกหน่ึงใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

3.78 

เห็นดว้ยมาก 

3.84 

เห็นดว้ยมาก 

3.79 

เห็นดว้ยมาก 

3.76 

เห็นดว้ยมาก 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 

3.70 

เห็นด้วยมาก 

4.00 

เห็นด้วยมาก 

4.13 

เห็นด้วยมาก 

3.77 

เห็นด้วยมาก 

3.73 

เห็นด้วย
มาก 
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 จากตารางท่ี 4.72 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุ้นด้าน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมในระดบั เห็นดว้ยมาก โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ย
ตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน (4.13), รัฐวิสาหกิจ (4.00), อาชีพอ่ืน ๆ (3.73), ประกอบ
อาชีพอิสระ (3.77) และรับราชการ (3.70) 
 ปัจจยัย่อยพบว่ากลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากทุกปัจจยั เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการ
ท างาน (3.94) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.90) 
อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ (3.78) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.46) และอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้
ไดใ้ชค้วามคิดในการสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ (3.44) 
 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงาน
ท่ีท้าทายต่อความสามารถในการท างาน (3.44) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก  เรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ี
ได้ศึกษามาโดยตรง (4.20) อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้ได้ใช้ความคิดในการสร้างสรรค์อยู่เสมอ (4.00) 
อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศ (3.84) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน (3.53) 
 กลุ่มพนกังานเอกชน ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง 
(4.50) อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้ไดใ้ชค้วามคิดในการสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ (4.36) และอาชีพผูส้อบบญัชี
เป็นงานท่ีท้าทายต่อความสามารถในการท างาน  (4.29) ให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกบัสังคม 
เป็นกลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (3.79) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ
ในการท างาน (3.71) 
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการท างาน 
(4.02) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง (3.76) อาชีพ
ผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
(3.76) อาชีพผูส้อบบญัชีท าใหไ้ดใ้ชค้วามคิดในการสร้างสรรคอ์ยูเ่สมอ (3.71) และอาชีพผูส้อบบญัชีมี
ความเป็นอิสระในการท างาน (3.64)  
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 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง 
(4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้ไดใ้ชค้วามคิดในการสร้างสรรคอ์ยู่เสมอ (3.67) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็น
งานท่ีทา้ทายต่อความสามารถในการท างาน (3.67) อาชีพผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระในการท างาน 
(3.67) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีมีส่วนร่วมกบัสังคม เป็นกลไกหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ (3.67)  
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ตารางที่ 4.73 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านความรับผิดชอบ จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองท างาน 

ปัจจยัด้านความรับผดิชอบ 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับ
ราชการ 

รัฐวสิาห 
กจิ 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ประกอบ
อาชีพ
อสิระ 

อืน่ ๆ 

ผูมี้อาชีพผู ้สอบบัญชีจะต้องเป็นผูท่ี้มี
ความรับผดิชอบมาก 

4.35 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

4.56 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

4.50 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

4.31 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

4.00 
เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผู ้สอบบัญชีท าให้สามารถแสดง
ความสามารถกับงานท่ีได้รับมอบหมาย
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

4.10 
เห็นดว้ย
มาก 

4.18 
เห็นดว้ย
มาก 

4.50 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

3.92 
เห็นดว้ย
มาก 

4.00 
เห็นดว้ย
มาก 

ความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการ
เป็นผูส้อบบญัชี 

4.35 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

4.38 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

4.43 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

4.23 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

4.00 
เห็นดว้ย
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.26 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

4.37 
เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

4.47 
เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

4.15 
เห็นด้วย
มาก 

4.00 
เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.73 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุ้นด้าน
ความรับผดิชอบ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ย
ตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน (4.47), รัฐวสิาหกิจ (4.37) และรับราชการ (4.26) ให้ระดบั
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่มประกอบ
อาชีพอิสระ (4.15) และอาชีพอ่ืน ๆ (4.00)  
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบมาก (4.35) และ
ความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี (4.35) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเต็มท่ี 
(4.10)  
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 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ตามล าดบั ดงัน้ี ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบมาก (4.56) และความรับผดิชอบ
เป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี (4.38) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพ
ผูส้อบบญัชีท าใหส้ามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (4.18)  
 กลุ่มพนักงานเอกชน ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดังน้ี ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบมาก  (4.50) 
อาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีได้รับมอบหมายไดอ้ย่างเต็มท่ี (4.50) 
และความรับผดิชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี (4.43) 
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะต้องเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบมาก (4.31) และ
ความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี (4.23) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก 
ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเต็มท่ี 
(3.92)  
 กลุ่มอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย
ตามล าดบั ดงัน้ี ผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบมาก (4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีท า
ให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายได้อย่างเต็มท่ี (4.00) และความรับผิดชอบ
เป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี (4.00) 
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ตารางที่ 4.74 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านโอกาสก้าวหน้า จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านโอกาส
ก้าวหน้า 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบ
อาชีพอสิระ 

อืน่ ๆ 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อาชีพท่ีมีโอกาสได้เข้า
รับการฝึกอบรม หรือ
ประชุมสัมนาเพื่ อเพิ่ ม
ความรู้ และประสบการณ์
อยูเ่สมอ 

4.32 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.18 

เห็นดว้ยมาก 

4.36 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชี พผู ้สอบบัญ ชี มี
โอกาสเรียนรู้งานด้าน
ต่าง  ๆเพื่อพฒันาตนเอง 

4.22 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.36 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.43 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.02 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชี พผู ้สอบบัญ ชี มี
โอกาสไดศึ้กษาต่อ 

3.68 

เห็นดว้ยมาก 

3.64 

เห็นดว้ยมาก 

3.79 

เห็นดว้ยมาก 

3.47 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

อ าชี พ ผู ้ ส อบ บั ญ ชี
สามารถสอบใบอนุญาต 
ผูส้อบภาษีอากร หรือ TA 

(Tax Auditor) ได้  ท าให้ มี
ความหลากหลายในการ
ท างานเพิ่มข้ึน 

4.24 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.27 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.29 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

3.77 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 

4.11 

เห็นด้วยมาก 

4.11 

เห็นด้วยมาก 

4.21 

เห็นด้วยมาก
ทีสุ่ด 

3.81 

เห็นด้วยมาก 

4.00 

เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.74 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุ้นด้าน
โอกาสกา้วหน้า อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ในกลุ่มพนักงานบริษทัเอกชน (4.21) ให้ระดบัความ
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คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี รับ
ราชการ (4.11), รัฐวสิาหกิจ (4.11), อาชีพอ่ืน ๆ (4.00) และประกอบอาชีพอิสระ (3.81)  
 ปัจจยัย่อยพบวา่กลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสได้เขา้รับการฝึกอบรม หรือ
ประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ (4.32) อาชีพผูส้อบบัญชีสามารถสอบ
ใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ TA (Tax Auditor) ได ้ท าให้มีความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน 
(4.24) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (4.22) ความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.68)  
 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (4.36) และอาชีพ
ผูส้อบบัญชีสามารถสอบใบอนุญาต ผู ้สอบภาษีอากร หรือ  TA (Tax Auditor) ได้ ท าให้มีความ
หลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (4.27) ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือประชุม
สัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ (4.18) และอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสได้ศึกษาต่อ 
(3.64) 
 กลุ่มพนกังานเอกชน ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด กบัปัจจยั ดงัเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี น้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง 
(4.43) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ 
และประสบการณ์อยู่เสมอ (4.36) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร 
หรือ TA (Tax Auditor) ได ้ท าให้มีความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (4.29) ให้ความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.79)  
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานด้านต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง 
(4.02) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ 
และประสบการณ์อยูเ่สมอ (4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ TA 
(Tax Auditor) ได้ ท าให้มีความหลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน (3.77) และอาชีพผูส้อบบัญชีมี
โอกาสไดศึ้กษาต่อ (3.47) 
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสได้เขา้รับการฝึกอบรม หรือประชุม
สัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ (4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสเรียนรู้งานด้าน
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ต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง (4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ (4.00) และอาชีพผูส้อบบญัชี
สามารถสอบใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ TA (Tax Auditor) ได ้ท าให้มีความหลากหลายในการ
ท างานเพิ่มข้ึน (4.00)  
 

ตารางที่ 4.75 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจัยตัวกระตุ้นด้านการเจริญเติบโต จ าแนกตามลักษณะองค์กรที่บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองท างาน 

ปัจจัยด้านการ
เจริญเติบโต 

ลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 

รับราชการ รัฐวสิาหกจิ 
พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ประกอบ
อาชีพอสิระ 

อืน่ ๆ 

อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็น
อาชีพท่ีมีความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

4.21 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.38 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.07 

เห็นดว้ยมาก 

3.87 

เห็นดว้ยมาก 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

อ าชี พ ผู ้ ส อบ บั ญ ชี
สามารถท าให้ท่ านก้าว
ข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดใน
องคก์รได ้

3.67 

เห็นดว้ยมาก 

4.20 

เห็นดว้ยมาก 

4.00 

เห็นดว้ยมาก 

3.54 

เห็นดว้ยมาก 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

อ าชี พ ผู ้ ส อบ บั ญ ชี
ส า ม า ร ถ เ ป็ น
ผูป้ระกอบการเองได ้

4.06 

เห็นดว้ยมาก 

3.89 

เห็นดว้ยมาก 

4.14 

เห็นดว้ยมาก 

3.63 

เห็นดว้ยมาก 

3.67 

เห็นดว้ย
มาก 

อาชีพผูส้อบบญัชีหากมี
ค ว าม ส าม ารถ ด้ าน
ภาษาอังกฤษท าให้ มี
โอกาสเติบโตไดม้าก 

4.65 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.33 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.71 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.28 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4.00 

เห็นดว้ย
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.14 

เห็นด้วยมาก 

4.20 

เห็นด้วยมาก 

4.23 

เห็นด้วยมาก
ทีสุ่ด 

3.83 

เห็นด้วยมาก 

3.75 

เห็นด้วย
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.75 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการ
เจริญเติบโต โดยรวมในระดบั เห็นดว้ยมากท่ีสุด ในกลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน (4.23) ให้ระดบัความ
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คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก โดยสามารถเรียงตามค่าเฉล่ียรวมจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี กลุ่ม
รัฐวสิาหกิจ (4.20), รับราชการ (4.14), ประกอบอาชีพอิสระ (3.83), และอาชีพอ่ืน ๆ (3.75)  
 ปัจจยัยอ่ยพบวา่ กลุ่มรับราชการ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าใหมี้โอกาส
เติบโตไดม้าก (4.65) และอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ (4.21) ให้ความ
คิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชี
สามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได้ (4.06) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าให้ท่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่ง
สูงสุดในองคก์รได ้(3.67)  
 กลุ่มรัฐวสิาหกิจ ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด กบัปัจจยัเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหน้าในสายอาชีพ (4.38) และอาชีพ
ผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตไดม้าก (4.33) ให้ความคิดเห็น
ในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท า
ให้ท่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(4.20) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการ
เองได ้(3.89)  
 กลุ่มพนักงานเอกชน ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชี
หากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าใหมี้โอกาสเติบโตไดม้าก (4.71) ใหค้วามคิดเห็นในระดบัเห็น
ด้วยมาก  เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังน้ี  อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถเป็น
ผูป้ระกอบการเองได้ (4.14) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (4.07) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าใหท้่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(4.00)  
 กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบ
บญัชีหากมีความสามารถด้านภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตได้มาก (4.28) ให้ความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (3.87) อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็นผูป้ระกอบการเองได้ (3.63) และ
อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถท าใหท้่านกา้วข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองคก์รได ้(3.54) 
 กลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดับ ดงัน้ี อาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถด้านภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโต
ได้มาก (4.00) อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (3.67) อาชีพผูส้อบบญัชี
สามารถท าให้ท่านก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดในองค์กรได้ (3.67) และอาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเป็น
ผูป้ระกอบการเองได ้(3.67) 
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4.5 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทีต้่องการมีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชีและเหตุผล 
 

ตารางที ่4.76 แสดงจ านวนผู้ทีต้่องการมีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชีแยกตามเพศ 
หน่วย : จ านวนคน 

จ านวนผู้ทีต้่องการมีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชี 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

22 126 148 

ร้อยละ 14.86 85.14 100 

 
 จากตารางท่ี 4.75 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 208 คน เพศชายมีผูท่ี้ตอ้งการมีอาชีพเป็น
ผูส้อบบญัชี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.86 และเพศหญิง จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 85.14 
 

ตารางที่ 4.77 แสดงจ านวนนักศึกษาแยกตามเหตุผลที่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชีและแยกตาม
เพศ 

หน่วย : จ านวนคน 

จ านวนนักศึกษาแยกตามเหตุผลทีต้่องการเป็น
ผู้สอบบัญชี 

เพศ 
ร้อยละ 

ชาย หญงิ 
1. เป็นอาชีพท่ีตรงต่อสาขาท่ีเรียน 12 35 31.76 
2. เป็นอาชีพท่ีสนใจ 6 18 16.22 
3. เป็นอาชีพท่ีไดค้่าตอบแทนสูง มีรายไดท่ี้มัน่คง 3 35 25.68 
4. เป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับ - 2 1.35 
5. เป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหนา้ในอาชีพ 1 36 25.00 

รวม 22 126 100 
 
 จากตารางท่ี 4.77 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 148 คน ให้เหตุผลท่ีตอ้งการเป็นผูส้อบ
บญัชีเหตุผลเน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีตรงต่อสาขาท่ีเรียน เปรียบเทียบเฉพาะกลุ่มท่ีตอ้งการเป็นผูส้อบ
บญัชี แยกเป็นเพศชาย 12 คน เพศหญิง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76, เป็นอาชีพท่ีสนใจ แยกเป็นเพศ
ชาย 6 คน เพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22, เป็นอาชีพท่ีไดค้่าตอบแทนสูง มีรายไดท่ี้มัน่คง แยก
เป็นเพศชาย 3 คน เพศหญิง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 25.68, เป็นอาชีพท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับ 
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เป็นเพศหญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.35 และเป็นอาชีพท่ีมีความกา้วหน้าในอาชีพ แยกเป็นเพศชาย 1 
คน เพศหญิง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
 
4.6 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ม่ต้องการมีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชีและเหตุผล 
 

ตารางที ่4.78 แสดงจ านวนผู้ทีไ่ม่ต้องการมีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชีแยกตามเพศ 
หน่วย : จ านวนคน 

จ านวนผู้ทีไ่ม่ต้องการมีอาชีพเป็นผู้สอบบัญชี 

เพศ 
รวม 

ชาย หญงิ 

13 47 60 

ร้อยละ 21.67 78.33 100 

 
 จากตารางท่ี 4.78 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 60 คน มีผูท่ี้ไม่ตอ้งการมีอาชีพเป็นผูส้อบ
บญัชี เพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.67 และเพศหญิง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 78.33 
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ตารางที ่4.79 แสดงจ านวนนักศึกษาแยกตามอาชีพทีต้่องการท าและแยกตามเพศ 
หน่วย : จ านวนคน 

จ านวนนักศึกษาแยกตามอาชีพทีต้่องการท า 
เพศ 

ร้อยละ 
ชาย หญงิ 

1. นกับญัชี 4 24 50.00 
2. พนกังานธนาคาร - 2 3.33 
3. พนกังานการเงิน - - - 
4. ผูต้รวจสอบภายใน (Internal audit) - 1 1.67 
5. ครู/อาจารย ์ 2 7 15.00 

6. อ่ืน ๆ 

ธุรกิจส่วนตวั 5 7 20.00 
ทหาร 1 - 1.67 
นกัแสดง - 1 1.67 
รับราชการ 1 - 1.67 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน - 1 1.67 

ศึกษาต่อ - 4 6.67 
รวม 13 47 100 

 
 จากตารางท่ี 4.79 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีอาชีพท่ีตอ้งการท าหากไม่เป็นผูส้อบบญัชี คือ 
อาชีพนักบัญชี แยกเป็นเพศชาย จ านวน 4 คน หญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00, อาชีพ
พนกังานธนาคาร เป็นเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33, อาชีพผูต้รวจสอบภายใน (Internal 
audit) เป็นเพศหญิง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67, เป็นครู/อาจารย ์แยกเป็นเพศชาย จ านวน 2 คน 
หญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อาชีพธุรกิจส่วนตวั เพศชาย จ านวน 5 คน 
หญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00, อาชีพทหาร เป็นเพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อย 1.67, อาชีพ
นกัแสดง เป็นเพศหญิง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67, รับราชการ เป็นเพศชาย จ านวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.67, อาชีพท่ีปรึกษาทางการเงิน เป็นเพศหญิง จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 และ
ศึกษาต่อ เป็นเพศหญิงทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อส านักงานบัญชีในการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาท างานเป็นผู้สอบ
บัญชี 
 ดา้นขอ้เสนอแนะต่อส านกังานบญัชีในการดึงดูดบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มาท างานเป็นผูส้อบ
บญัชี มีผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้มูลทั้งส้ินจ านวน 14 คน ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(คน) 

1. สภาพแวดลอ้มการท างาน  3 
2. เพื่อนร่วมงาน 1 
3. สวสัดิการ 6 
4. รายได ้ค่าตอบแทน โบนสั 2 
5. การกระจายข่าวหรือประชาสัมพนัธ์ในการช้ีแจงหนา้ท่ี งาน ของผูต้รวจสอบบญัชี 1 
6. ความทา้ทายของงาน ปริมาณงานเหมาะสม 1 

 


