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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การค้นควา้แบบอิสระ เร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่ออาชีพผูส้อบบญัชี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขา
การบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ออาชีพผู ้สอบบัญชี  โดยศึกษาจากผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้ งส้ิน 208 ราย ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีสองปัจจยัของเฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก 
(Motivation Factors) ซ่ึงเป็นทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคมในการประกอบอาชีพต่างๆ ประกอบดว้ยปัจจยั
ส าคัญ 2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคลได้แก่ ตัวกระตุ้น 
(Motivators) และการบ ารุงรักษา (Hygiene) ทั้งสองปัจจยัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงาน  
และเจตคติงานของบุคคล โดยผู ้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาสาขาการบัญชี  คณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 208 คน โดยสร้างแบบสอบถามท่ีมีค่าคะแนนจากระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุดไปถึงระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ใช้การวดัสเกลแบบทศันคติ หรือ Likert 
Scale คะแนนท่ีไดถู้กน ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมายจากลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชใ้น
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) และใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ประกอบด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงสามารถสรุป
สาระส าคญัจากการศึกษา และอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เกรดเฉล่ีย 2.76 - 3.24 รายได้
เฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือน มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน มี
ภูมิล าเนาอยูภ่ายในภาคเหนือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ส่วนใหญ่คือ ตวัเอง ลกัษณะองคก์ร
ท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ เหตุผลความตอ้งการมีอาชีพเป็น
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ผูส้อบบญัชี ส่วนใหญ่เพราะเป็นอาชีพท่ีตรงกบัสาขาท่ีเรียน และอาชีพท่ีตอ้งการท าหากไม่ตอ้งการ
เป็นผูส้อบบญัชี ส่วนใหญ่คืออาชีพนกับญัชี 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี ต่อปัจจัยด้านบ ารุงรักษา (Hygiene Factors) 
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้ความคิดเห็น
ต่อปัจจยับ ารุงรักษา โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจยัดา้นต่าง ๆ 
พบวา่ ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
น้อยตามล าดับ ดังน้ี ปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจยัด้านสถานภาพ  ปัจจยัด้าน
ค่าตอบแทน ปัจจยัด้านนโยบายและการบริหาร ปัจจยัดา้นภาวการณ์ท างาน ปัจจยัด้านความมัน่คง 
และใหค้วามคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ต่อปัจจยัดา้นชีวติส่วนตวั  
 ในส่วนของปัจจยัยอ่ยทั้งหมดของปัจจยับ ารุงรักษาทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ย 
10 อนัดบัแรก และ 10 อนัดบัสุดทา้ย แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 5.1 - 5.2 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดปัจจัยย่อย เรียงระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย  
10 อนัดับแรก เรียงจากมากไปน้อยของปัจจัยบ ารุงรักษาทุกปัจจัย 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1. การท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพ

ผูส้อบบญัชี 
ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน 

4.27 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

2. อาชีพผู ้สอบบัญชีไม่สามารถท างาน
ด้วยตัวคนเดียวได้  ต้องได้ รับการ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ 

ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน 

4.17 เห็นดว้ยมาก 

3. อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีลูกคา้ให้
ความไวว้างใจ 

ปัจจยัดา้นสถานภาพ 4.12 เห็นดว้ยมาก 

4. อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ 

ปัจจยัดา้นสถานภาพ 4.10 เห็นดว้ยมาก 

5. ความรู้ความสามารถและผลงานของ
เพื่ อนร่วมงานสามารถท าให้ งาน
บรรลุผลส าเร็จได ้

ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน 

4.08 เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 5.1 แสดงรายละเอียดปัจจัยย่อย เรียงระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย  
10 อนัดับแรก เรียงจากมากไปน้อยของปัจจัยบ ารุงรักษาทุกปัจจัย (ต่อ) 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั ค่าเฉลีย่ แปลผล 
6. อาชีพผูส้อบบญัชีตอ้งรับมือกบัสภาพ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
ปัจจยัดา้นภาวการณ์ท างาน 4.06 เห็นดว้ยมาก 

7. อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีท าให้
ตนเองและครอบครัวภูมิใจ 

ปัจจยัดา้นชีวติส่วนตวั 4.01 เห็นดว้ยมาก 

8. ส านักงานบญัชีส่วนใหญ่มีนโยบายท่ี
เน้นการสร้างความยุ ติ ธรรม ความ
โปร่งใสและ ธรรมาภิบาล 

ปัจจยัดา้นนโยบายและการ
บริหาร 

3.99 เห็นดว้ยมาก 

9. อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับ
ค่าจา้ง ค่าตอบแทนสูง 

ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 3.96 เห็นดว้ยมาก 

10. ส านักงานบัญชีส่วนใหญ่มีนโยบาย
และขั้นตอนการปฏิบติังาน เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บญัชี (ISQC1) 

ปัจจยัดา้นนโยบายและการ
บริหาร 

3.94 เห็นดว้ยมาก 

 
ตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอียดปัจจัยย่อย เรียงระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย  
10 อนัดับสุดท้าย เรียงจากน้อยไปมากของปัจจัยบ ารุงรักษาทุกปัจจัย 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1. อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี

ท าใหมี้เวลาใหก้บัครอบครัว 
ปัจจยัดา้นชีวิตส่วนตวั 2.19 เห็นดว้ยนอ้ย 

2. ชั่วโมงการท างานของผูส้อบ
บญัชีไม่กระทบต่อชีวติส่วนตวั 

ปัจจยัดา้นชีวิตส่วนตวั 2.43 เห็นดว้ยนอ้ย 

3. อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถเลือก
เวลาท างานได้ท าให้ สามารถ
บริหารจดัการเวลาของตนเองได ้

ปัจจยัดา้นภาวการณ์ท างาน 3.15 
เห็นดว้ยปาน

กลาง 

4. อาชีพ ผู ้ส อบบัญ ชี ไม่ มี ว ัน
เกษียณอาย ุ

ปัจจยัดา้นความมัน่คง 3.38 
เห็นดว้ยปาน

กลาง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงรายละเอียดปัจจัยย่อย เรียงระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย  
10 อนัดับสุดท้าย เรียงจากน้อยไปมากของปัจจัยบ ารุงรักษาทุกปัจจัย (ต่อ) 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั ค่าเฉลีย่ แปลผล 
5. อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ี

มี ค ว าม มั่น ค งใน ด้ าน ก าร
ท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย 

ปัจจยัดา้นความมัน่คง 3.53 เห็นดว้ยมาก 

6. อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสได้เขา้
ท างานในสถานท่ีใหม่ๆอยู่เสมอ 
ไม่จ  าเจ 

ปัจจยัดา้นภาวการณ์ท างาน 3.61 เห็นดว้ยมาก 

7. ส านั กงานบัญชี ส่ วนใหญ่ มี
นโยบายและกลยุ ท ธ์ ให้ กั บ
พนกังานอยา่งชดัเจน ไม่เอาเปรียบ
พนกังาน 

ปัจจยัดา้นนโยบายและการ
บริหาร 

3.68 เห็นดว้ยมาก 

8. อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ี
เป็ น ท่ี ได้ รับ ก ารยกย่อ งใน
สังคม 

ปัจจยัดา้นสถานภาพ 3.72 เห็นดว้ยมาก 

9. ส านักงานสอบบัญชีส่วนใหญ่มี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ี
เหมาะสมแก่การท างาน เช่นบริษทั
ชั้ นน าท่ี มี เคร่ื องมื ออุ ปกรณ์
ทนัสมยั 

ปัจจยัดา้นภาวการณ์ท างาน 3.74 เห็นดว้ยมาก 

10. ค่าจา้งค่าตอบแทนสามารถต่อรอง
ได้ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และ
ความสามารถ 

ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน 3.81 เห็นดว้ยมาก 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี ต่อปัจจัยด้านตัวกระตุ้น (Motivating Factor) 
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ให้ความคิดเห็น
ต่อปัจจยัตวักระตุน้ โดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมาก และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียในแต่ละปัจจยัดา้นต่าง ๆ 
พบว่า ปัจจยัท่ีผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านความ
รับผิดชอบ และให้ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยมาก เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี 
ปัจจยัดา้นการเจริญเติบโต ปัจจยัด้านโอกาสกา้วหน้า ปัจจยัด้านการยอมรับนับถือ ปัจจยัดา้นความ
สัมฤทธ์ิผล และปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
 ในส่วนของปัจจยัยอ่ยทั้งหมดของปัจจยัตวักระตุน้ทุกปัจจยั เรียงล าดบัค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ย 
10 อนัดบัแรก และ 10 อนัดบัสุดทา้ย แสดงรายละเอียดตามตารางท่ี 5.3 - 5.4 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 5.3 แสดงรายละเอียดปัจจัยย่อย เรียงระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย  
10 อนัดับแรก เรียงจากมากไปน้อยของปัจจัยตัวกระตุ้นทุกปัจจัย 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1. อ าชี พ ผู ้ ส อบ บั ญ ชี ห าก มี

ความสามารถดา้นภาษาองักฤษท า
ใหมี้โอกาสเติบโตไดม้าก 

ปัจจยัดา้นการเจริญเติบโต 4.43 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 

2. ผู้มีอาชีพผู ้สอบบัญชีจะต้อง
เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบมาก 

ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบ 4.38 
เห็นดว้ยมาก

ท่ีสุด 
3. ความ รับผิดชอบ เป็น ปัจจัย

ส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี 
ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบ 4.31 

เห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด 

4. อาชีพผูส้อบบัญชีมีโอกาสเรียนรู้
งานดา้นต่างๆ  เพื่อพฒันาตนเอง 

ปัจจยัดา้นโอกาสกา้วหนา้ 4.18 เห็นดว้ยมาก 

5. อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมี
โอกาสได้เขา้รับการฝึกอบรม หรือ
ประชุมสัมนาเพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์อยูเ่สมอ 

ปัจจยัดา้นโอกาสกา้วหนา้ 4.16 เห็นดว้ยมาก 

6. อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นงานท่ีทา้
ทายต่อความสามารถในการ
ท างาน 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั 

4.10 เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 5.3 แสดงรายละเอียดปัจจัยย่อย เรียงระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย  
10 อนัดับแรก เรียงจากมากไปน้อยของปัจจัยตัวกระตุ้นทุกปัจจัย (ต่อ) 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั ค่าเฉลีย่ แปลผล 
7. อาชีพผูส้อบบัญชีเป็นอาชีพท่ีมี

ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 
ปัจจยัดา้นการเจริญเติบโต 4.09 เห็นดว้ยมาก 

8. อ า ชี พ ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ท า ใ ห้
สามารถแสดงความสามารถกบั
งานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี 

ปัจจยัดา้นความรับผดิชอบ 4.07 เห็นดว้ยมาก 

9. อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถสอบ
ใบอนุญาต ผูส้อบภาษีอากร หรือ 
TA (Tax Auditor) ได้  ท าให้ มี ความ
หลากหลายในการท างานเพิ่มข้ึน 

ปัจจยัดา้นโอกาสกา้วหนา้ 4.06 เห็นดว้ยมาก 

10. อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีมี
เกียรติและศกัด์ิศรีในอาชีพ 

ปัจจยัดา้นการยอมรับนบั
ถือ 

4.00 เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 5.4 แสดงรายละเอียดปัจจัยย่อย เรียงระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย  
10 อนัดับสุดท้าย เรียงจากน้อยไปมากของปัจจัยตัวกระตุ้นทุกปัจจัย 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1. อาชีพผู ้สอบบัญชีมีความเป็น

อิสระในการท างาน 
ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั 

3.57 เห็นดว้ยมาก 

2. อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสได้ศึกษา
ต่อ 

ปัจจยัดา้นโอกาสกา้วหนา้ 3.60 เห็นดว้ยมาก 

3. อาชีพผู ้สอบบัญชีท าให้ได้ใช้
ความคิดในการสร้างสรรค์อยู่
เสมอ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั 

3.74 เห็นดว้ยมาก 

4. อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถท าให้
ท่านก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งสูงสุดใน
องคก์รได ้

ปัจจยัดา้นการเจริญเติบโต 3.75 เห็นดว้ยมาก 

5. อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นงานท่ีมี
ส่วนร่วมกับสังคม เป็นกลไก
หน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั 

3.78 เห็นดว้ยมาก 

6. อาชีพผู ้สอบบัญชีสามารถเป็น
ผูป้ระกอบการเองได ้

ปัจจยัดา้นการเจริญเติบโต 3.85 เห็นดว้ยมาก 

7. อาชีพผู ้สอบบัญชีได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานอย่าง
เตม็ท่ี 

ปัจจยัดา้นความสัมฤทธ์ิผล 3.90 เห็นดว้ยมาก 

8. อาชีพผู ้สอบบัญชีได้ใช้ความรู้
ความสามารถท่ีไดศึ้กษามาโดยตรง 

ปัจจยัดา้นความสัมฤทธ์ิผล 3.91 เห็นดว้ยมาก 

9. อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ี
ไดรั้บความเคารพ 

ปัจจยัดา้นการยอมรับนบั
ถือ 

3.91 เห็นดว้ยมาก 

10. อาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ี
ได้ รับการยอม รับจาก บุคคล
ทัว่ไป 

ปัจจยัดา้นการยอมรับนบั
ถือ 

3.94 เห็นดว้ยมาก 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ 
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ออาชีพ
ผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
 1. ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
อาชีพผูส้อบบญัชี ดา้นปัจจยับ ารุงรักษา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบั
ตามการให้ค่าระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของแต่ละกลุ่มดงัน้ี เพศชายให้ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยมาก 
ในด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทนการท างาน นโยบายและการบริหาร 
สถานภาพ ความมัน่คง ภาวการณ์ท างาน และชีวิตส่วนตวั ส่วนเพศหญิงให้ระดบัความคิดเห็นเห็น
ดว้ยมาก ในดา้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน สถานภาพ ค่าตอบแทนการท างาน นโยบายและ
การบริหาร ภาวการณ์ท างาน ความมัน่คง และชีวติส่วนตวั 
 2. ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
อาชีพผูส้อบบญัชี ดา้นปัจจยัตวักระตุน้ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายและเพศหญิงให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยเรียงล าดบั
ตามการให้ค่าระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของแต่ละกลุ่มดงัน้ี เพศชายให้ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยมาก 
ในด้าน การสัมฤทธ์ิผลการท างาน ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ การเจริญเติบโต 
โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหน้า และลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ส่วนเพศหญิงให้ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยมาก
ท่ีสุด ในดา้นความรับผิดชอบ ให้ระดบัความคิดเห็นเห็นดว้ยมาก ในดา้นการเจริญเติบโต โอกาสท่ีจะ
เจริญกา้วหนา้ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ การสัมฤทธ์ิผลการท างาน และลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ออาชีพ
ผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเกรดเฉลีย่ 
 1. ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
อาชีพผู ้สอบบัญชี ด้านปัจจัยบ ารุงรักษา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเกรดเฉล่ีย ผู ้ตอบ
แบบสอบถามแยกตามเกรดเฉล่ียเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50, 2.50 - 2.75, 2.76 – 3.24 
และ 3.25 ข้ึนไป ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด, เห็นดว้ย
มาก และเห็นดว้ยปานกลาง โดยเรียงล าดบัตามการให้ค่าระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของแต่ละกลุ่มแสดง
รายละเอียดตามตาราง 5.5 - 5.8 ดงัน้ี  
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ตารางที่ 5.5 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. สถานภาพ  เห็นดว้ยมาก 
3. ค่าตอบแทนการท างาน  เห็นดว้ยมาก 
4. นโยบายและการบริหาร  เห็นดว้ยมาก 
5. ภาวการณ์ท างาน  เห็นดว้ยมาก 
6. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 
 

ตารางที่ 5.6 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉลี่ย 2.76 – 3.24 ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. สถานภาพ  เห็นดว้ยมาก 
3. นโยบายและการบริหาร  เห็นดว้ยมาก 
4. ค่าตอบแทนการท างาน เห็นดว้ยมาก 
5. ภาวการณ์ท างาน  เห็นดว้ยมาก 
6. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 
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ตารางที่ 5.7 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉลี่ย 2.50 - 2.75 ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. สถานภาพ  เห็นดว้ยมาก 
3. นโยบายและการบริหาร  เห็นดว้ยมาก 
4. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
5. ค่าตอบแทนการท างาน  เห็นดว้ยมาก 
6. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 

 
ตารางที่ 5.8 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50 ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน เห็นดว้ยมาก 
2. ค่าตอบแทนการท างาน  เห็นดว้ยมาก 
3. สถานภาพ  เห็นดว้ยมาก 
4. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
5. นโยบายและการบริหาร เห็นดว้ยมาก 
6. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยมาก 
 
 2. ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
อาชีพผู ้สอบบัญชี ด้านปัจจัยตัวกระตุ้น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเกรดเฉล่ีย ผู ้ตอบ
แบบสอบถามแยกตามเกรดเฉล่ียเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50, 2.50 - 2.75, 2.76 – 3.24 
และ 3.25 ข้ึนไป ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด, และเห็น
ดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัตามการให้ค่าระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของแต่ละกลุ่มแสดงรายละเอียดตาม
ตาราง 5.9 - 5.12 ดงัน้ี  
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ตารางที่ 5.9 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. การเจริญเติบโต  เห็นดว้ยมาก 
3. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ เห็นดว้ยมาก 
4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เห็นดว้ยมาก 
5. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน เห็นดว้ยมาก 
6. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
 

ตารางที่ 5.10 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉลี่ย 2.76 – 3.24 ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ เห็นดว้ยมาก 
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  เห็นดว้ยมาก 
3. การเจริญเติบโต  เห็นดว้ยมาก 
4. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ เห็นดว้ยมาก 
5. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน เห็นดว้ยมาก 
6. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 5.11 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉลี่ย 2.50 - 2.75 ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้  เห็นดว้ยมาก 
3. การเจริญเติบโต  เห็นดว้ยมาก 
4. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน เห็นดว้ยมาก 
5. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
6. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เห็นดว้ยมาก 
 

ตารางที ่5.12 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50 ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ เห็นดว้ยมาก 
2. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน  เห็นดว้ยมาก 
3. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  เห็นดว้ยมาก 
4. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
5. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ เห็นดว้ยมาก 
6. การเจริญเติบโต เห็นดว้ยมาก 
 
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ออาชีพ
ผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลีย่รวมของครอบครัวต่อเดือน 
 1. ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
อาชีพผูส้อบบัญชี ด้านปัจจัยบ ารุงรักษา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียรวมของ
ครอบครัวต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามแยกตามรายได้เฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือนออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ รายได้เฉล่ียไม่เกิน 15,000 บาท, 15,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาทข้ึนไป ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด, เห็น
ดว้ยมาก และเห็นดว้ยปานกลาง โดยเรียงล าดบัตามการให้ค่าระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของแต่ละกลุ่ม
แสดงรายละเอียดตามตาราง 5.13 - 5.16 ดงัน้ี  
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ตารางที่ 5.13 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรายได้เฉลี่ยมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ต่อ
ปัจจัยบ ารุงรักษา เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  เห็นดว้ยมาก 
2. สถานภาพ เห็นดว้ยมาก 
3. ค่าตอบแทนการท างาน เห็นดว้ยมาก 
4. นโยบายและการบริหาร เห็นดว้ยมาก 
5. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
6. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 

 
ตารางที่ 5.14 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรายได้เฉลีย่ 30,001 - 50,000 บาท ต่อปัจจัย
บ ารุงรักษา เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  เห็นดว้ยมาก 
2. สถานภาพ เห็นดว้ยมาก 
3. ค่าตอบแทนการท างาน เห็นดว้ยมาก 
4. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
5. นโยบายและการบริหาร เห็นดว้ยมาก 
6. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

142 
 

ตารางที่ 5.15 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรายได้เฉลีย่ 15,001 - 30,000 บาท ต่อปัจจัย
บ ารุงรักษา เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. นโยบายและการบริหาร เห็นดว้ยมาก 
3. สถานภาพ เห็นดว้ยมาก 
4. ค่าตอบแทนการท างาน เห็นดว้ยมาก 
5. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
6. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 
 

ตารางที่ 5.16 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 15,000 บาท ต่อปัจจัย
บ ารุงรักษา เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. นโยบายและการบริหาร เห็นดว้ยมาก 
3. ค่าตอบแทนการท างาน เห็นดว้ยมาก 
4. สถานภาพ เห็นดว้ยมาก 
5. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
6. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 
 
 2. ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
อาชีพผูส้อบบัญชี ด้านปัจจัยตัวกระตุ้น จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียรวมของ
ครอบครัวต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามแยกตามรายได้เฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือนออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ รายได้เฉล่ียไม่เกิน 15,000 บาท, 15,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาทข้ึนไป ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด และเห็น
ดว้ยมาก โดยเรียงล าดบัตามการให้ค่าระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของแต่ละกลุ่มแสดงรายละเอียดตาม
ตาราง 5.17 - 5.20 ดงัน้ี  
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ตารางที่ 5.17 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรายได้เฉลี่ยมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ต่อ
ปัจจัยตัวกระตุ้น เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. การเจริญเติบโต  เห็นดว้ยมาก 
3. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้  เห็นดว้ยมาก 
4. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน  เห็นดว้ยมาก 
5. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เห็นดว้ยมาก 
6. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
 

ตารางที่ 5.18 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรายได้เฉลีย่ 30,001 - 50,000 บาท ต่อปัจจัย
ตัวกระตุ้น เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน  เห็นดว้ยมาก 
2. ความรับผดิชอบ  เห็นดว้ยมาก 
3. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  เห็นดว้ยมาก 
4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เห็นดว้ยมาก 
5. การเจริญเติบโต เห็นดว้ยมาก 
6. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 5.19 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรายได้เฉลีย่ 15,001 - 30,000 บาท ต่อปัจจัย
ตัวกระตุ้น เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. การเจริญเติบโต เห็นดว้ยมาก 
3. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  เห็นดว้ยมาก 
4. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ เห็นดว้ยมาก 
5. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เห็นดว้ยมาก 
6. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน เห็นดว้ยมาก 
 

ตารางที่ 5.20 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 15,000 บาท ต่อปัจจัย
ตัวกระตุ้น เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ  เห็นดว้ยมาก 
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เห็นดว้ยมาก 
3. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้  เห็นดว้ยมาก 
4. การเจริญเติบโต เห็นดว้ยมาก 
5. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
6. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน เห็นดว้ยมาก 
 

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่ออาชีพ
ผู้สอบบัญชี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านลกัษณะองค์กรทีบ่ิดา มารดา หรือผู้ปกครองท างาน 
 

 1. ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
อาชีพผูส้อบบญัชี ดา้นปัจจยับ ารุงรักษา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา 
หรือผูป้กครองท างาน  ผูต้อบแบบสอบถามแยกตามลักษณะองค์กรท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครอง
ท างาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และ
อาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด, เห็นดว้ยมาก 
และเห็นด้วยปานกลาง โดยเรียงล าดับตามการให้ค่าระดับความคิดเห็นเฉล่ียของแต่ละกลุ่มแสดง
รายละเอียดตามตาราง 5.21 - 5.25 ดงัน้ี  
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ตารางที่ 5.21 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรับราชการ ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา เรียงระดับ
ความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  เห็นดว้ยมาก 
2. สถานภาพ เห็นดว้ยมาก 
3. ค่าตอบแทนการท างาน เห็นดว้ยมาก 
4. นโยบายและการบริหาร เห็นดว้ยมาก 
5. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
6. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 
 

ตารางที ่5.22 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรัฐวสิาหกจิ ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา เรียงระดับ
ความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. สถานภาพ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3. นโยบายและการบริหาร เห็นดว้ยมาก 
4. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
5. ค่าตอบแทนการท างาน เห็นดว้ยมาก 
6. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 
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ตารางที่ 5.23 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  เห็นดว้ยมาก 
2. ค่าตอบแทนการท างาน เห็นดว้ยมาก 
3. สถานภาพ เห็นดว้ยมาก 
4. นโยบายและการบริหาร เห็นดว้ยมาก 
5. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
6. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 
 

ตารางที่ 5.24 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  เห็นดว้ยมาก 
2. นโยบายและการบริหาร เห็นดว้ยมาก 
3. ค่าตอบแทนการท างาน เห็นดว้ยมาก 
4. สถานภาพ เห็นดว้ยมาก 
5. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
6. ความมัน่คง เห็นดว้ยมาก 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 
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ตารางที่ 5.25 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ต่อปัจจัยบ ารุงรักษา เรียงระดับ
ความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยบ ารุงรักษา ระดับความคิดเห็น 
1. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. นโยบายและการบริหาร เห็นดว้ยมาก 
3. สถานภาพ เห็นดว้ยมาก 
4. ภาวการณ์ท างาน เห็นดว้ยมาก 
5. ค่าตอบแทนการท างาน เห็นดว้ยมาก 
6. ความมัน่คง เห็นดว้ยปานกลาง 
7. ชีวติส่วนตวั เห็นดว้ยปานกลาง 
 
 2. ระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่อ
อาชีพผูส้อบบญัชี ดา้นปัจจยัตวักระตุน้ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา 
หรือผูป้กครองท างาน  ผูต้อบแบบสอบถามแยกตามลักษณะองค์กรท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครอง
ท างาน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนกังานบริษทัเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ และ
อาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด และเห็นด้วย
มาก โดยเรียงล าดบัตามการให้ค่าระดบัความคิดเห็นเฉล่ียของแต่ละกลุ่มแสดงรายละเอียดตามตาราง 
5.26 - 5.30 ดงัน้ี  

ตารางที่ 5.26 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรับราชการ ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น เรียงระดับ
ความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้  เห็นดว้ยมาก 
3. การเจริญเติบโต เห็นดว้ยมาก 
4. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เห็นดว้ยมาก 
5. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน เห็นดว้ยมาก 
6. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 5.27 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น เรียงระดับ
ความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. การเจริญเติบโต  เห็นดว้ยมาก 
3. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เห็นดว้ยมาก 
4. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ เห็นดว้ยมาก 
5. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
6. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน เห็นดว้ยมาก 
 

ตารางที่ 5.28 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
2. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3. การเจริญเติบโต  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ เห็นดว้ยมาก 
5. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
6. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เห็นดว้ยมาก 

ตารางที่ 5.29 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มประกอบอาชีพอิสระ ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น 
เรียงระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. ความรับผดิชอบ  เห็นดว้ยมาก 
2. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน  เห็นดว้ยมาก 
3. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ  เห็นดว้ยมาก 
4. การเจริญเติบโต  เห็นดว้ยมาก 
5. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้ เห็นดว้ยมาก 
6. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
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ตารางที่ 5.30 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ต่อปัจจัยตัวกระตุ้น เรียงระดับ
ความคิดเห็นจากมากไปน้อย 

ปัจจัยตัวกระตุ้น ระดับความคิดเห็น 
1. การสัมฤทธ์ิผลการท างาน  เห็นดว้ยมาก 
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เห็นดว้ยมาก 
3. ความรับผดิชอบ เห็นดว้ยมาก 
4. โอกาสท่ีจะเจริญกา้วหนา้  เห็นดว้ยมาก 
5. การเจริญเติบโต เห็นดว้ยมาก 
6. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั เห็นดว้ยมาก 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี ได้น าทฤษฎีสองปัจจยัของเฟรดเดอริค เฮอร์ซเบอร์ก ซ่ึงเป็นทฤษฎี
แรงจูงใจทางสังคมในการประกอบอาชีพต่างๆ ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั 2 ประการ ท่ีสัมพนัธ์กบั
ความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคลได้แก่ การบ ารุงรักษา (Hygiene) และตัวกระตุ้น 
(Motivators) ทั้งสองปัจจยัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงาน  และเจตคติงานของบุคคล 
ปัจจยัทั้งสองมีอิทธิพลในการให้ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผูส้อบบญัชี โดยผลของการให้ระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก และเห็นดว้ยปานกลาง ผลของปัจจยั 2 ตวั 
ดา้นปัจจยับ ารุงรักษา (Hygiene) แบ่งเป็น นโยบายและการบริหาร ภาวการณ์ท างาน ค่าตอบแทนการ
ท างาน ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ชีวิตส่วนตัว สถานภาพ ความมัน่คง และด้านปัจจยั
ตวักระตุน้ (Motivators) แบ่งเป็นการสัมฤทธ์ิผลการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะงานท่ี
ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ โอกาสท่ีจะเจริญก้าวหน้า และการเจริญเติบโต สามารถน ามาอภิปราย
เปรียบเทียบตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก และจากขอ้มูลทัว่ไปท่ีไดจ้ากแบบสอบถามสามารถน ามา
อภิปรายในทฤษฎีไดด้งัน้ี 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษากบัทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก พบว่ามีความสอดคลอ้ง
กนัเพราะปัจจยับ ารุงรักษา และปัจจยัตวักระตุน้ ให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากทั้งสองปัจจยั 
ซ่ึงอธิบายไดว้า่ปัจจยับ ารุงรักษาเป็นปัจจยัภายนอกท่ีบุคคลสัมผสั หรือรู้สึกไดก่้อน ปัจจยัตวักระตุน้
ซ่ึงเป็นปัจจยัภายใน การให้ความคิดเห็นกบัปัจจยัน้ีจะมากข้ึนอยู่กบักรณีท่ีไดเ้คยเขา้ไปท างาน และ
ไดรั้บขอ้มูลในอาชีพผูส้อบบญัชี 
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 เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษากบัทฤษฎีการเลือกอาชีพของจอห์น แอล ฮอลแลนด์ พบว่ามี
ความสอดคลอ้งกนัเน่ืองจากบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มในการเลือกอาชีพ จากการศึกษา
พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นั้นนอกจากตวัเองแลว้จะเห็นไดว้า่ไดรั้บอิทธิพลค่อนขา้งมากจากมารดาและ
บิดา 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาของ ดุสิต ก่ิงสุคนธ์ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการ
เลือกอาชีพผูแ้ทนยาของนกัศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่บุคคลท่ีมีอิทธิพลใน
การเลือกอาชีพ คือตวัเองมากท่ีสุด และผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการ
เลือกอาชีพ ด้านปัจจยับ ารุงรักษาโดยรวมในระดบัมาก ในด้านสถานภาพ ความสัมพนัธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน นโยบายและการบริหาร จึงเห็นไดว้า่สอดคลอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี ในส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งคือ
ด้านค่าตอบแทน ภาวการณ์ท างาน และความมั่นคง ท่ีให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด แต่ผล
การศึกษาคร้ังน้ี ให้ความคิดในระดบัเห็นดว้ยมาก ส่วนปัจจยัดา้นตวักระตุน้ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคร้ังน้ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็น
ในระดับเห็นด้วยมาก ในด้านความสัมฤทธ์ิผล การยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โอกาส
กา้วหน้า การเจริญเติบโต เช่นกนั มีเพียงดา้นความรับผิดชอบ ท่ีไม่สอดคลอ้งเน่ืองจากผลการศึกษา
คร้ังน้ีใหร้ะดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาของ ศิริวรรณ ไตรสรลกัษณ์ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของบณัฑิต กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  พบวา่ มี
ความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคร้ังน้ีในดา้นปัจจยัภายนอก เร่ืองความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  
เช่นเดียวกัน ทั้ งน้ีแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการท่ีจะมีความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น และ
ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงเพื่อนร่วมงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีถูกจดัอยู่ในปัจจยัท่ีท าให้เกิดการ
เลือกอาชีพท่ีจะท า ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานจะท าให้ผูท่ี้ท  างานร่วมกันเกิดความ
กระตือรือร้น เตม็ใจและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานส่งผลดีต่อหน่วยงานอีกทางหน่ึง 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาของ รัตนรรห์ ณ นคร (2554) ซ่ึงท าการศึกษาปัจจยัในการสร้าง
แรงจูงใจของพนักงานตรวจสอบบญัชี กรณีศึกษา บริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลในเชิงบวกกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยั
ดา้นลกัษณะเน้ือหางาน ปัจจยัดา้นโอกาสในการเรียนรู้พฒันาความสามารถ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน เช่นเดียวกบัผลการศึกษาคร้ังน้ีท่ีใหค้วาม
คิดเห็นโดยรวมในระดบัเห็นดว้ยมากกบัปัจจยัดงักล่าว กล่าวคือทั้งพนกังานตรวจสอบบญัชีท่ีท างาน
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แลว้ กบันกัศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นเห็นดว้ยกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการท างานผูต้รวจสอบบญัชีเช่นเดียวกนั 
 สรุปผลการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด และมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด กบัปัจจยัด้านความรับผิดชอบ ต่างกบัผลการศึกษาของดุสิต ก่ิงสุคนธ์ (2551) ท่ีให้
ความส าคญัมากท่ีสุดกบัดา้นค่าตอบแทน ภาวการณ์ท างาน ความมัน่คง อาจ เป็นเพราะ อาชีพผูส้อบ
บญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบสูง ท าให้สามารถแสดงความสามารถกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี และความรับผิดชอบเป็นปัจจยัส าคญัในการเป็นผูส้อบบญัชี ซ่ึงลกัษณะการท างานอาจ
แตกต่างกันออกไปกับอาชีพผูแ้ทนยา ท่ีส่วนใหญ่ท างานในบริษัทเอกชนท่ีมีปัจจยัค่าตอบแทน 
ภาวการณ์ท างาน และความมัน่คง เป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัแรก  
 
5.3 ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 การศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ต่อ
อาชีพผูส้อบบญัชี มีขอ้จ ากดัของการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาคร้ังน้ี ได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักศึกษาสาขาการ
บญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 208 คน เท่านั้น จากนกัศึกษาทั้งหมด 216 คน 
ซ่ึงไม่ครบทุกคน แต่คิดเป็นร้อยละ 96.30 ของประชากรทั้งหมด 
 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษา ความคิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่ออาชีพผูส้อบบญัชี เท่านั้นจึงอาจไม่ใช่ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาการ
บญัชี คณะบริหารธุรกิจ ในมหาวทิยาลยัอ่ืน 
 
5.4 ข้อค้นพบ 
 1. จากก าร ศึ กษ าค ว าม คิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษ าส าข าก ารบัญ ชี  คณ ะบ ริห าร ธุ ร กิ จ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ต่ออาชีพผูส้อบบญัชี พบวา่ นกัศึกษาให้ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษา
และปัจจยัตวักระตุน้ในระดบัเห็นดว้ยมากทั้งสองปัจจยั ในปัจจยับ ารุงรักษานกัศึกษาให้ความคิดเห็น
ต่อปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในระดบัเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด และปัจจยั
ตวักระตุน้นักศึกษาให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นความรับผิดชอบในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด และมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด  
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 2. ปัจจยับ ารุงรักษา เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยในทุกปัจจยั พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ปัจจยัยอ่ยการท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี รองลงมาคือปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถ
ท างานดว้ยตวัคนเดียวได ้ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยูเ่สมอ ทั้งสองปัจจยัยอ่ย มาจากปัจจยัดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
 3. ปัจจยัตวักระตุน้ เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยในทุกปัจจยั พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษท าให้มีโอกาสเติบโตไดม้าก จากปัจจยัดา้นการ
เจริญเติบโต รองลงมาคือ ปัจยัผูมี้อาชีพผูส้อบบญัชีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบมาก จากปัจจยั
ดา้นความรับผดิชอบ 
 4. ปัจจยับ ารุงรักษาเม่ือพิจารณาแยกตามเพศนั้นในทุกปัจจยัทั้งนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง 
ให้ระดับความคิดเห็นเหมือนกนัในระดบัเห็นด้วยมาก ยกเวน้ ปัจจยัด้านชีวิตส่วนตวั จากค่าเฉล่ีย
พบวา่ นกัศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงใหร้ะดบัความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยปานกลางและนอ้ย ใน
ปัจจยัย่อย อาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพท่ีท าให้มีเวลาให้กับครอบครัว และชั่วโมงการท างานของ
ผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวติส่วนตวั 
 5. ปัจจยับ ารุงรักษาเม่ือพิจารณาจ าแนกตามเกรดเฉล่ียในดา้นชีวติส่วนตวั ทุกกลุ่มเกรดเฉล่ีย ให้
ระดบัความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยอาชีพผูส้อบบญัชีเป็นอาชีพ
ท่ีท าให้มีเวลาให้กับครอบครัว ทุกกลุ่มเกรดเฉล่ีย ให้ระดับความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วยน้อย 
เช่นเดียวกบัปัจจยัย่อยชั่วโมงการท างานของผูส้อบบญัชีไม่กระทบต่อชีวิตส่วนตวั สอดคล้องกับ 
ล าดบัท่ี 1 ของปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดของปัจจยัยอ่ยทุกปัจจยั ในปัจจยับ ารุงรักษา 
 6. นกัศึกษากลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความมัน่คง 
ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ในปัจจยัย่อย อาชีพผูส้อบบญัชี เป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงในด้านการ
ท างานไม่ตอ้งเปล่ียนงานบ่อย และทั้งนกัศึกษาเพศชายและเพศหญิง ให้ระดบัความคิดเห็นในระดบั
เห็นด้วยปานกลางต่อปัจจยัอาชีพผูส้อบบัญชีไม่มีวนัเกษียณอายุ, นักศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียของ
ครอบครัว 15,001 - 30,000 บาท และลกัษณะองค์กรของบิดา มารดาหรือผูป้กครองของนักศึกษาท่ี
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  ใหค้วามคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความมัน่คง ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
ในทุกปัจจยัยอ่ย 
 7. นักศึกษากลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ีย น้อยกว่า 2.50 ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้ด้านโอกาส
กา้วหนา้ ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ในปัจจยัยอ่ย อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อ 
 8. นักศึกษาท่ีมีรายได้เฉล่ียของครอบครัว  15,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 50,000 บาท และ
มากกว่า 50,000 บาท ข้ึนไป ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นภาวการณ์ท างาน ในระดบัเห็น
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ดว้ยปานกลาง ในปัจจยัยอ่ย อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานไดท้ าใหส้ามารถบริหารจดัการ
เวลาของตนเองได ้  
 9. ปัจจยับ ารุงรักษาเม่ือพิจารณาตามรายได้เฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือน และลักษณะ
องค์กรของบิดา มารดาหรือผูป้กครอง ด้านชีวิตส่วนตวั ทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียรวมของครอบครัวต่อ
เดือนและทุกกลุ่มอาชีพ ใหค้วามคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
 10. ลกัษณะองคก์รของบิดา มารดาหรือผูป้กครองของนกัศึกษาท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความ
คิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นค่าตอบแทน ในระดบัเห็นดว้ยปานกลาง ในปัจจยัย่อย อาชีพผูส้อบ
บัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนสูง และอาชีพผู ้สอบบัญชีเป็นอาชีพท่ีได้รับค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
 11. นกัศึกษาท่ีไม่ตอ้งการประกอบอาชีพผูส้อบบญัชี มีจ  านวน 60 คน จากทั้งหมด 208 คนคิด
เป็นร้อยละ 28.85 
 
5.5 ข้อเสนอแนะ  
 1. จากผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่อิทธิพลต่อการเลือกอาชีพมาจากตวัเอง ดงันั้น ภาควิชา
บญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ควรมีการจดัการแนะแนวอาชีพส าหรับนกัศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเขา้ใจในอาชีพเก่ียวกบับญัชี โดยเฉพาะวิชาชีพผูส้อบ
บญัชี และเพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกอาชีพของนกัศึกษา  
 2. จากผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษา 
ในปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปัจจยัยอ่ยการท างานเป็นทีมเป็นจุดเด่นของอาชีพผูส้อบบญัชี รองลงมาคือ
ปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีไม่สามารถท างานด้วยตวัคนเดียวได้ ตอ้งได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 
แสดงให้เห็นวา่การสร้างจิตส านึกท่ีดี ในเร่ืองของการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างานร่วมกนัยงั
เป็นเร่ืองท่ีควรให้ความส าคญั เป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาทุกคนตอ้งถือเป็นแบบอยา่งปฏิบติั เพื่อให้สามารถ
ท างาน ร่วมกับ เพื่ อน ร่วม งาน ในอน าคตได้  ดั งนั้ น  ภ าค วิช าบัญ ชี  คณ ะบ ริห าร ธุ ร กิ จ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ควรปลูกจิตส านึกในเร่ืองน้ีใหแ้ก่นกัศึกษาอยา่งสม ่าเสมอเช่นกนั 
 3. จากผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัตวักระตุน้
ในปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปัจจยัอาชีพผูส้อบบญัชีหากมีความสามารถด้านภาษาองักฤษท าให้มี
โอกาสเติบโตไดม้าก ดงันั้น ภาควชิาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และส านกังานบญัชี 
ควรตระหนักถึงการให้โอกาสในด้านการให้ความรู้ภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาและบุคลากรของ
หน่วยงาน เพื่อใหไ้ดเ้ปรียบในการท างานและด าเนินชีวติในสังคมปัจจุบนั 
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 4. จากผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษา
ด้านชีวิตส่วนตวั ในระดบัความคิดเห็นปานกลาง ซ่ึงอาจจะเห็นว่าการประกอบอาชีพผูส้อบบญัชี
อาจจะกระทบต่อการด าเนินชีวิต เช่นอาจจะไม่มีเวลาให้กบัครอบครัว หรือมีชัว่โมงการท างานท่ีมาก
เกินไปกระทบต่อชีวิตส่วนตวั ดงันั้น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในอาชีพผูส้อบบญัชี ภาควิชาบญัชี คณะ
บริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และส านกังานบญัชีควรร่วมมือกนั ให้ความเขา้ใจในลกัษณะงาน
ของอาชีพผูส้อบบญัชี เพื่อช่วยใหน้กัศึกษาสามารถจดัสรรเวลาของตนเองใหมี้ประโยชน์มากท่ีสุด 
 5. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชาย เพศหญิง และนกัศึกษากลุ่มท่ีมีเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป กลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว 15,001 - 30,000 บาท และกลุ่มลกัษณะองคก์รของบิดา มารดา
หรือผูป้กครองของนักศึกษาท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยับ ารุงรักษาด้านความ
มัน่คง ในระดบัความคิดเห็นปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบแบบสอบถามยงัมีความตอ้งการท างาน
ในช่วงระยะเวลาหน่ึงและเกษียณตนเองเม่ือถึงเวลาอันสมควร ส านักงานบัญชีหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรมีนโยบายและความมัน่ใจในดา้นสวสัดิการหรือส่ิงท่ีจะไดรั้บหากเกษียณอายุการท างาน
ให้แก่พนกังาน และควรให้ความเช่ือมัน่ และสร้างความมัน่คงต่อส านกังานให้มากท่ีสุด เพื่อดึงดูดให้
พนักงานยงัคงอยู่ท  างานกบัองค์กร อาจจะมีการร่วมทุนกบับริษทัท่ีมีความมัน่คงในด้านธุรกิจเพื่อ
สร้างฐานลูกคา้ใหเ้พิ่มมากข้ึน เป็นตน้ 
 6. จากผลการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีเกรดเฉล่ีย นอ้ยกวา่ 2.50 ให้ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยั อาชีพผูส้อบบญัชีมีโอกาสได้ศึกษาต่อ ในระดบัเห็นด้วยปานกลาง เหตุผลอาจมาจากการท่ี
นกัศึกษากลุ่มน้ีมีเกรดเฉล่ียท่ีน้อย จึงไม่มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อหากประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีไป
แลว้ ดงันั้นภาควชิาบญัชี คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ควรมีการแนะแนวและให้โอกาสใน
เร่ืองการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่พนกังานอีกทางหน่ึง 
 7. จากผลการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม นกัศึกษาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัว 15,001 - 
30,000 บาท, 30,001 - 50,000 บาท และมากกวา่ 50,000 บาท ข้ึนไป มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
ต่อปัจจยัย่อย อาชีพผูส้อบบญัชีสามารถเลือกเวลาท างานได้ท าให้สามารถบริหารจดัการเวลาของ
ตนเองได ้ดงันั้นส านกังานบญัชีควรจดัสรรเวลาการท างานใหแ้ก่พนกังานให้เหมาะสมเพื่อตอบสนอง
ต่อการบริหารจดัการเวลาของพนกังานให้เป็นท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด 
 8. จากผลการศึกษา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ในกลุ่มปัจจยัดา้นลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา 
หรือผูป้กครองท างาน ลกัษณะองค์กรของบิดา มารดาหรือผูป้กครองของนกัศึกษา ท่ีประกอบอาชีพ 
อ่ืน ๆ ให้ความคิดเห็นในระดบัปานกลางต่อปัจจยัด้านค่าตอบแทน อาจเป็นเพราะยงัมีความเช่ือว่า
อาชีพผูส้อบบญัชี มีค่าตอบแทนท่ีไม่สูงมากนกัเม่ือเทียบกบัอาชีพอ่ืน ๆ ดงันั้นส านกังานบญัชีควรมี
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ความชดัเจน และช้ีแจงต่อนักศึกษาท่ีเขา้ท างานใหม่กบัส านักงาน ให้เห็นถึงโอกาสการกา้วหน้าใน
อาชีพ และค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตหากไดเ้ป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
 9. จากผลการศึกษา นกัศึกษาท่ีไม่ตอ้งการประกอบอาชีพผูส้อบบญัชี เพราะตอ้งการประกอบ
อาชีพอ่ืน ๆ เช่น นกับญัชี พนกังานธนาคาร รับราชการ ทหาร นกัแสดง เป็นตน้ ดงันั้น ภาควิชาบญัชี 
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือส านกังานบญัชีควรให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอาชีพผูส้อบบญัชี
แก่นักศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอ้งการ ให้มีการกระจายข่าว
หรือประชาสัมพนัธ์ในการช้ีแจงหน้าท่ี งาน ของผูต้รวจสอบบัญชี เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้
นกัศึกษามาประกอบอาชีพผูส้อบบญัชีเพิ่มข้ึน 


