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สารบาญ 
 

 หนา้ 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบาญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 หลกัการและเหตุผล 1 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 3 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 3 
 นิยามศพัท ์ 4 
   

บทท่ี 2 แนวคิด  ทฤษฎี  และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 5 
 แนวคิด  และทฤษฎี 5 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 9 
   

บทท่ี 3 ระเบียบวธีิการศึกษา 12 
 ขอบเขตการศึกษา  13 
 ขอบเขตประชากร   13 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 14 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล 14 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 15 
   

บทท่ี 4 ผลการศึกษา 16 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 17 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นต่ออาชีพผูส้อบบญัชี ต่อปัจจยับ ารุงรักษา 

(Hygiene Factors)  22 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นต่ออาชีพผูส้อบบญัชี ต่อปัจจยัตวักระตุน้ 

(Motivating Factors) 
 

31 



 

ฌ 
 

สารบาญ (ต่อ) 
                                          หนา้ 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นต่ออาชีพผูส้อบบญัชี จ  าแนกตามปัจจยั ส่วน
บุคคลดา้นต่าง ๆ 

 
39 

 4.1 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผูส้อบบญัชี จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ 

 
39 

 4.2 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผูส้อบบญัชี จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเกรดเฉล่ีย 52 

 4.3 ระดบัความคิดเห็นต่ออาชีพผูส้อบบญัชี จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือน 74 

 4.4 ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพผูส้อบบญัชี จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นลกัษณะองคก์ร ท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน 98 

 4.5 ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอ้งการมีอาชีพเป็นผูส้อบบญัชีและ
เหตุผล 125 

 4.6 ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ตอ้งการมีอาชีพเป็นผูส้อบบญัชี
และเหตุผล 126 

 ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะต่อส านกังานบญัชีในการดึงดูดบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขา้มา
ท างานเป็นผูส้อบบญัชี 128 

   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 129 
 สรุปผลการศึกษา 129 
 อภิปรายผลการศึกษา 148 
 ขอ้จ ากดัของการศึกษา 150 
 ขอ้คน้พบ 151 
 ขอ้เสนอแนะ 152 
บรรณานุกรม 155 

ภาคผนวก 157 
 แบบสอบถาม 158 
ประวติัผูเ้ขียน 167 

 



 

ญ 
 

สารบาญตาราง 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 17 
ตารางท่ี 

4.2 
แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 
(GPA) 17 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้
เฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือน 18 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 18 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามภูมิล าเนา 19 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามบุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ 19 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะ

องคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน 20 
ตารางท่ี 4.8.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผล

ความตอ้งการมีอาชีพเป็นผูส้อบบญัชี 20 
ตารางท่ี 4.8.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพท่ี

ตอ้งการท าหากไม่ตอ้งการเป็นผูส้อบบญัชี 21 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการใหร้ะดบัความคิดเห็นต่ออาชีพ

ผูส้อบบญัชีต่อปัจจยับ ารุงรักษา ดา้นนโยบายและการบริหาร 22 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการใหร้ะดบัความคิดเห็นต่ออาชีพ

ผูส้อบบญัชีต่อปัจจยับ ารุงรักษา ดา้นภาวการณ์ท างาน 24 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการใหร้ะดบัความคิดเห็นต่ออาชีพ

ผูส้อบบญัชีต่อปัจจยับ ารุงรักษา ดา้นค่าตอบแทน 25 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการใหร้ะดบัความคิดเห็นต่ออาชีพ

ผูส้อบบญัชีต่อปัจจยับ ารุงรักษา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 26 
    

 
 



 

ฎ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการใหร้ะดบัความคิดเห็นต่ออาชีพ

ผูส้อบบญัชีต่อปัจจยับ ารุงรักษา ดา้นชีวติส่วนตวั 27 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการให้ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพ

ผูส้อบบญัชีต่อปัจจยับ ารุงรักษา ดา้นสถานภาพ 28 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการให้ระดับความคิดเห็นต่ออาชีพ

ผูส้อบบญัชีต่อปัจจยับ ารุงรักษา ดา้นความมัน่คง 29 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการใหร้ะดบัความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อปัจจยับ ารุงรักษาในทุกดา้น 30 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการให้ระดับความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อปัจจยัตวักระตุน้ ดา้นความสัมฤทธ์ิผล 31 
ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการให้ระดับความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อปัจจยัตวักระตุน้ ดา้นการยอมรับนบัถือ 32 
ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการให้ระดับความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อปัจจยัตวักระตุน้ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 33 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการใหร้ะดบัความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อปัจจยัตวักระตุน้ ดา้นความรับผิดชอบ 34 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการใหร้ะดบัความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อปัจจยัตวักระตุน้ ดา้นโอกาสกา้วหนา้ 36 
ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการใหร้ะดบัความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อปัจจยัตวักระตุน้ ดา้นการเจริญเติบโต 37 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียการใหร้ะดบัความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามต่อปัจจยัตวักระตุน้ในทุกดา้น 38 
ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นนโยบายและการบริหาร จ าแนกตามเพศ 39 
ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นภาวการณ์ท างาน จ าแนกตามเพศ 40 

 



 

ฏ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นค่าตอบแทน จ าแนกตามเพศ 41 
ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตาม
เพศ 42 

ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นชีวติส่วนตวัจ าแนกตามเพศ 43 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นสถานภาพ จ าแนกตามเพศ 44 

ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความมัน่คง จ าแนกตามเพศ 45 

ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นความสัมฤทธ์ิผล จ าแนกตามเพศ 46 

ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการยอมรับนบัถือ จ าแนกตามเพศ 47 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จ าแนกตามเพศ 48 

ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตามเพศ 49 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นโอกาสกา้วหนา้ จ าแนกตามเพศ 50 

ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการเจริญเติบโต จ าแนกตามเพศ 51 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นนโยบายและการบริหาร จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 52 

ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นภาวการณ์ท างาน จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 54 



 

ฐ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นค่าตอบแทน จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 56 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตาม
เกรดเฉล่ีย 57 

ตารางท่ี 4.41 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นชีวติส่วนตวัจ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 59 

ตารางท่ี 4.42 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นสถานภาพ จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 60 

ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความมัน่คง จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 61 

ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นความสัมฤทธ์ิผล จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 63 

ตารางท่ี 4.45 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นยอมรับนบัถือจ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 64 

ตารางท่ี 4.46 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 66 

ตารางท่ี 4.47 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 68 

ตารางท่ี 4.48 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นโอกาสกา้วหนา้ จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 70 

ตารางท่ี 4.49 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
ใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการเจริญเติบโต จ าแนกตามเกรดเฉล่ีย 72 

ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ต่อ
ปัจจัยบ ารุงรักษาด้านนโยบายและการบริหาร จ าแนกตามรายได้เฉล่ียรวมของ
ครอบครัวต่อเดือน 74 

     



 

ฑ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ต่อ

ปัจจยับ ารุงรักษาดา้นภาวการณ์ท างาน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัวต่อ
เดือน 76 

ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นค่าตอบแทน จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
รวมของครอบครัวต่อเดือน 78 

ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือน 80 

ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ต่อ
ปัจจยับ ารุงรักษาดา้นชีวิตส่วนตวัจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัวต่อ
เดือน 82 

ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหต่้อ
ปัจจยับ ารุงรักษาดา้นสถานภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือน 84 

ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ต่อ
ปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความมัน่คง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัวต่อ
เดือน 85 

ตารางท่ี 4.57 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ต่อ
ปัจจยัตวักระตุน้ดา้นความสัมฤทธ์ิผล จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัว
ต่อเดือน 87 

ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ต่อ
ปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการยอมรับนบัถือจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัว
ต่อเดือน 88 

ตารางท่ี 4.59 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั จ  าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียรวมของครอบครัวต่อเดือน 90 

    
    



 

ฒ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 4.60 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้

ต่อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียรวมของ
ครอบครัวต่อเดือน 92 

ตารางท่ี 4.61 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นโอกาสกา้วหนา้ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียรวมของ
ครอบครัวต่อเดือน 94 

ตารางท่ี 4.62 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้
ต่อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการเจริญเติบโต จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียรวมของ
ครอบครัวต่อเดือน 96 

ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นนโยบายและการบริหาร 
จ าแนกตามลกัษณะองคก์รท่ีบิดามารดา หรือผูป้กครองท างาน 98 

ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวน ร้อยละและค่ าเฉ ล่ียระดับความคิดเห็น ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ต่อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นภาวการณ์ท างาน จ าแนกตาม
ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดาหรือผูป้กครองท างาน 100 

ตารางท่ี 4.65 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นค่าตอบแทน จ าแนกตาม
ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน 102 

ตารางท่ี 4.66 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน จ าแนกตามลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครอง
ท างาน 104 

ตารางท่ี 4.67 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นชีวติส่วนตวั จ าแนกตาม
ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน 106 

 
 



 

ณ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 4.68 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นสถานภาพ จ าแนกตาม
ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน 108 

ตารางท่ี 4.69 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยับ ารุงรักษาดา้นความมัน่คง จ าแนกตาม
ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน 110 

ตารางท่ี 4.70 แสดงจ านวน ร้อยละและค่ าเฉ ล่ียระดับความคิดเห็น ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ต่อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นความสัมฤทธ์ิผล จ าแนกตาม
ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน 112 

ตารางท่ี 4.71 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการยอมรับนบัถือ จ าแนกตาม
ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดาหรือผูป้กครองท างาน 114 

ตารางท่ี 4.72 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
จ าแนกตามลกัษณะองคก์รท่ีบิดามารดา หรือผูป้กครองท างาน 116 

ตารางท่ี 4.73 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตาม
ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน 119 

ตารางท่ี 4.74 แสดงจ านวน ร้อยละและค่ าเฉ ล่ียระดับความคิดเห็น ท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ต่อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นโอกาสกา้วหน้า จ าแนกตาม
ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน 121 

ตารางท่ี 4.75 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามใหต่้อปัจจยัตวักระตุน้ดา้นการเจริญเติบโต จ าแนกตาม
ลกัษณะองคก์รท่ีบิดา มารดา หรือผูป้กครองท างาน 123 

ตารางท่ี 4.76 แสดงจ านวนผูท่ี้ตอ้งการมีอาชีพเป็นผูส้อบบญัชีแยกตามเพศ 125 
ตารางท่ี 4.77 แสดงจ านวนนกัศึกษาแยกตามเหตุผลท่ีตอ้งการเป็นผูส้อบบญัชีและแยกตามเพศ 125 
ตารางท่ี 4.78 แสดงจ านวนผูท่ี้ไม่ตอ้งการมีอาชีพเป็นผูส้อบบญัชีแยกตามเพศ 126 
ตารางท่ี 4.79 แสดงจ านวนนกัศึกษาแยกตามอาชีพท่ีตอ้งการท าและแยกตามเพศ 127 



 

ด 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 5.1 แสดงรายละเอียดปัจจยัยอ่ย เรียงระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากมากไป

น้อย  10 อันดับแรก เรียงจากมากไปน้อยของปัจจัยบ ารุงรักษาทุก
ปัจจยั 130 

ตารางท่ี 5.2 แสดงรายละเอียดปัจจยัยอ่ย เรียงระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากมากไป
น้อย  10 อนัดบัสุดทา้ย เรียงจากน้อยไปมากของปัจจยับ ารุงรักษาทุก
ปัจจยั 131 

ตารางท่ี 5.3 แสดงรายละเอียดปัจจยัยอ่ย เรียงระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากมากไป
นอ้ย  10 อนัดบัแรก เรียงจากมากไปนอ้ยของปัจจยัตวักระตุน้ทุกปัจจยั 133 

ตารางท่ี 5.4 แสดงรายละเอียดปัจจยัยอ่ย เรียงระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากมากไป
น้อย  10 อนัดบัสุดทา้ย เรียงจากน้อยไปมากของปัจจยัตวักระตุน้ทุก
ปัจจยั 135 

ตารางท่ี 5.5 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ต่อปัจจัย
บ ารุงรักษาเรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 137 

ตารางท่ี 5.6 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 – 3.24 ต่อปัจจยั
บ ารุงรักษา เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 137 

ตารางท่ี 5.7 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ต่อปัจจยั
บ ารุงรักษาเรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 138 

ตารางท่ี 5.8 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50 ต่อปัจจยั
บ ารุงรักษาเรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 138 

ตารางท่ี 5.9 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉล่ีย 3.25 ข้ึนไป ต่อปัจจยั
ตวักระตุน้เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 139 

ตารางท่ี 5.10 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.76 – 3.24 ต่อปัจจยั
ตวักระตุน้ เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 139 

ตารางท่ี 5.11 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉล่ีย 2.50 - 2.75 ต่อปัจจยั
ตวักระตุน้เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 140 

ตารางท่ี 5.12 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มเกรดเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.50 ต่อปัจจยั
ตวักระตุน้เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 140 



 

ต 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 5.13 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 50,000 บาทข้ึน

ไป ต่อปัจจยับ ารุงรักษา เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 141 
ตารางท่ี 5.14 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 50,000 บาท ต่อ

ปัจจยับ ารุงรักษา เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 141 
ตารางท่ี 5.15 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 - 30,000 บาท 

ต่อปัจจยับ ารุงรักษา เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 142 
ตารางท่ี 5.16 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 15,000 บาท ต่อ

ปัจจยับ ารุงรักษา เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 142 
ตารางท่ี 5.17 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 50,000 บาทข้ึน

ไป ต่อปัจจยัตวักระตุน้ เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 143 
ตารางท่ี 5.18 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 - 50,000 บาท 

ต่อปัจจยัตวักระตุน้ เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 143 
ตารางท่ี 5.19 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 - 30,000 บาท 

ต่อปัจจยัตวักระตุน้ เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 144 
ตารางท่ี 5.20 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 15,000 บาท ต่อ

ปัจจยัตวักระตุน้ เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 
 

144 
ตารางท่ี 

5.21 
แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรับราชการ ต่อปัจจยับ ารุงรักษา เรียง
ระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 145 

ตารางท่ี 
5.22 

แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรัฐวสิาหกิจ ต่อปัจจยับ ารุงรักษา เรียง
ระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 145 

ตารางท่ี 5.23 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน ต่อปัจจยั
บ ารุงรักษาเรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 146 

ตารางท่ี 5.24 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มประกอบอาชพอิสระ ต่อปัจจยั
บ ารุงรักษาเรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 146 

ตารางท่ี 5.25 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ต่อปัจจยับ ารุงรักษา เรียง
ระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 147 

 



 

ถ 
 

สารบาญตาราง (ต่อ) 
 

    หนา้ 
ตารางท่ี 5.26 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรับราชการ ต่อปัจจยัตวักระตุน้ เรียง

ระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 147 
ตารางท่ี 5.27 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ต่อปัจจยัตวักระตุน้ เรียง

ระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 148 
ตารางท่ี 5.28 แสดงระดับความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน ต่อปัจจยั

ตวักระตุน้ เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 148 
ตารางท่ี 5.29 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มประกอบอาชพอิสระ ต่อปัจจยั

ตวักระตุน้ เรียงระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 148 
ตารางท่ี 5.30 แสดงระดบัความคิดเห็นของกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ต่อปัจจยัตวักระตุน้ เรียง

ระดบัความคิดเห็นจากมากไปนอ้ย 149 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท 
 

สารบาญภาพ 
   หน้า 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการคน้ควา้แบบอิสระของ ดุสิต ก่ิงสุคนธ์ (2551) 9 
ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการคน้ควา้แบบอิสระของ ศิริวรรณ ไตรสรลกัษณ์ (2552)   10 
ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดงานวจิยัของรัตนรรห์ ณ นคร (2554) 11 
ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิด การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษากบัความ

คิดเห็นของนกัศึกษาสาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ต่ออาชีพผูส้อบบญัชี 13 

 


