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บทคดัย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อมในการเตรียมตวั
ก่อนสอบ ดา้นเวลาในการทาํขอ้สอบ ดา้นบรรยากาศในการสอบ ดา้นความรู้และทกัษะในการสอบ ดา้นความ
คาดหวงัของครอบครัวและองคก์รและดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในวิชาชีพ โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ในการทาํงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความถ่ีในการเขา้
ทดสอบต่อหน่ึงปี ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูเ้ตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม  (Questionnaire) ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์                   
หาค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย ̅   และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่มเตรียมสอบ  CPA ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ท่ีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 มีอายุ 41 – 50 ปี 
จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00           
มีสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีประสบการณ์ในการทาํงาน 6 – 10 ปี        
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จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี  25,001 - 35,000 บาท จาํนวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.25  ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เขา้ทดสอบ 1 คร้ังต่อปี จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75  

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเครียดของกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของ                 
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีระดบั
ความคิดเห็นมาก คือ ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในวิชาชีพ ดา้นความคาดหวงัของครอบครัวและองคก์ร ดา้น
บรรยากาศในการสอบ ดา้นความรู้และทกัษะในการสอบ ดา้นเวลาในการทาํขอ้สอบ และดา้นความพร้อมใน
การเตรียมตวัก่อนสอบ 

 

คาํสําคญั : ความเครียด, กลุ่มเตรียมสอบ CPA, ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

ABSTRACT 

The objective of this research of the factors affecting to stress of the preparation for the certified public 
accountants (CPA) examination: a study of the examination group from the fedeation of accounting professions 
under the Royal Patronage of His Majesty the King consisting of the study of exam preparation factors,  the 
study of time factors for exam, the study of atmospheric factors, the study of the knowledge and skills factors, 
the study of the expectation factors for their family and organization, and the study of the advance and stability 
factors in the professionals, classified by personal information  including gender, age, education, marital status, 
working experience, average monthly income, and exam frequency per year. The sample group used in this 
research are 400 respondants from CPA exam preparation group from the federation of accounting professions 
under the Royal Patronage of His Majesty the King. The instrument used in this research is questionnaire. Data 
was anylyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, percentage, mean ̅   

and standard deviation (SD). 

The results shown that the majority of 400 respondants are female (231 peoples representing 57.75%), 
aged 41-50 years (119 peoples representing 29.75), with Bachelor’s degree (228 peoples representing 57.00), 
and with marital status/living together (176 peoples representing 44.00% ). The working experience is between 
6-10 years (110 peoples representing 27.50% ), average monthly income is between 25,001-35,000 baht (101 
peoples representing 25.25%), and taking 1 exam frequency per year (159 peoples representing 39.75%). 

The research found that the stress factors for the preparation for the certified public accountants (CPA) 
examination are high. Considering each factor, the research found that the respondants has high opinion on the 
stability in the professionals, the expectation from family and organization, the examination atmosphere, the 
knowledge and skills, the time allow for the exam, and the prepration for the exam. 

Keywords: The Stress, The Preparation for CPA, The Certified Public Accountant 
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บทนํา 

ในยคุสมยัปัจจุบนัในสังคมความเครียดสามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา ซ่ึงปัจจยัแวดลอ้มหลายปัจจยัท่ีทาํ
ให้เกิดสภาวะเครียด เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทาํใหต่้างตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชชี้วิตไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดความเครียดทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั โดยเม่ือมีความเครียดเกิดข้ึน
แลว้ ยอ่มส่งผลกระทบทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ พร้อมยงัส่งผลกระทบต่อการเขา้รับการทดสอบ ซ่ึงเม่ือกล่าวถึง
นกับญัชีแลว้นั้น ส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา ยอ่มตอ้งหมายถึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงการจะไดม้านั้นตอ้งเร่ิมจาก 
ตอ้งเป็นผูท่ี้สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจากสถาบนัการศึกษาท่ีสภาวิชาชีพบญัชีรับรอง  ฝึกงานเป็น
ระยะเวลา 1 ปี จาํนวน 1,000 ชัว่โมง เป็นสมาชิกสามญัของสภาวิชาชีพฯ สอบผา่นทั้ง 6 รายวิชา  

เม่ือผา่นขั้นตอนตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยอ่มเป็นการยอมรับว่า การเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนั้น 
เป็นเส้นทางท่ีจะนาํพาไปสู่ความสาํเร็จหรือความกา้วหนา้ในวิชาชีพบญัชีซ่ึงเป็นวิชาชีพท่ีมีความตอ้งการเพ่ิม
สูงข้ึนในอนาคต เน่ืองจากทุกกิจการยงัคงจาํเป็นและตอ้งมีผูส้อบบญัชีรับอนุญาติท่ีจะเป็นผูรั้บรองงบการเงิน 
ดงันั้น ผูว้ิจยัไดม้องเห็นถึงปัจจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสาํคญัและความยากลาํบากกวา่จะไดรั้บใบอนุญาต ยอ่มส่งผล
ใหเ้กิดความเครียดในเร่ืองการสอบตามมาเช่นกนั 

สภาวิชาชีพบญัชี เป็นผูมี้หน้าท่ีในการกาํหนดคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (Certified Public 
Accountant : CPA) หมายถึงบุคคลท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนและไดรั้บใบอนุญาตรับรองการประกอบวิชาชีพเป็น
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีอาํนาจและ
หนา้ท่ีในการตรวจสอบรับรองความถูกตอ้ง ความโปร่งใส ตลอดจนแสดงความเห็นอยา่งอิสระต่องบการเงิน ซ่ึง
งบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบแสดงถึงฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินการของกิจการถูกตอ้งตามท่ีควรและได้
จดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพื่อให้ผลการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความ
น่าเช่ือถือต่อผูท่ี้ตอ้งการใช้งบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งในการนาํเสนอขอ้มูลและรายงานทางตวัเลขต่างๆ โดยผูท่ี้
ตอ้งการใชง้บการเงินไดน้าํขอ้มูลในงบการเงินไปใชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไดใ้นอนาคต  

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
กลุ่มเตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ซ่ึงปัจจุบนัทางสภาฯ มีการบริหารจดัการใน
เร่ืองการเขา้ทดสอบและสถาบนัติวเตอร์ต่าง ๆ ใหค้วามสาํคญั เพื่อใหผู้เ้ตรียมสอบไดล้ดความเครียดในการสอบ 
และยงัสามารถให้ผูเ้ตรียมสอบรับรู้แนวทาง ขอบเขตหรือแนวคิดในการวางแผนการสอบ รวมถึงผูเ้ตรียมสอบ
ตอ้งมีการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหส่ิ้งท่ีคาดหวงัหรือเป้าหมายแห่งความสาํเร็จ ความกา้วหนา้และความ
มัน่คงในวิชาชีพเป็นไปอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของ
สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีทาํการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่ม
เตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเนือ้หา  

ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มเตรียมสอบ CPA ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ใน
การทาํงาน รายไดต่้อเดือน และความถ่ีในการเขา้สอบต่อหน่ึงปี 

ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 

ความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อมในการเตรียมตวัก่อนสอบ ดา้นเวลาในการทาํขอ้สอบ ดา้นบรรยากาศใน
การสอบ ความรู้และทกัษะในการสอบ ดา้นความคาดหวงัของครอบครัวและองคก์ร และดา้นความกา้วหนา้และ
มัน่คงในวิชาชีพ 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรในกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน การคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชสู้ตรของ  W.G. Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง
เท่ากบั 5% ผลการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง 384.16 คน ผูว้ิจยัขอกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ี 400 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ดาํเนินการวิจยัตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 2 เดือน 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุหรือปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแกไ้ข เพื่อให้เกิดความเครียดน้อยลงและทาํให้เกิด
ความสุข หรือเกิดความสนุกในการสอบ 

3. เพื่อใหเ้กิดแนวทางในการพฒันาความรู้และประสบการณ์ในการสอบคร้ังต่อไป 
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ตัวแปรอสิระ                                                                      ตัวแปรตาม 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา  

4. สถานภาพ 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน           

6. รายไดต่้อเดือน 

7. ความถ่ีในการเขา้สอบ 

ความเครียดในการสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ของกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของสภาวชิาชีพ

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1. ดา้นความพร้อมในการเตรียมตวัก่อนสอบ 

2. ดา้นเวลาในการทาํขอ้สอบ 

3. ดา้นบรรยากาศในการสอบ 

4. ความรู้และทกัษะในการสอบ 

5. ดา้นความคาดหวงัของครอบครัวและองคก์ร

6. ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในวิชาชีพ 

กรอบแนวคดิในการวจัิย 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ี 

ความหมายของความเครียด 

โสภา ชูพกิลุชัย ชปีลมันน์ (2565) ไดใ้หแ้นวคิดจิตวิทยาเก่ียวกบัความเครียดว่า “ความเครียดเป็นสภาวะ

ของร่ายกายท่ีโตต้อบความรู้สึกกดดนัท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจจากหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายกรณี เม่ือตอ้ง

เผชิญกบัส่ิงใหม่ ๆ ท่ีคาดไม่ถึงอาจเน่ืองมาจากการถูกข่มขู่ ถูกบีบบงัคบักระทาํในส่ิงท่ีตนไม่พึงประสงค ์หรือไม่

ตอ้งการทาํในส่ิงนั้น ๆ” 

ประเภทของความเครียด 

Hans Selye (2558) แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1)   ความเครียดเฉียบพลนั (acute stress) เป็นความเครียดท่ีเกิดข้ึนกระทนัหัน เช่น การตกใจจากส่ิงท่ี
เกิดข้ึนแบบเฉียบพลนั ร่างกายพบสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว ความเครียดประเภทน้ีร่างกายจะ
ค่อยๆ ปรับใหเ้ขา้สู่ภาวะปกติไดเ้อง ซ่ึงเป็นการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษยใ์หอ้ยูใ่นภาวะปกติ 

2)   ความเครียดเร้ือรัง (chronic stress) เป็นความเครียดท่ีสะสมเป็นระยะเวลานาน เช่น ปัญหาใน
ครอบครัว ปัญหาในการทาํงานหรือการสอบ ความเครียดประเภทน้ีขจดัออกไดย้ากหากปล่อยท้ิงไวน้านมกัจะ
ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางดา้นอารมณ์และบุคลิกภาพ อาการของ
ความเครียดน้ีจะรุนแรงกว่าความเครียดชนิดท่ี 1 หากเป็นมากตอ้งเขา้พบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทยเ์พื่อขอ
คาํปรึกษา 
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สาเหตุของความเครียด 
Hans Selye (2558) แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 
     1) ดา้นร่างกาย เช่น การเจบ็ป่วยเร้ือรัง หรือการเจบ็ป่วยเลก็ๆนอ้ยๆ 

         2) ดา้นจิตใจ เช่น ความกลวัต่อส่ิงต่างๆ ความวิตกกงัวล ความรู้สึกผดิ 
          3) ดา้นสงัคม เช่น ปัญหาการปรับตวัในสงัใหม่ ความขดัแยง้ในครอบครัว การเปล่ียนงาน 

ปัจจัยทีก่่อให้เกดิความเครียด ได้แก่ 

1.ความเป็นอยูใ่นชีวิตและสังคม เช่น ความเป็นอยูแ่บบแออดั ยดัเยียด ชีวิตตอ้งแข่งขนั การเดินทางไม่
สะดวก การจราจรติดขดั ชีวิตครอบครัวไม่อบอุ่น ขาดอากาศบริสุทธ์ิ สภาพดงักล่าวทาํใหเ้กิดความเครียดได ้

2.เหตุการณ์ในครอบครัว เช่น สูญเสียส่ิงท่ีรัก การสูญเสียคนรัก ของรัก ทรัพยสิ์น หนา้ท่ีการงาน  
3.การเจบ็ป่วยทางร่างกายและจิตใจ ความคบัขอ้งใจ ปัญหาตอ้งเผชิญ เกิดความรู้สึกไม่พอใจ โกรธ วิตก

กงัวล จิตใจเหมือนถูก บงัคบัใหเ้กิดความเครียดข้ึนมา 
4.การประกอบอาชีพ การทาํงานการทาํงานท่ีทาํใหเ้กิดความเครียด  
5.พฒันาการตามวยั จุดเปล่ียนของชีวิตซ่ึงเกิดข้ึนในแต่ละช่วงของชีวิต เช่น เปล่ียนจากวยัเดก็เขา้สู่วยัรุ่น 
6.ปัญหาเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ยากจน มีหน้ีสิน มีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย  

การลดหรือคลายความเครียด 
อาภาศิริ สุวรรณานนท์ (2565) ได้กล่าวไวว้่า “เม่ือมีความเครียดบุคคลก็ต้องผ่อนคลาย ไม่ให้มี

ความเครียด เพื่อให้มีสุขภาพจิตท่ีดีและมีชีวิตท่ีเป็นสุขในครอบครัว การคลายเครียดก็คือการทาํใหค้วามเครียด
ลดลงหรือบรรเทาลง” 

ความหมายของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

 ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 หมวด 5 “เร่ืองการควบคุมการรประกอบวิชาชีพการสอบ 
บญัชี ” ไดก้าํหนดไวว้่า บุคคลผูใ้ดจะสอบเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตอ้งมีคุณสมบติัและไดรั้บใบอนุญาตจาก
สภา วิชาชีพบญัชี การขอรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพ่ือให้เป็นไปตามแบบ
กฎระเบียบ และหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี เม่ือไดรั้บใบอนุญาตแลว้ ซ่ึงใบอนุญาตนั้น
ไม่ไดถู้กพกัใช้ หรือถูก เพิกถอนให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต การไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาตต่ออธิบดี
กรมสรรพากรในการตรวจสอบและ รับรองบญัชีตามประมวลกฎหมายรัษฎากร  

ความก้าวหน้าและม่ันคงในวชิาชีพ  

 วรางคนา ชูเชิดรัตน์ (2557 อ้างถึงใน อภิชา เปียทอง, 2562) ให้ความหมายความกา้วหน้าในวิชาชีพ 
หมายถึง กิจกรรมทางดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์มีข้ึนเพื่อท่ีจะช่วยใหแ้ต่ละคนไดมี้แผนสาํหรับงานอาชีพ
ของตนเองในอนาคตในองคก์ร ทั้งน้ีเพื่อช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และขณะเดียวกนัพนกังานก็
มีโอกาสท่ีจะประสบความสาํเร็จในการพฒันาตนเองไดสู้งสุด  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ปวีณา  สุดลาภา  (2553 อ้างถึงในขวัญชัย  ชมศิริ , 2560) ศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยด้าน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของผูท้าํบญัชีในสถานประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรม ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชีในสถานประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรม ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํนวน 250 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของผูท้าํบญัชี ไดแ้ก่ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดา้นความรู้ 
ความสามารถ และมาตรฐานบญัชีในการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมถึง ดา้นการรักษาความลบั ดา้นความรับผดิชอบต่อผู ้
ถือหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล และดา้นความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

 

ลาวรรณ เมฆจินดา (2558) ศึกษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา เพื่อมุ่งสู่
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-23 ปี ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 มีความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนอยู่ในระดบัปานกลาง นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมในภาพรวมทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก โดยแบ่งตามระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัทางวิชาการ รองลงมาคือดา้นการยอมรับเร่ือง
รายไดแ้ละผลตอบแทน เม่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นและการเตรียมความพร้อมในแต่ละดา้นกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคล พบว่า เพศ และชั้นปีท่ีศึกษา มีการเตรียมความพร้อมไม่แตกต่างกนั แต่ อายุ คณะ ระดบัความรู้
พื้นฐานเก่ียวกบัอาเซียน มีความแตกต่างกนัในส่วนท่ีมีนยัสาํคญัอยูท่ี่ระดบั .05 และสามารถสรุปไดว้่า นกัศึกษา
มีความประสงคใ์ห้ทางมหาวิทยาลยัเปิดการเรียนการสอนเร่ืองภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาองักฤษและภาษาของ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตอ้งการให้
มีการอบรม สัมมนาเพื่อให้เขา้ใจเร่ืองการเตรียมตวัรับมือ หรือเตรียมพร้อมกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
รวมถึงใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาชีพเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

มรกต ยิม้นิยม (2559)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนวิชาของนกัเรียนชั้นมธัยม
ตอนปลายในอาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรีโดยกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน แบ่งเป็น 5 โรงเรียน เร่ิมเก็บ
ขอ้มูลในปี 2559 และใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) มาเป็นตวัประมวล
ผลการวิจยั ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า โดยส่วนใหญ่นกัเรียนเลือกเรียนกวดวิชา และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ 
คือ รายไดข้องครอบครัว และหลกัสูตรในการเรียน ซ่ึงมีระดบันัยสําคญัท่ี 0.05 และนอกจากน้ีผลการวิจยัยงั
พบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และดา้นสังคม ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ซ่ึงไม่อยู่
ในระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แต่อยา่งใด 

ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559 อ้างถึงใน อภิชา เปียทอง, 2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การเขา้รับการทดสอบเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ของผูช่้วยผูส้อบบญัชีในสํานักงานสอบบญัชีขนาด
ใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านการสนับสนุนจากความตอ้งการของมนุษย  ์
ครอบครัว และความกา้วหน้าในวิชาชีพท่ีไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผูส้อบบญัชี ด้านการฝึกหัดงานและการ
ทดสอบความรู้ จาํนวนวิชา ลกัษณะขอ้สอบ และเกณฑ์ขั้นตํ่าในการผ่านการทดสอบ ดา้นการสนับสนุนจาก
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องค์กรเ ก่ียวกับระบบขององค์กร  และด้านการสนับสนุนจากครอบครัว  สําหรับปัจจัยส่วนบุคคล                       
พบว่า ดา้นอาย ุดา้นประสบการณ์การทาํงาน และดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ทดสอบ ส่งผลต่อแรงจูงใจใจการเขา้รับ
การทดสอบ เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

ณฐวรรษ นวลศร (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีทาํให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต Certified Public Accountant 
(CPA) ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสถานภาพ  ระดับการศึกษา เพศ อายุ 
ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัทาํให้เกิดผลต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีทาํให้ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA) ไม่เพียงพอต่อความต้องการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ (2561) ศึกษาเร่ือง ความฉลาดทางอารมณ์ของผูส้อบบัญชีในยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยในภาพรวม เน้ือหาของบทความจะครอบคลุมอยู ่5 ประเดน็ ไดแ้ก่ บทบาทและความสาํคญั
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความฉลาดทางอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด
และทฤษฎี องคป์ระกอบ ความสาํคญักบัผูส้อบบญัชีและเทคนิคการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในการทาํงาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

สภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เม่ือปี พ.ศ. 2480  หลวงดาํริอิศรานุวรรต ไดริ้เร่ิมร่างกฏหมาย เพื่อทาํให้วิชาชีพบญัชีไดรั้บการรับรอง
เรียกว่า “สภาวิชาชีพบญัชี” เพื่อเป็นหลกัประกันว่า อาชีพการบญัชีได้รับการคุม้ครองจากรัฐบาล และเป็น
ส่ิงจูงใจให้ผูส้นใจศึกษาวิชาการบญัชีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหลงัจากนั้นก็มีการร่าง พ.ร.บ. สภาการบญัชี ไดมี้การเสนอ
และแกไ้ข พร้อมปรับปรุงอยู่หลายคร้ัง แต่ก็ตกไป จน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2505 : ร่างพระราชบญัญติันกับญัชี 
พ.ศ. ….. ไดแ้กไ้ขช่ือพระราชบญัญติัเป็นคร้ังสุดทา้ยคือ “พระราชบญัญติัผูส้อบบญัชี พ.ศ. 2505” ซ่ึงมีผลใช้
บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2505 จนถึงวนัท่ี 22 ตุลาคม 2547 และต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2547 ศาสตราจารยเ์กษรี 
ณรงคเ์ดช นายกสมาคม ไดน้าํคณะกรรมการสมาคมนกับญัชี และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เขา้
พบหารือกบัประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อขอแกไ้ขและปรับปรุง ในหลกัการและเหตุผลเก่ียวกบัการ
กาํกบัดูแล สภาวิชาชีพบญัชี โดยขอเพิ่มให้ภาคเอกชนไดมี้ส่วนร่วมดว้ย และไดรั้บการสนับสนุนเป็นอย่างดี 
จากกระทรวงพาณิชย ์และต่อมาวนัแห่งความสาํเร็จและภาคภูมิใจของวิชาชีพบญัชีก็มาถึง เม่ือพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว ทรงมีพระบรมราชองคก์าร โปรดเกลา้ฯ ให้ประกาศตราพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชีพ.ศ. 2547 
และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ 2547 เป็นตน้มา ซ่ึงนบัว่าเป็นการเกิด “สภาวิชาชีพบญัชี” สถาบนั
วิชาชีพทางการบัญชี เช่นเดียวกับสมาคมนักบัญชี และผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่วิชาชีพบญัชี และนกับญัชีทุกคน ซ่ึงปัจจุบนัสภาวิชาชีพฯ ตั้งอยูท่ี่ อาคารสภาวิชาชีพบญัชีในพระ
บรมราชูปถมัภ ์เลขท่ี 133 ถนนสุขมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  
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วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และใชว้ิธีการ
เกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ประชากรในกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ 

กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัทาํการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ  W.G. Cochran ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% ซ่ึงกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดต้อ้ง
ไม่ตํ่ากว่า 384.16 คน จึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีอยู่ท่ีจาํนวน 400 คนใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ซ่ึงจะเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความ
สะดวก (Convenience sampling)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มเตรียมสอบ 
CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ใน
การทาํงาน รายไดต่้อเดือน ความถ่ีในการเขา้สอบ  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม ท่ีสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการสอบ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภโ์ดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดบัไดแ้ก่  มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2, นอ้ยท่ีสุด = 1  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่ม
เตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่า
ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้ง
ของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการตรวจในแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้คาํถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.5 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์ โดยใช ้Google Formใหแ้ก่
กลุ่มเตรียมสอบ CPA เม่ือได้รับแบบสอบถามเรียบร้อยและครบถว้น จากนั้นนําแบบสอบถามมาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท่ี์กาํหนด เพื่อนาํไปจดัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

ทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  

2. ค่าเฉล่ีย (x) 

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดใน
การสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มเตรียมสอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 และเพศชายจาํนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 
ส่วนใหญ่ มีอาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 30 – 40 ปี จาํนวน 107 
คน  คิดเป็นร้อยละ 26.75, อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี  จาํนวน 102 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.50 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป จาํนวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ระดบัการศึกษาของผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือปริญญาตรี จาํนวน 228 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.75  และ
ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25 ส่วนใหญ่ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 
จาํนวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือสถานภาพโสด จาํนวน 142  คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และ
สถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จาํนวน 82  คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 ประสบการณ์ในการทาํงานของผูท่ี้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 6 – 10 ปี จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมาคือประสบการณ์ใน
การทาํงานมากกว่า 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 102 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.50, ประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ยกว่า 3 ปี  
จาํนวน 95 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.50 และประสบการณ์ในการทาํงาน 3 - 5 ปี จาํนวน 93 คน  คิดเป็นร้อยละ 
23.25 ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี  25,001 - 35,000 บาทจาํนวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.25  รองลงมาคือ 12,001 - 25,000 บาทจาํนวน 86 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.50, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
40,000 บาทข้ึนไป จาํนวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.50, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001 - 40,000 บาท จาํนวน            
74 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.50  และรายไดต้ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 12,000 บาท จาํนวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.25         
ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เขา้ทดสอบ 1 คร้ังต่อปี จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมาคือ 2 คร้ัง
ต่อปี จาํนวน 132  คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และ 2 คร้ังต่อปี จาํนวน 109  คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 
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ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่ม
เตรียมสอบCPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่าดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในวิชาชีพ ดา้นความคาดหวงัของครอบครัวและ
องคก์ร ดา้นบรรยากาศในการสอบ ดา้นความรู้และทกัษะในการสอบ ดา้นเวลาในการทาํขอ้สอบ และดา้นความ
พร้อมในการเตรียมตวัก่อนสอบ 

สรุปผลการวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มเตรียมสอบ CPA 
ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 
231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 มีอาย ุ41 – 50 ปี จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 ระดบัการศึกษา คือปริญญา
ตรี จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 สถานภาพส่วนใหญ่ คือ สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 176 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีประสบการณ์ในการทาํงาน 6 – 10 ปี จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 ส่วนใหญ่
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่  25,001 - 35,000 บาทจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25  และเขา้ทดสอบ 1 คร้ังต่อ
ปี จาํนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75  

ความเครียดในการสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกลุ่มเตรียมสอบCPA ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

 ความคิดเห็นต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มเตรียมสอบCPA ของสภา
วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นท่ีอยู่ในระดบั
มาก คือ ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในวิชาชีพ ดา้นความคาดหวงัของครอบครัวและองคก์ร ดา้นบรรยากาศใน
การสอบ ดา้นความรู้และทกัษะในการสอบ ดา้นเวลาในการทาํขอ้สอบ และดา้นความพร้อมในการเตรียมตวั
ก่อนสอบ ตามลาํดบั 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มเตรียมสอบ 
CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในวิชาชีพ ดา้นความคาดหวงัของครอบครัวและองคก์ร ดา้นบรรยากาศในการ
สอบ ดา้นความรู้และทกัษะในการสอบ ดา้นเวลาในการทาํขอ้สอบ และดา้นความพร้อมในการเตรียมตวัก่อน
สอบ โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
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1. ด้านความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนสอบ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ                
ความเขา้ใจขอบเขต รายละเอียดเน้ือหาและเอกสารท่ีตอ้งศึกษาอยา่งชดัเจน การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย
และจิตใจเพ่ือไม่ให้พลาดในการเขา้สอบ การจดัตารางทบทวนและอ่านหนงัสืออย่างสมํ่าเสมอและการสมคัร
สถาบันติวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อเขา้อบรมในรายวิชาท่ีเตรียมตวัสอบ ตามลาํดับ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ ลาวรรณ                 
เมฆจินดา (2558) ศึกษาเร่ือง การเตรียมความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา เพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 21-23 ปี ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีท่ี 4 มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนอยูใ่นระดบัปานกลาง นกัศึกษามีการเตรียมความพร้อมในภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยแบ่งตาม
ระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัทางวิชาการ รองลงมาคือดา้นการยอมรับเร่ืองรายไดแ้ละผลตอบแทน 
เม่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นและการเตรียมความพร้อมในแต่ละดา้นกบัขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่า เพศ และ
ชั้นปีท่ีศึกษา มีการเตรียมความพร้อมไม่แตกต่างกนั แต่ อาย ุคณะ ระดบัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัอาเซียน มีความ
แตกต่างกันในส่วนท่ีมีนัยสําคัญอยู่ท่ีระดับ .05 และสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษามีความประสงค์ให้ทาง
มหาวิทยาลยัเปิดการเรียนการสอนเร่ืองภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาองักฤษและภาษาของประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตอ้งการให้มีการอบรม สัมมนา
เพื่อใหเ้ขา้ใจเร่ืองการเตรียมตวัรับมือ หรือเตรียมพร้อมกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงใหค้วามรู้เก่ียวกบั
อาชีพเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. ด้านเวลาในการทาํข้อสอบ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ                   
ความเขา้ใจขอบเขต รายละเอียดเน้ือหาและเอกสารท่ีตอ้งศึกษาอยา่งชดัเจน การเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย
และจิตใจ เพื่อไม่ให้พลาดในการเขา้สอบ การจดัตารางทบทวนและอ่านหนงัสืออยา่งสมํ่าเสมอและการสมคัร
สถาบนัติวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อเขา้อบรมในรายวิชาท่ีเตรียมตวัสอบ ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั มรกต ยิม้นิยม 
(2559)  ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนวิชาของนกัเรียนชั้นมธัยมตอนปลายในอาํเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรีโดยกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน แบ่งเป็น 5 โรงเรียน เร่ิมเก็บขอ้มูลในปี 2559 และใช้
วิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เป็นตวัประมวล ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า โดย
ส่วนใหญ่นกัเรียนเลือกเรียนกวดวิชา และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ คือ รายไดข้องครอบครัว และหลกัสูตร
ในการเรียน ซ่ึงมีระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 และนอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
และดา้นสงัคม ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ซ่ึงไม่อยูใ่นระดบันยัสาํคญัท่ี 0.05 แต่อยา่งใด 
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3. ด้านบรรยากาศในการสอบ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 
เจา้หน้าท่ีให้ความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ แสงสว่างในห้องสอบเพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวนขณะทาํขอ้สอบและ
สถานท่ีสอบ อากาศถ่ายเท ไม่ร้อน หรือหนาวจนเกินไป ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ 
(2561) ศึกษาเร่ือง ความฉลาดทางอารมณ์ของผูส้อบบญัชีในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยในภาพรวม 
เน้ือหาของบทความจะครอบคลุมอยู ่5 ประเด็น ไดแ้ก่ บทบาทและความสาํคญัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในยคุ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความฉลาดทางอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดและทฤษฎี องค์ประกอบ 
ความสาํคญักบัผูส้อบบญัชีและเทคนิคการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 4. ด้านความรู้และทกัษะในการสอบ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ                     
การพฒันาความรู้และทกัษะเพิ่มเติมอยา่งสมํ่าเสมอ ความเขา้ใจในเน้ือหาของแต่ละวิชาท่ีลงสอบอยา่งครบถว้น 
การติดตามข่าวสารและกฎหมายใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบอย่างสมํ่าเสมอ การจดัตารางเพ่ือศึกษาเพิ่มเติมกบั
สถาบนัติวเตอร์อยู่เสมอ และฝึกฝนโดยการทาํขอ้สอบปีท่ีผ่านมาก่อนการเขา้ทดสอบทุก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั        
ปวีณา สุดลาภา (2553 อ้างถึงในขวัญชัย ชมศิริ, 2560) ศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัดา้นจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของผูท้าํบญัชีในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม             
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการวิชาชีพบญัชีในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม 
ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 250 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชีท่ีมี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงานของผูท้าํบญัชี ไดแ้ก่ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ดา้นความรู้ ความสามารถ 
และมาตรฐานบญัชีในการปฏิบติังาน ซ่ึงรวมถึง ดา้นการรักษาความลบั ดา้นความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็น
หุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล และดา้นความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

5. ด้านความคาดหวงัของครอบครัวและองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ 

ครอบครัวเห็นดว้ยกบัการศึกษาและการทดสอบ องค์กรสนับสนุนและดูแลเร่ืองการเขา้ทดสอบ ครอบครัว
สนับสนุนกับการเข้าทดสอบ และครอบครัวคาดหวงัในความเร็จหรือผลการทดสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ                 
ปริยาภัทร เลก็ประยูร (2559 อ้างถึงใน อภิชา เปียทอง, 2562) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการเขา้รับ
การทดสอบเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูช่้วยผูส้อบบัญชีในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นการสนบัสนุนจากความตอ้งการของมนุษย ์ครอบครัว 
และความกา้วหนา้ในวิชาชีพท่ีไม่ใชใ้บอนุญาตการเป็นผูส้อบบญัชี ดา้นการฝึกหัดงานและการทดสอบความรู้ 
จาํนวนวิชา ลกัษณะขอ้สอบ และเกณฑ์ขั้นตํ่าในการผ่านการทดสอบ ดา้นการสนับสนุนจากองคก์รเก่ียวกบั
ระบบขององค์กร และด้านการสนับสนุนจากครอบครัว สําหรับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้านอายุ ด้าน
ประสบการณ์การทาํงาน และดา้นจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ทดสอบ ส่งผลต่อแรงจูงใจใจการเขา้รับการทดสอบ เป็น
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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6. ด้านความก้าวหน้าและม่ันคงในวชิาชีพ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ มีโอกาส
กา้วหนา้ในวิชาชีพ มีโอกาสไดรั้บการอบรมทกัษะ และพฒันาศกัยภาพหรือความรู้เพิ่มเติม มีโอกาสพิจารณา
เงินเดือน หรือเงินไดพ้ิเศษเม่ือสอบผ่านแต่ละวิชา มีโอกาสเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง มีความมัน่คงในหนา้ท่ีการ
งาน และมีการกาํหนดเป้าหมายในชีวิต ตามลาํดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ณฐวรรษ นวลศร (2561) ศึกษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีทาํให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต Certified Public Accountant (CPA) ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสถานภาพ  ระดบัการศึกษา เพศ อายุ ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกันทําให้เกิดผลต่อการตัดสินใจเก่ียวกับปัจจัยท่ีทําให้ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต  Certified Public 
Accountant (CPA) ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการสอบผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มเตรียม

สอบ CPA ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัดงัน้ี 

1. ดา้นความพร้อมในการเตรียมตวัก่อนสอบ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยส่ิงท่ีตอ้งศึกษา

และทาํความเขา้ใจเพิ่มเติมในส่วนของขอบเขต รายละเอียดเน้ือหาและเอกสารประกอบ หรือสอบถามจากสภาฯ 

ในส่วนท่ียงัไม่เขา้ใจ รวมถึงสืบคน้จากหนงัสือหรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งและความพร้อมในการเตรียมร่างกาย

และจิตใจ เช่น นอนพกัผ่อนให้เพียง จดัเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบในการเขา้สอบไม่ว่าจะเป็น บตัรประจาํตวั 

การแต่งกาย และการไปถึงสถานท่ีสอบก่อนเวลาสอบ 

2. ดา้นเวลาในการทาํขอ้สอบ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัลาํดบัความ

ยากง่ายและการแบ่งเวลาในการทาํขอ้สอบ ส่วนน้ีในแต่ละบุคคลอาจจะจดัความยากง่ายแตกต่างกนั ซ่ึงหากอ่าน

แลว้ยงัไม่สามารถทาํความเขา้ใจไดช้ดัเจนตามเวลาท่ีกาํหนด สามารถไปทาํขอ้อ่ืนเพื่อไม่ใหเ้สียเวลาในส่วนน้ีไป

มาก หากยงัไม่หมดเวลา สามารถกลบัมาทบทวนหรือทาํขอ้สอบท่ีเล่ือนผา่นไปได ้

3. ดา้นบรรยากาศในการสอบ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความช่วยเหลือจาก

เจา้หนา้ท่ีและแสงสว่างในห้องสอบไม่เพียงพอ ซ่ึงทางเจา้หนา้ท่ีจะมีประกาศหากสงสัยสามารถยกมือเพื่อขอ

ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองขอ้สอบ เร่ืองธุระส่วนตวัระหว่างทาํขอ้สอบ สาํหรับแสงสว่างทางสถานท่ีจะมี

แบบสอบถามเพื่อใหแ้ต่ละท่านท่ีเขา้สอบแนะนาํหรือเสนอแนะ หรือแจง้เจา้หนา้ท่ีเพื่อดาํเนินการ 

4. ดา้นความรู้และทกัษะในการสอบ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะการพฒันาความรู้

และทกัษะ รวมถึงทาํความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเขา้ทดสอบ เช่น การสมคัรติวเตอร์ ของสถาบนัต่าง ๆ รวมถึงเทรน

ในส่วนของเน้ือหา หรือปรึกษาผูรู้้เพื่อความกระจ่างมากยิง่ข้ึน 
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5. ด้านความคาดหวงัของครอบครัวและองค์กร พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็น

ครอบครัวเห็นดว้ย เช่น ให้กาํลงัใจ ให้รางวลั รวมถึงองคก์รสนบัสนุน เช่น ค่าใชจ่้ายในการสอบ ค่าใชจ่้ายใน

การติวเตอร์ หรือมีการติวภายในองคก์รเพ่ือเป็นการฝึกและเพิ่มประสบการณ์ 

6. ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในวิชาชีพ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่น การเพิ่มโอกาสใน

การเจริญเติบโต ซ่ึงหากเรามีความพยายามหรือทาํส่ิงใดโดยมีจุดมุ่งหมายแลว้นั้น ย่อมส่งผลนั้นกลบัมาอย่าง

แน่นอน ซ่ึงหากเราไดโ้อกาสนั้นแลว้ การพฒันาความรู้ยอ่มสาํคญั เช่น ผูส้อบบญัชีตอ้งมีการพฒันาความรู้อยา่ง

ต่อเน่ืองท่ีจะตอ้งรายงานต่อสภาฯ หรือมีโอกาสไปดูงานต่างประเทศ หรือทาํงานอ่ืนเพื่อทดสอบความสามารถ 

เพื่อปรับเงินเดือน หรือเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่ง เป็นตน้ 
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