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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับ
อน ุญาต (CPA) ของบ ุคลากรสำน ักงานการตรวจเง ินแผ นด ิน ส วนกลาง จำแนกตามป จจัยดาน
ประชากรศาสตร (3) เพื่อศึกษาปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีผล
ตอการตัดสินใจสอบเปนผู สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สวนกลาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง จำนวน 
294 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 
ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test 
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู 
โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที ่มีระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน ทำใหการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวม
ตางกัน และบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที ่มีเพศ อายุ ประสบการณการทำงาน 
จำนวนครั้งในการทดสอบ ตางกัน ทำใหการตัดสินใจสอบเปนผู สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมไม
ตางกัน สวนปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานการทดสอบความรู 
ดานจำนวนวิชา และดานเกณฑในการสอบผาน มีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง 

คำสำคัญ : การตัดสินใจ ;  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
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ABSTRACT 
 The purpose of this research is to (1) To study decision making in to take Certified 
Public Accountant (CPA) examinations of personnels of State Audit Office of The Kingdom 
of Thailand in Headquarter (2) To study decision making in to take Certified Public 
Accountant (CPA) examinations of personnels of State Audit Office of The Kingdom of 
Thailand in Headquarter, classified by personal factors of the population (3) To study criteria 
factor and how to attend the examinations to be a Certified Public Accountant (CPA) affects 
the decision making in to take Certified Public Accountant (CPA) examinations of personnels 
of State Audit Office of The Kingdom of Thailand in Headquarter. The sample used in this 
research is 294 people in the State Audit Office of The Kingdom of Thailand in Headquarter, 
using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation by testing the hypothesis by using t-
test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using 
LSD methods and using multiple regression statistics. 

The hypothesis test found that the personnels of State Audit Office of The Kingdom 
of Thailand in Headquarter with different education and income affects the decision making 
in to take Certified Public Accountant (CPA) examinations of personnels of State Audit Office 
of The Kingdom of Thailand in Headquarter and the personnels of State Audit Office of The 
Kingdom of Thailand in Headquarter with different gender, age, work experience and times 
of attending the examinations does not affect the decision making in to take Certified Public 
Accountant (CPA) examinations of personnels of State Audit Office of The Kingdom of 
Thailand in Headquarter. The criteria factor and how to attend the examinations to be a 
Certified Public Accountant (CPA) in knowledge testing, number of the subjects and criteria 
for passing the exam affect the decision making in to take Certified Public Accountant (CPA) 
examinations of personnels of State Audit Office of The Kingdom of Thailand in Headquarter. 
Keywords : Decision making ; Certified Public Accountant (CPA) 
 
บทนำ 

ปจจุบันอาชีพผูสอบบัญชีรับอนุญาต หรือ CPA (Certified Public Accountant) ถือเปนอาชีพที่
ไดรับความสนใจจากผูที่ศึกษาทางดานบัญชี เพราะนอกจากจะเปนอาชีพที่ไดรับผลตอบแทนคอนขางสูงแลว 
การทำงานดานการสอบบัญชีทำใหมีโอกาสไดมองเห็นภาพรวมของธุรกิจมากกวาสาขาวิชาชีพอื่น นอกจากนี้ 
อาชีพผูสอบบัญชีรับอนุญาตยังมีความสำคัญตอทุกกิจการ สำหรับในประเทศไทยมีกฎหมายจำนวนหลาย
ฉบับที่เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสอบบัญชี เชน พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 8 
และมาตรา 11 ไดกำหนดวา “ให (1) หางหุนสวนจดทะเบียน (2) บริษัทจำกัด (3) บริษัทมหาชนจำกัดท่ี
ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  (4) นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ 
(5) กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ตองจัดใหมีการทำบัญชี และงบการเงนิตองไดรับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต” ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1197 กำหนดวา 
“งบดุลนั้นตองจัดใหมีผู สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแลวนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ
ภายใน 4 เดือน นับแตวันที่ในงบดุลนั้น” และในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
109 กำหนดไววา “บริษัทมหาชนจำกัดตองจัดใหมีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น” จึงเปนสาเหตุที่ทำใหอาชีพผูสอบบัญชีรับอนุญาตมีความสำคัญตอทุกๆ หนวยธุรกิจ 

การจะกาวเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น จะตองผานเงื่อนไขการฝกหัดงานและการทดสอบตาม
ขอกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี การเตรียมตัวใหพรอมเขาสูกระบวนการของขอกำหนดดังกลาวจึงเปนเรื่องสำคัญ 
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โดยสภาวิชาชีพบัญชีไดกำหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติของผูสอบบัญชีรับอนุญาตไววา ผูเขารับการทดสอบ
ตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพ
บัญชีรับรองไวในมาตรา 7 (6) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และฝกหัดงานครบถวนแลว 
หรืออยูระหวางการฝกหัดงานสอบบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด ซึ่งการฝกหัดงานตองฝกหัดงาน
เปน ระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 3,000 ชั่วโมง และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ป โดยการทดสอบแบงเปน 
6 วิชา คือ วิชาการบัญชี 1 วิชาการบัญชี 2 วิชาการสอบบัญชี 1 วิชาการสอบบัญชี 2 วิชากฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ผู
เขารับการทดสอบตองยื่นคำขอสมัครสอบตอคณะกรรมการตามแบบและภายในเวลาที่คณะกรรมการ
กำหนด โดยอาจสมัครสอบทุกวิชาหรือสมัครสอบบางวิชาก็ได การทดสอบจะตองไดคะแนนแตละวิชา
มากกวารอยละ 60 และสามารถเก็บผลการทดสอบไดระยะเวลา 4 ป นับจากวันที่ผานการทดสอบแตละวชิา 
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมีการอนุมัติการขึ้นทะเบียนเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเปนครั้งแรกผานมากวา 50 ป แตมีผู สอบบัญชีที่ผานการทดสอบและขอขึ้นทะเบียนเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและยังคงสถานะอยูมีเพียง ประมาณ 13,000 ราย ซึ่งถือวายังมีจำนวนนอยมากเมื่อ
เทียบสัดสวนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตอบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลในประเทศไทย 

ผูสอบบัญชีจะถูกตั้งความคาดหวังจากบุคคลตางๆ ที่ตองการใชประโยชนจากงบการเงินของกิจการ 
วางบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลวจะตองมีคณุภาพ นาเชื่อถือ ผูสอบบัญชีจึงตองรักษาไว
ซึ่งจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งเกี่ยวของกับผูสอบบัญชี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเปนอิสระ
จากกิจการที่ไปตรวจสอบ ซึ่งหากวาผู สอบบัญชีขาดความเปนอิสระ เชน ถูกผูบริหารกดดันใหแสดง
ความเห็นตองบการเงินที่ผิดใหเปนถูก ก็จะทำใหงบการเงินที่ผานการตรวจสอบนั้นไมมีประโยชนตอผูใชงบ
การเงิน งบการเงินไมมีคุณภาพ และผูสอบบัญชีก็ขาดความนาเชื่อถือ ซึ่งถาหากผูสอบบัญชีไดปฏิบติังานตาม
มาตรฐานทางวิชาชีพแลว รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมท้ังขอมูลในงบการเงินที่ผานการตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชี ก็จะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงนิกลุมตางๆ ยกตัวอยางเชน สถาบันการเงินสามารถใชงบ
การเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ในการพิจารณาการใหสินเชื่อแกกิจการ การอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งระยะเวลาการใหสินเชื ่อ เปนตน สำหรับผู บริหารของกิจการสามารถใช
ประโยชนจากขอมูลในงบการเงินและรายงานของผู สอบบัญชีในการตัดสินใจลงทุนขยายกิจการ การ
พิจารณาตนทุน การควบคุมคาใชจายตางๆ การวางแผนกำไร เปนตน สำหรับผูลงทุนในกิจการจะสนใจ
ขอมูลในงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว เพื่อใชในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจลงทุนกับ
กิจการ ในขณะที่กรมสรรพากรก็สนใจขอมูลในงบการเงินของกิจการเชนกัน เพื่อใชในการประเมินการ
จัดเก็บภาษีประจำปของกิจการ 

การขาดแคลนของวิชาชีพบัญชีในปจจุบัน เนื่องจากงานตรวจสอบบัญชีเปนงานที่จำเปนตองใช
ความรูความสามารถและความชำนาญงานในวิชาชีพเปนพิเศษ เพื่อที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ และผู ปฏิบัติงานจำเปนตองมีประสบการณในการสายงานตรวจสอบบัญชี เพราะยิ่ง
ผูปฏิบัติงานมีประสบการณมากเทาใด ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบก็จะยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น ซึ่งจะทำให
ผลงานของผูสอบบัญชีเปนที่เชื่อถือไดตอผูใชงบการเงิน ปจจุบันนี้ผูปฏิบัติงานตรวจสอบมีแนวโนมลาออก
เปนจำนวนมาก อาจเนื่องดวยสาเหตุลักษณะของงานสอบบัญชีเปนงานที่มีภาระความรับผิดชอบสูง เวลาใน
การทำงานที่จำกัดและกำหนดสงงานที่ตายตัว สงผลใหผูสอบบัญชีรู สึกหมดไฟในการทำงานจนในที่สุด
นำไปสูการลาออก โดยจากการรายงานจากหลายสำนักงานสอบบัญชีระบุวา ตองเผชิญกับอัตราการลาออก
เฉลี่ยของผูสอบบัญชีที่สูงถึงรอยละ 14 ถึงรอยละ 25 ตอป ซึ่งถือเปนปญหาสำคัญขององคกรเนื่องจากอัตรา
การลาออกที่สูงจะสงผลตอตนทุนและคาใชจายในการจัดการทรัพยากรมนุษยขององคกรที่เพิ่มสูงขึ้น เชน 
คาใชจายในการสรรหา คาฝกอบรมพนักงาน เปนตน นอกจากนี้ยังสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ทำงาน รวมทั ้งความพึงพอใจของลูกคาหรือกิจการที่ตรวจสอบดวย เนื่องจากผู สอบบัญชีถือไดวาเปน
ตำแหนงงานที่มีความสำคัญตอองคกรมากที่สุดตำแหนงหนึ่ง เนื่องจากผูสอบบัญชีเปนผูที ่ทำงานใกลชิด
ลูกคามากที่สุด มีความเขาใจในธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของลูกคาแตละรายเปนอยางดี ซึ่งเปนปจจัย
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สำคัญที่ทำใหองคกรสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแตละรายไดอยางตรงใจและรวดเร็ว  ดังนั้น
เมื่อเกิดการลาออกของผูสอบบัญชีขึ้น การทำงานจึงมักเกิดความลาชาและความซ้ำซอนในการทำงาน 
เนื่องจากผูสอบบัญชีคนใหมที่เขามาทำงานแทนยอมตองมาเรียนรูลักษณะการทำงานของลูกคาอีกครั้ง จึง
กลาวไดวา ความรูความชำนาญของผูสอบบัญชีเปนหัวใจสำคัญในการใหบริการของสำนักงานสอบบัญชีทุก
แหง (ธมนวรรณ มุสิก, 2560) 

งานตรวจสอบบัญชี เปนการตรวจสอบงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งถือเปนงานท่ีตองใช
ความรู ความสามารถ มีความเปนอิสระ โดยไมมีแรงกดดันจากผูวาจางแตอยางใด งานสอบบัญชีจึงถือเปน
งานดานหนึ่งของวิชาชีพบัญชี และถือเปนงานที่ความสำคัญตอการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
การสอบบัญชีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหความเชื่อมั่นแกผูใชงบการเงินผานรายงานของผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
วางบการเงินไดจัดทำขึ้นถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม งบการเงินมีการแสดงขอมลูที่
ผิดพลาดอยางมีนัยสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดที่มีมูลเหตุจากความตั้งใจหรือไม
ตั้งใจ 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากร
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจสอบเปน
ผู สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีแนวคิดการวิจ ัยคือ การศึกษาจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณการทำงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจำนวนครั้งในการทดสอบ วามีความสัมพันธมากนอย
เพียงใดตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต และศึกษาปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบ
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต วามีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือไม โดยขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาจะสามารถนำมาเปนแนวทางในการตัดสินใจใหกับผู ที ่ปฏิบัติงานดานการสอบบัญชี และเปน
แนวทางใหกับสำนักงานสอบบัญชีในการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหเกิดการเขารับการทดสอบเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต 
วตัถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจ
เงินแผนดิน สวนกลาง 
 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจ
เงินแผนดิน สวนกลาง จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตของประชากร 

ในการศึกษาวิจัยการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ในครั้งนี้ ไดทำการเลือกกลุมประชากรที่เปนบุคลากรสำนักงานการตรวจเงิน
แผนดิน สวนกลาง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานบัญชี ซึ่งมีความหลากหลายในหลายๆ ดาน เชน ดานความคิด 
ดานความรูสึก ดานทัศนคติ ดานการใชชีวิต เปนตน ซึ่งจากความแตกตางในหลายๆ ดาน จึงทำใหมีความ
เหมาะสมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 2. ขอบเขตดานตัวแปร 

2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่ไดกำหนดข้ึนเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 
2.1.1 ป จจัยดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณการทำงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจำนวนครั้งในการทดสอบ 
2.1.2 ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบไป

ดวย การฝกหัดงาน การเก็บชั่วโมงการทำงาน การทดสอบความรู จำนวนวิชา และเกณฑในการสอบผาน 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่ไดกำหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ การ

ตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง 
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3. ขอบเขตระยะเวลา 
การดำเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง 
 2. เพื่อใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินนำขอมูลไปใชวางแผนเพื่อสนับสนุน กระตุนและจูงใจ ให
บุคลากรเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 3. เพื่อใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกตในงานดานบุคลากร
ภายในสำนักงาน 
 4. เพื่อเปนแนวทางใหกับผูที่ทำงานดานวิชาชีพบัญชี ในการทำความเขาใจถึงวิธีคิดในการเขารับ
การทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ของผูข้ึนทะเบียนการฝกหัดงานสอบบัญชี 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
ณัฏฐสุดา นิลดา 2560 (อางถึงใน ธนนนท อุทัยนูน, 2563) กลาววาปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

ถือเปนปจจัยพ้ืนฐานที่แสดงใหเห็น ถึงความแตกตางกันของแตละบุคคลที่ทำใหรูภูมิหลังของบุคคลนั้นๆ ซึ่งผู
ศึกษาวิจัยนิยมนำแนวคิดทางประชากรศาสตรมาศึกษา และนำมาเปนปจจัยที่ใชในการทดสอบสมมติฐานวา
ลักษณะประชากรแตกตางกัน ใหผลที่แตกตางกันอยางไรกับสิ่งที่ตนศึกษาอยู 

วิศรุต โสมนัส (2563) กลาววาบุคคลที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตรที่ตางกันจะมีพฤติกรรม
ความตองการ การรับรู แรงจูงใจ ความสนใจ การเลือกตัดสินใจ คานิยม ทัศนคติ และ  
อื ่นๆ ที ่แตกตางกันออกไป โดยลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ รายได การศึกษา 
ครอบครัว ภูมิลำเนา ศาสนา สถานภาพตางๆ ทั่วไป สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ และสถานภาพสมรส 
เปนตน ซึ่งลักษณะประชากรศาสตรเหลานี้เปนปจจัยสำคัญที่นำมาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจำแนกความ
แตกตางของบุคคลได 

วช ิรว ัชร งามละมอม 2558 (อ างถ ึงใน พศิน ช ื ่นช ูจ ิตต , 2564) กล าวว าล ักษณะดาน
ประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได เปนตน โดยจะแสดงถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน สามารถ
บงชี้ถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตางกันของบุคคล ดังนั้นจึงกลาวไดวาการ
ตัดสินใจที่แตกตางกันเกิดจากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรอืความเปนมาของบุคคลนั่นเอง 

Chapromma 2017 (อางถึงใน ปภัค อุดมธรรมกุล, ธัญญา สุพรประดิษฐชัย และสิทธิกรณ คำรอด
, 2563) กลาววาประชากรศาสตร หมายถึง กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร ชวยใหทราบขนาดหรือจำนวนคนที่มีอยูในแตละสังคม แตละภูมิภาค รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของ
คนในแตละภูมิภาค ลักษณะประชากรศาสตรเปนปจจัยภายในสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค เชน อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ซึ่งสามารถนำไปใชในการวิเคราะห
ตลาด สวนแบงทางตลาดและวางกลยุทธทางการตลาด ใหตรงกับกลุมเปาหมายที่นักการตลาดตองการให
ไดมากที่สุด 

ภัทรานิษฐ ฉายสุวรรณคีรี (2559) กลาววาทฤษฎีทางดานประชากรศาสตร คือ ลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ รายได อาชีพ การศึกษา เปนเกณฑที่ใชแบงสวน
การตลาด ซึ่งประชากรเปนตัวแปรท่ีสามารถเขาถึงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล 

จิตราพร ลดาดก (2559) กลาววาลักษณะทางประชากรศาสตรในแตละดาน ไมวาจะดวย เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพ ลักษณะเหลานี้สงผลชัดเจนถึงความแตกตางของแตละบุคคล ซึ่งจะมี
ความจำเปนตอการกำหนดตลาดเปาหมาย และยังทำใหเห็นไดวาพฤติกรรมหรือความตองการของแตละ
บุคคลนั้น แตกตางกันออกไปอยางชัดเจน ทำใหแตละบุคคลมีความตองการที่จะไดรับการบริการหรือการ
เลือกใชบริการที่แตกตางกันออกไป 
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ศาสทัต จันดา 2555 (อางถึงใน ปริยาภัทร เล็กประยูร, 2559) กลาววาเพศที่แตกตางกัน มีความ
ตองการในการเขารับการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมแตกตางกัน 

Burton et al. 2012 (อางถึงใน ปริยาภัทร เล็กประยูร, 2559) กลาววาเพศชายและเพศหญิงมี
แนวโนมความแตกตางทางดานบุคลิกภาพ ซึ่งจะเปนผลทำใหการประสบความสำเร็จในการสอบเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจสงผลตอแรงจูงใจในการเขารับการทดสอบ 

อดุลย จาตุรงคกุล 2551 (อางถึงใน จิรัฐ ิติกาล จันทราทิพย, 2562) กลาววาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ไดแก อายุ เพศ ลักษณะของครอบครัว การศึกษา รายได เปนตน มีความสำคัญตอนักการ
ตลาด เพราะเกี่ยวเน่ืองกับอุปสงค (Demand) ในสินคาทั้งหมด และเปนเกณฑในการแบงสวนตลาด 

ปยุดา อิงคสมภพ (2563) กลาววาองคประกอบของประชากรศาสตร สามารถนำมาใชเพ่ือ
เปรียบเทียบการตัดสินใจของกลุ มลูกคาที ่มีความหลากหลายของลักษณะประชากรศาสตร อันจะเปน
ประโยชนในการตอบสนองความตองการใหกับลูกคาได เชน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได 
เปนตน ทั้งนี้ผู ศึกษาสนใจที่จะศึกษาลักษณะประชากรดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เนื่องจากเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สำคัญ ซึ่งจะทำใหธนาคารออม
สินสาขากันทรารมย สามารถนำไปกำหนดตลาดเปาหมายของสินเชื่อธุรกิจรายยอยได 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 สภาวิชาชีพบัญชี (2556) กลาววาผู เขารับการทดสอบตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองไวในมาตรา 7 (6) แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และฝกหัดงานครบถวนแลว หรืออยูระหวางการฝกหัดงานสอบ
บัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด และตองไมเคยเปนผูทุจริตในการทดสอบความรูของผูรับการ
ทดสอบ การทดสอบแบงเปน 6 วิชา คือ วิชาการบัญชี 1 วิชาการบัญชี 2 วิชาการสอบบัญชี 1 วิชาการสอบ
บัญชี 2 วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วิชากฎหมายที ่เกี่ยวของกับการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 การเขาทดสอบวิชาการสอบบัญชี 1 และวิชาการสอบบัญชี 2 จะตองมีเวลา
ฝกหัดงานไมนอยกวาหนึ่งป และมีเวลาฝกหัดงานรวมกันไมนอยกวาหนึ่งพันชั่วโมง ผูเขารับการทดสอบตอง
ยื่นคำขอสมัครสอบตอคณะกรรมการตามแบบและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด โดยอาจสมัครสอบ
ทุกวิชาหรือสมัครสอบบางวิชาก็ได การทดสอบใหมีอยางนอยปละ 2 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรโดยตองประกาศใหผูมีสิทธิเขารับการทดสอบทราบลวงหนา 

สภาวิชาชีพบัญชี (2564) กลาววาขอบเขตวิชาที่ทดสอบ 1) วิชาการบัญชี 1 ใหทดสอบความรู
เกี ่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สินทรัพย
หมุนเวียน เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน การ
สำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร การดอยคาของสินทรัพย ภาษีเงินได และหนี้สิน ตลอดจนเรื่อง
อื่นๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใชในปจจุบัน 2) 
วิชาการบัญชี 2 ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่เกี่ยวกับรายได การนำเสนองบ
การเงิน การเปดเผยขอมูลในงบการเงิน ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศใชในปจจุบัน รวมถึงความรูเกี่ยวกับการบัญชีตนทุน 3) วิชาการสอบบัญชี 1 
ใหทดสอบความรูเก่ียวกับแนวคิดทั่วไปและแมบทสำหรับงานใหความเชื่อมั่นหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชี กระดาษทำการของผูสอบบัญชี การเลือกตัวอยางในงานสอบบัญชี หลักฐานการสอบบัญชี 
วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญในงบการเงิน ไดแก สินทรัพย 
หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายไดและคาใชจาย ทั้งนี้ ใหรวมการทดสอบความรูเกี่ยวกับการสอบบัญชีของ
กิจการที่ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลดวย 4) วิชาการสอบบัญชี 2 ใหทดสอบความรูเก่ียวกับขอตกลงใน
การรับงานสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน การประเมิน
ความเสี่ยงและการตอบสนองตอความเสี่ยงที่ประเมินไว การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน 
การใชบริการหรือผลงานของบุคคลอื่น การสรุปผลการตรวจสอบและการรายงาน การสอบทานงบการเงิน 
ขอพิจารณาสำหรับการตรวจสอบในบางกรณี แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานใหความเชื่อมั่นอื่น และ
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แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับงานบริการเกี่ยวเนื่อง 5) วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ
สอบบัญชี 1 ใหทดสอบความรูเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบญัชี ไดแก กฎหมาย
วาดวยการบัญชี ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (เฉพาะบรรพ 3 หุนสวนและบริษัท) กฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว 6) วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 ใหทดสอบความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายที ่เกี ่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ไดแก ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร คำสั่งกรมสรรพากร 
ประกาศกรมสรรพากรและประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีอากรของบริษัทและ
หางหุนสวนนิติบุคคล และกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี การทดสอบเปนขอสอบปรนัยและขอสอบอัตนัย 
 จักษ ปรีชาวองไวกุล และรวิชุดา บรรจงมณี (2554) กลาววาการจะเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได
นั้น จะตองผานเงื่อนไขการฝกหัดงานและการทดสอบดังกำหนดไวในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี(ฉบับที่18) 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงานการทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2552 ซึ่งไดกำหนดเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชรีับ
อนุญาตไวดังนี้ 1) ตองฝกหัดงานในระหวางการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่กำหนดไว
โดยเริ่มฝกหัดงานหลังจากไดสอบผานวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการกำหนด ไมนอยกวาสี่รายวิชา และ
วิชาการสอบบัญชีไมนอยกวาหนึ่งรายวิชา ซึ่งรวมทุกรายวิชาแลวไมนอยกวาสิบหาหนวยกิต หรือฝกหัดงาน
หลังจากไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่กำหนดไวมาแลว ทั้งนี้การฝกหัดงานดังกลาว ตองกระทำ
เปนเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวาสามปบริบูรณและมีเวลาฝกหัดงานรวมกันไมนอยกวาสามพันชั่วโมง ยกเวน
วิชาการสอบบัญชี 1 วิชาการสอบบัญชี 2 และวิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอรจะตองมีเวลา
ฝกหัดงานเปนเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณและมีเวลาฝกหัดงานรวมกันไมนอยกวาหนึ่งพัน
ชั่วโมงจึงจะมีสิทธิเขารับการทดสอบ 2) การทดสอบแบงเปนเจ็ดวิชา คือ วิชาการบัญชี 1 วิชาการบัญชี 2 
วิชาการสอบบัญชี 1 วิชาการสอบบัญชี 2 วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วิชา
กฎหมายที ่เกี ่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 และวิชาการสอบบัญชีที ่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอร ผูเขารับการทดสอบจะตองสอบผานทุกวิชา และไดคะแนนในแตละวิชาไมต่ำกวารอยละหกสิบ
จึงจะถือวาผานการทดสอบ โดยผูเขารับการทดสอบสามารถสะสมผลการทดสอบของแตละวิชาท่ีสอบผานได
ไมเกินสี่ปนับแตวันที่ผานการทดสอบแตละวิชา จากขอกำหนดตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชีขางตนสรปุได
วา สำหรับผูที่ตองการเก็บชั่วโมงการฝกหัดงานดานการสอบบัญชี สิ่งแรกที่ตองทำคือยื่น “คำขอแจงการ
ฝกหัดงาน(ผส.5)” ซึ่งตองมีลายมือชื่อของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำการฝกงานใหจึงจะสามารถเริ่มเก็บ
ชั่วโมงการฝกหัดงานได จากนั ้นใหรายงานการฝกหัดงานทุกปจนกวาจะครบสามพันชั่วโมง ซึ ่งอาจจะ
มากกวา 3 ปก็ได สำหรับการเริ่มเก็บชั่วโมงการฝกหัดงานสามารถเริ่มเก็บไดในระหวางการศึกษาก็ไดซึ่งจะ
ทำใหการเก็บชั่วโมงเร็วขึ้น แตตองสอบผานวิชาการบัญชีไมนอยกวาสี่วิชาและวิชาการสอบบัญชีไมนอยกวา
หนึ่งวิชา โดยรวมทั้งหมดแลวไมต่ำกวาสิบหาหนวยกิต ทั้งนี้รายวิชาที่คณะกรรมการกำหนดมี 7 รายวิชา 
ดังนี้ 1. การบัญชีขั้นตน/ชั้นตนและการบัญชีขั้นกลาง/ชั้นกลาง 3 รายวิชา 2. การบัญชีขั้นสูง/ชั้นสูง 1 
รายวิชา 3. การสอบบัญชี 1 รายวิชา 4. การบัญชีตนทุน 1 รายวิชา 5. การภาษีอากร 1 รายวิชา หลังจากที่
ยื ่นขอแจงการฝกงานแลวก็จะสามารถขอทดสอบไดเลย ไมจำเปนตองเก็บชั่วโมงครบกอน ยกเวนวิชาการ 
สอบบัญชี1 การสอบบัญชี2 และการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร ที่ตองฝกหัดงานใหไดหนึ่งป
และเก็บชั่วโมงการฝกหัดงานใหไดหนึ่งพันชั่วโมงกอนจึงจะสามารถขอเขาทดสอบได โดยเมื่อฝกหัดงานได
ครบสามปและเก็บชั่วโมงการฝกหัดงานไดสามพันชั่วโมง และสอบผานทุกรายวิชาตามที่กำหนดแลวก็จะ
สามารถขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได 
 สุพจน ปานนอย (2562) กลาววาการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant) 
หรือที่เรียกกันยอๆ วา CPA นั้น เปนอีกหนึ่งความใฝฝนของนักการบัญชีหลายๆ คน แตการที่จะเปน CPA 
ไดนั้น จะตองผานขั้นตอนหลายอยาง ผูที่จะเตรียมตัวสอบ CPA จึงจำเปนตองเตรียมตัวไวลวงหนาแตเนิ่นๆ 
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เพราะสภาวิชาชีพบัญชี ไดกำหนดคุณสมบัติผู มีสิทธิ์สอบ CPA ไวหลายขอ ซึ่งผูที ่จะเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตไดนั้น ตองมีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังตอไปนี้ 

1. เปนผูไดรับปริญญาทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี 
2. มีอายุยี่สิบปบริบูรณ และมีสัญชาติไทย 
3. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี รวมทั้ง ไมเคยตองโทษจำคุกใน

คดีที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีเห็นวาอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพ 

4. ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
5. ไมประกอบอาชีพอยางอื่นที่ไมเหมาะสมหรือทำใหขาดความเปนอิสระในหนาที่ผูสอบบัญชี 
6. ฝกหัดงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมาแลว ซึ่งในสวนของการฝกหัดงานสอบบัญชีนั้น จะมีวิธีการ

และข้ันตอนดังตอไปนี้ 
6.1 ผูฝกหัดงานเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีแลว 
6.2 ผู ฝกหัดงานจะยื่นคําขอแจงการฝกหัดงานไดก็ตอเมื ่อสอบผานวิชาการบัญชีตามที่

คณะกรรมการกำหนดไมนอยกวาสี ่รายวิชา และวิชาการสอบบัญชีไมนอยกวาหนึ ่งรายวิชา ซึ ่งรวมทุก
รายวิชาแลวตองไมนอยกวาสิบหาหนวยกิต 

6.3 ผูฝกงานตองยื่นคําขอแจงการฝกหัดงานตอคณะกรรมการกอนเริ่มฝกหัดงาน พรอมดวย
หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาวาไดสอบผานวิชาการบัญชี และวิชาการสอบบัญชีตามกำหนด 

6.4 ผูฝกหัดงานตองผานการฝกหัดงานสอบบัญชีจากหนวยงานที่มีการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีของไทยหรือมาตรฐานการสอบบัญชีของตางประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีใหการรับรอง 

6.5 ผูฝกงานจะตองฝกหัดงานเปนเวลาไมนอยกวาสามป แตไมเกินหาปนับจากวันยื่นคําขอแจง
การฝกหัดงาน และมีเวลาฝกหัดงานรวมกันไมนอยกวาสามพันชั่วโมง 

แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
ความหมายการตัดสินใจ 
จุไรรัตน ศิริมั่งมูล, นุชนาถ พันธุราษฎร และณัฐฌา ขำศิริ (2562) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง 

การใชความคดิในการศึกษาและวิเคราะหปญหาหรอืโอกาสในการประเมินหรอืพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม
และดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว การตัดสินใจมีความสำคัญตอชีวิตมนุษยมาก 
ไมวาจะเปนการตัดสินใจเลือกสาขาที่เรียน เลือกคบเพ่ือน หรือการเลือกคูครอง การตัดสินใจของบุคคลอาจ
ทำไดหลายวิธี เชน การถามใหผูอื่นชวยตัดสินใจใหหรือตัดสินใจดวยตนเองจากการคิดอยางรอบคอบ แตไม
วาจะใชวิธ ีการใดในการตัดสินใจ การตัดสินใจทุกครั ้งจะมีผลตอชีวิตบุคคลเสมอ เมื่อการตัดสินใจมี
ความสำคัญตอชีวิตมนุษย เชนนี้บุคคลควรมีการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและเพื่อใหไดผลดีที่สุดกับ
ชีวิต บุคคลจึงควรมีการตัดสินใจที่รอบคอบเปนกระบวนการและมีระบบ สถาบันการศึกษาควรสอนทักษะ
การตัดสินใจใหผูเรียน ซึ่งจะเปนสวนที่สำคญัมาก ในการเลือกอาชีพหรือการศึกษาของเขา นอกจากนั้น การ
เรียนรู กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถชวยบุคคลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ ของ
เขาในชีวิตดวย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2556 (อางถึงใน จุไรรัตน ศิริมั่งมูล, นุชนาถ พันธุ
ราษฎร และณัฐฌา ขำศิริ, 2562) กลาววาการตัดสินใจ หมายถึง การกระทำของบุคคลในการที ่เลือก
ทางเลือกที่มีอยูหลายๆ ทางเลือก โดยการรวบรวมและประเมินขอมูลและสิ่งประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ โดยการ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของผูเลือก เพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติ 

ณัฎฐพันธ เขจรนันทน 2551 (อางถึงใน ณัชชา สุวรรณวงศ, 2560) ไดใหความหมายวาการ
ตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการใชความคิดและการกระทำของการรับรูโดยการศึกษาและวิเคราะหปญหา 
(Problem) หรือโอกาส (Opportunity) และประเมินทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือจัดการกับปญหาหรือโอกาสที่
เกิดข้ึน 
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วิศรุต โสมนัส (2564) กลาววาการตัดสินใจหมายถึง การคิดวิเคราะหของบุคคลที ่นำไปสูการ
แยกแยะแนวทางปฏิบัติหลายๆ ทางเพื่อใหไดทางเลือกที่เห็นวาดีที่สุดและสามารถบรรลุวัตถุประสงคทีบุ่คคล
นั้นตองการ ซึ่งทางเลือกตองมีหลายทางมีเหตุผลประกอบการพิจารณาและมีจุดมุงหมายที่แนนอนในการ
ตัดสินใจ ดังนั้นการตัดสินใจจึงเปนเรื่องที่สำคัญสำหรับการเลือกอาชีพของบุคคล เพราะมีผลกระทบตอการ
ดำเนินชีวิตของบุคคลนั้นๆ 

Harrison 1981 (อางถึงใน วิศรุต โสมนัส, 2564) ไดใหขอสรุปเก่ียวกับนิยามของการตัดสินใจไววา
เปนกระบวนการการประเมินผลเกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลือกที่จะนำไปสูการบรรลุเปาหมายไดโดยการ
คาดคะเนผลที่จะเกิดจากทางเลอืกปฏิบัติที่จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายไดมากที่สุด 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง ซึ ่งเปนการวิจัยโดยไมมีการจัดกระทำหรือ
ควบคุมตัวแปรใดๆ ซึ่งเปนการศึกษาตามสภาพแวดลอมที่เปนอยูจริงโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เปนการ
เก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสและใชวิธีการวิเคราะห
ขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 
 กลุ มประชากรในการวิจัยในครั้งนี ้ คือ บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่
ปฏิบัติงานในสายบัญชี ประจำสำนักงานที่ตั้งอยูที ่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 ซึ่งขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 (ปงบประมาณ 2565) บุคลากรสำนักงานการตรวจเงิน
แผนดิน สวนกลาง ที่ปฏิบัติงานในสายบัญชี มีจำนวนทั้งสิ้น 1,101 คน 
 กลุมตัวอยางจำนวน 294 คน ใชสูตรคำนวณของทาโรยามาเน (Taro Yamane) วิธีการสุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก 
 ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสรางขึ้นโดยมีลักษณะเปนคำถามปลายปด (closed-
ended question) และคำถามปลายเปด (open-ended question) ซึ่งมี 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ซึ ่งเปนคำถามลักษณะประชากรศาสตร ซึ่งจะ
ประกอบไปดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานประสบการณการทำงาน ดานรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และดานจำนวนครั้งในการทดสอบ ซึ่งจะเปนคำถามแบบปลายปดแบบตรวจสอบรายการ กำหนดให
ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งจะ
ประกอบไปดวยคำถามทั้งหมด 5 ดาน คือ ดานการฝกหัดงาน ดานการเก็บชั่วโมงการทำงาน ดานการ
ทดสอบความรู ดานจำนวนวิชา และดานเกณฑในการสอบผาน ซึ่งจะประกอบไปดวยขอคำถามท้ังหมด 24 ขอ 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ซึ่งจะประกอบไปดวยขอคำถามทั้งหมด 7 ขอ 

สวนที่ 4 เปนขอคำถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ซึ่งจะ
มีขอคำถามทั้งหมด 1 ขอ 
การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1.1 ใช ค ารอยละและคาความถี ่ก ับตัวแปรที ่ม ีระดับการวัดเช ิงกลุ ม ไดแก ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานประสบการณการทำงาน ดานรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และดานจำนวนครั้งในการทดสอบ 

1.2 ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานการฝกหัดงาน 
ดานการเก็บชั่วโมงการทำงาน ดานการทดสอบความรู ดานจำนวนวิชา และดานเกณฑในการสอบผาน และ
การตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง 
 2. สถิติอนุมาน ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
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2.1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ ตางกัน ทำใหการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ตางกัน ใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 

2.2 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานประสบการณการ
ทำงาน ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน และดานจำนวนครั้งในการทดสอบ ตางกัน  ทำใหการตัดสินใจสอบเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ตางกัน ใชการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการ
เปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

2.3 ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดแก ดานการฝกหัด
งาน ดานการเก็บชั่วโมงการทำงาน ดานการทดสอบความรู ดานจำนวนวิชา และดานเกณฑในการสอบผาน 
มีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สวนกลาง ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอทานคิดวาการสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนทางเลือกที่ดีที่สุดในสายอาชีพของทาน เปนขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด 
 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 

2.1 บ ุคลากรสำน ักงานการตรวจเง ินแผนด ิน ส วนกลาง ท ี ่ม ี เพศตางก ัน อายุต างกัน 
ประสบการณการทำงานตางกัน และจำนวนครั้งในการทดสอบตางกัน ทำใหการตัดสินใจสอบเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต (CPA) ไมตางกัน 

2.2 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่มีระดับการศึกษาตางกัน และรายได
เฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีผลตอ
การตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง 
สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

3.1 ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานการทดสอบ
ความรู ดานจำนวนวิชา และดานเกณฑในการสอบผาน มีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง 

3.2 ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานการฝกหัดงาน 
และดานการเก็บชั่วโมงการทำงาน ไมมีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงิน
แผนดิน สวนกลาง สามารถสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวา เนื่องจากสำนักงานการตรวจ
เงินแผนดิน เปนหนวยงานที่มีหนาที่เกี ่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การตรวจสอบการใชงบประมาณของ
หนวยงานของรัฐ รวมถึงการตรวจสอบการดำเนินงานอื่นของหนวยงานของรัฐ จึงทำใหบุคลากรใหความ
สนใจกับการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ ่งจะสงผลใหการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
หนวยงานมีความนาเชื่อถือมากยิ่งข้ึน และความรูที่ไดรับจากการเขารับการทดสอบสามารถนำมาเปนความรู



11 

พื้นฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบได ซึ่งบุคลากรสวนใหญจะไดรับแรงกระตุนจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
รวมถึงแรงกระตุนจากเพื่อนรวมงาน ทำใหมีความตองการเขารับการทดสอบมากขึ้น และบุคลากรยังเชื่อวา 
การเปนผู สอบบัญชีรับอนุญาตถือวาเปนการประสบความสำเร็จดานการประกอบอาชีพในสายงานของ
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอภิชา เปยทอง (2562) กลาววา ผูชวยผูสอบบัญชีสวนใหญ รับรูถึงความ
ตองการของตัวเอง และไดรับคำแนะนำ และแรงกระตุนจากปจจัยภายนอกในการเขารับการทดสอบความรู
ขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และสอดคลองกับปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) กลาววา 
ถาสอบ CPA ได จะทำใหรูสึกวาตนประสบความสำเร็จในชีวิตหรือหนาที่การงาน และ CPA มีความสำคัญ
กับความกาวหนาทางอาชีพ 
 2. ผลการวิจัยการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจ
เงินแผนดิน สวนกลาง จำแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร 

2.1 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่มีเพศตางกัน ทำใหการตัดสินใจสอบ
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สวนกลาง ที่มีเพศตางกัน ไมไดเปนตัวกำหนดการตัดสินใจสอบเปนผู สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ซึ่ง
สอดคลองกับอภิชา เปยทอง (2562) ทำการศึกษาการตัดสินใจในการทดสอบความรูขอขึ้นทะเบียนเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูชวย
ผูสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศตางกันทำใหการตัดสินใจในการทดสอบความรูขอ
ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมไมตางกัน และสอดคลองกับปริยาภัทร เล็กประยูร 
(2559) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบ
บัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ พบวา เพศชายและเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเขารับการทดสอบเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้ไมวาเพศชายหรือเพศหญิงมีแรงจูงใจในการเขารับการ
ทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมตางกัน ดังนั้นเพศจึงไมไดเปนปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการเขารับการ
ทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพราะไมวาเพศใดๆ ก็มีแรงจูงใจในการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเหมือนกัน และสอดคลองกับศาสทัต จันดา 2555 (อางถึงใน ปริยาภัทร เล็กประยูร, 2559) กลาว
วาเพศที่แตกตางกัน มีความตองการในการเขารับการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ไมแตกตางกัน 

2.2 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่มีอายุตางกัน ทำใหการตัดสินใจสอบ
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สวนกลาง ที่มีอายุตางกัน ไมไดเปนตัวกำหนดการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) อาจ
เนื่องมาจากบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง มองวาไมวาจะเขารับการทดสอบหรือไม ก็ยัง
สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดเรื่อยๆ ไมไดมีการกดดันจากหนวยงาน และไมไดมีการนำผลการเขารับการ
ทดสอบมาใชในการปรับเลื่อนตำแหนง ซึ่งสอดคลองกับอภิชา เปยทอง (2562) ทำการศึกษาการตัดสินใจใน
การทดสอบความรู ขอขึ ้นทะเบียนเปนผู สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู ช วยผู สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูชวยผูสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตางกัน
ทำใหการตัดสินใจในการทดสอบความรูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมไมตางกัน 
ซึ่งไมสอดคลองกับปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการสอบเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ พบวา อายุที่แตกตาง
กันสงผลตอแรงจูงใจในการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยรวมแตกตางกัน โดยจากการ
ทดสอบพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 29 ปข้ึนไป มีแรงจูงใจที่จะเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
มากกวาผูที่มีอายุนอยกวา เนื่องมาจากอายุมากยิ่งขึ้นจะทำใหเกิดแรงจูงใจจากตนเองสืบเนื่องมาจากการ
เห็นผูอ่ืนที่สอบเปนผูสอบบัญชีไดแลวนั้น ทำใหเกิดแรงจูงใจในสวนหนึ่ง 

2.3 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหการ
ตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาบุคลากรสำนักงานการตรวจ
เงินแผนดนิ สวนกลาง ที่มีระดับการศึกษาตางกัน เปนตัวกำหนดการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรบัอนุญาต (CPA) 
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เนื่องจากผูที่มีระดับการศึกษาตางกัน จะมีการรับรูเกี่ยวกับการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับอภิชา เปยทอง (2562) ทำการศึกษาการตัดสินใจในการทดสอบความรูขอขึ้น
ทะเบียนเปนผู สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูชวยผู สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบวา ผูชวยผูสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาตางกันทำใหการตัดสินใจ
ในการทดสอบความรูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมไมตางกัน และไมสอดคลอง
กับปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการสอบเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ กลาววาเนื่องมาจากการเขารับการ
ทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยมีเกณฑขั้นต่ำเพียงปริญญาตรี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโทสามารถเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีไมแตกตางกัน นอกจากนี้ การเปนผูชวยผูสอบ
บัญชีถึงแมวาจะมีการศึกษาในระดับปริญญาโท ก็จัดวาเปนพนักงานในระดับตนเชนเดียวกับผูชวยผูสอบ
บัญชีที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งพนักงานในระดับตนตางก็มีแรงจูงใจที่จะเขารับการทดสอบเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ 

2.4 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่มีประสบการณการทำงานตางกัน ทำ
ใหการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาบุคลากรสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่มีประสบการณการทำงานตางกัน ไมไดเปนตัวกำหนดการตัดสินใจสอบ
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เนื่องจากการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถเพิ่มพูนความรูดานการสอบ
บัญชีได และสามารถคงอยูในสายอาชีพนี้ไดแมไมเขารับการทดสอบ จึงอาจสรุปไดวา ประสบการณการ
ทำงานไมไดเปนตัวกำหนดในการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไมสอดคลองกับอภิชา เปยทอง 
(2562) ทำการศึกษาการตัดสินใจในการทดสอบความรูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
ผูชวยผูสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูชวยผูสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่มีระยะเวลาในการทำงานตางกันทำใหการตัดสินใจในการทดสอบความรูขอขึ้นทะเบียนเปน
ผู สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมตางกัน และไมสอดคลองกับปริยาภัทร เล ็กประยูร (2559) 
ทำการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบบัญชีใน
สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ กลาววาประสบการณการทำงานที่แตกตางกันสงผลตอแรงจูงใจในการเขารับ
การทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยรวมแตกตางกัน โดยพบวา ยิ่งกลุมตัวอยางมีประสบการณการ
ทำงานมากขึ้น ก็จะยิ่งมีแรงจูงใจที่จะเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตมากขึ้น ซึ่งอาจเปนไปได
วาผูที่มีประสบการณในการทำงานมานาน ยอมมีแนวโนมที่จะอยูในสายงานอาชีพตรวจสอบบัญชี และการ
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตก็เปนสิ่งหนึ่งที่สะทอนถึงความรูความสามารถทางดานการสอบบัญชี รวมถึง
อนาคตในสายงานดานนั้นๆ ผูที่มีประสบการณในการทำงานมานานจึงมีแรงจูงใจในการเขารับการทดสอบ
มากกวาผูที่มีประสบการณนอยและยังไมรูแนวทางอนาคตในสายงานอาชีพตรวจสอบบัญชี 

2.5 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำให
การตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาบุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน เปนตัวกำหนดการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต (CPA) เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดคาสมัครสอบในการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาตวิชาละ 1,000 บาท ประกอบกับเมื่อสอบผานครบทุกวิชาแลว ตองชำระคาสมาชิกอีกจำนวน 
2,000 บาทตอป จึงทำใหรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต สอดคลอง
กับอภิชา เปยทอง (2562) ทำการศึกษาการตัดสินใจในการทดสอบความรูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูชวยผูสอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเงินเดือนตางกันเปนตัวกำหนดระดับการตัดสินใจในการทดสอบความรูขอ
ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เนื่องจากในการเขารับการทดสอบในแตละวิชาจะมีคาใชจายคอนขางสูง  

2.6 บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่มีจำนวนครั้งในการทดสอบตางกัน ทำ
ใหการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาบุคลากรสำนักงาน
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การตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่มีจำนวนครั้งในการทดสอบตางกัน ไมไดเปนตัวกำหนดการตัดสินใจสอบ
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เนื่องจากผูที ่ตัดสินใจในการเขารับการทดสอบแลว ไมวาจะเขารับการ
ทดสอบก่ีครั้ง ก็ยังจะเขารับการทดสอบเรื่อยๆ จนกวาจะสอบผาน ซึ่งไมสอดคลองกับปริยาภัทร เล็กประยูร 
(2559) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบ
บัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ กลาววาจำนวนครั้งที่เขาทดสอบที่แตกตางกัน สงผลตอแรงจูงใจใน
การเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยรวมแตกตางกัน เนื่องจากผูที่เขารับการทดสอบยิ่งได
เขารับการทดสอบจำนวนหลายครั้งขึ้น จะทำใหเกิดแรงกระตุนของตนเองในการเขารับการทดสอบเพื่อให
ผานการทดสอบ  

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีผลตอการ
ตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาบุคลากรสำนักงานการตรวจ
เงินแผนดิน สวนกลาง 

3.1 ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานการฝกหัดงาน มี
ผลตอการตัดสินใจสอบเปนผู สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สวนกลาง ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่ปฏิบัติงานดาน
บัญชี ใหความสำคัญกับปจจัยดานการฝกหัดงาน ในเรื ่องการสนับสนุนใหมีการฝกหัดงานสอบบัญชีใน
หนวยงาน ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจใน
การสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ ที่มีการ
ทดสอบสมมติฐานปจจัยดานการฝกหัดงาน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ผลที่ไดมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว คือ 0.05 จึงทำใหปจจัย
ดานการฝกหัดงาน สงผลตอแรงจูงใจในการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

3.2 ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานการเก็บชั่วโมงการ
ทำงาน มีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงิน
แผนดิน สวนกลาง ซึ ่งผู วิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่
ปฏิบัติงานดานบัญชี ใหความสำคัญกับปจจัยดานการเก็บชั่วโมงการทำงาน ในเรื่องการทำรายงานการฝกหัด
งานปละ 1 ครั้งมีความเหมาะสมแลว โดยจักษ ปรีชาวองไวกุล และธวิชุดา บรรจงมณี (2554) กลาววา ผูที่
ตองการเก็บชั่วโมงการฝกหัดงานดานการสอบบัญชี สิ่งแรกที่ตองทำคือยื่นคำขอแจงการฝกหัดงาน (ผส. 5) 
ซึ่งตองมีลายมือชื่อของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ทำการฝกหัดงานให จึงจะสามารถเริ่มเก็บชั่วโมงการฝกหัด
งานได จากนั้นใหรายงานการฝกหัดงานทุกป จนกวาจะครบสามพันชั่วโมง ซึ่งอาจจะมากกวา 3 ปก็ได และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ (2563) กลาววา ผูฝกหัดงานตองเปนสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี โดยผูฝกหัดงาน
ตองยื่นคำขอแจงการฝกหัดงาน (แบบฟอรม ผส.1) และตองรายงานการฝกหัดงานสอบบัญชี ปละ 1 ครั้ง 
(แบบฟอรม ผส.2) นับจากวันยื่นคำขอแจงการฝกหัดงาน โดยใหยื่นรายงานภายใน 2 เดือนนับจากวันสิ้น
เดือนที่ครบกำหนดในแตละป พรอมดวยคำรับรองการฝกหัดงานของผูใหการฝกหัดงาน (แบบฟอรม ผส.3) 

3.3 ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานการทดสอบ
ความรู มีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงิน
แผนดิน สวนกลาง ซึ ่งผู วิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่
ปฏิบัติงานดานบัญชี ใหความสำคัญกับปจจัยดานการทดสอบความรู ในเรื่องการทดสอบความรูทำใหทานมี
การพัฒนาตนเอง ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับสุพจน ปานนอย (2562) กลาววา การเตรียมตัวสอบ CPA ให
ประสบความสำเร็จนั้น ผูที่เตรียมตัวสอบ CPA ควรวางแผนการอานหนังสือลวงหนา โดยดูวาวิชาไหนที่เรา
ถนัด และไมถนัด และเรียงลำดับวิชาที่จะสอบกอนหลังใหเรียบรอย จากนั้นแบงเวลาอานหนังสือสำหรับแต
ละวิชา โดยตรวจสอบใหแนใจวาเวลาพอสำหรับการทำความเขาใจขอบเขตเนื้อหาทั้งหมด  นอกจากนี้การ
หาขอสอบเกามาอานและลองทำ เพื ่อใหเขาใจแนวทางการออกขอสอบ หรือประเด็นที่ออกสอบบอยๆ  
รวมทั้งฝกฝนเพื่อใหทำขอสอบบอยๆ ก็จะชวยใหเราสามารถทำขอสอบไดคลองแคลวย่ิงขึ้น ซึ่งผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวาหากเรามีการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต และมีการเตรียมตัวกอนเขารับ
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การทดสอบ นอกจากจะทำใหมีโอกาสในการสอบผานมากข้ึนแลว ยังทำใหผูเขารับการทดสอบมีการเพิ่มพูน
ความรูและพัฒนาตนเองไดอีกดวย 

3.4 ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานจำนวนวิชา มีผล
ตอการตัดสินใจสอบเปนผู สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สวนกลาง ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่ปฏิบัติงานดาน
บัญชี ใหความสำคัญกับปจจัยดานจำนวนวิชา ในเรื่องจำนวนวิชาที่ใชในการทดสอบความรูมีผลตอการ
เตรยีมตัวในการเขารับการทดสอบ ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับปรยิาภัทร เล็กประยูร (2559) ทำการศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอแรงจูงใจในการสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบบัญชีในสำนักงานสอบบญัชี
ขนาดใหญ ที่มีการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานจำนวนวิชา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจสอบเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต (CPA) ผลที่ไดมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว คอื 0.05 
จึงทำใหปจจัยดานจำนวนวิชา สงผลตอแรงจูงใจในการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่ง
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาจำนวนวิชาในการสอบ 6 วิชา มีความเหมาะสม และครอบคลุมถึงความรูท่ีจำเปนตอง
ใชในการเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ซึ่งหากผูเขารับการทดสอบสามารถสอบผานเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตได ก็จะสามารถนำความรูที่ไดรับจากการทดสอบไปใชไดจริงในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

3.5 ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดานเกณฑในการสอบ
ผาน มีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
สวนกลาง ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่ปฏิบัติงานดาน
บัญชี ใหความสำคัญกับปจจัยดานเกณฑในการสอบผาน ในเรื่องหากสภาวิชาชีพบัญชีขยายระยะเวลาในการ
สะสมผลการทดสอบของแตละวิชาที่สอบผานออกไปมากกวา 4 ปจะทำใหมีผูสอบผานมากยิ่งข้ึน ซึ่งผลที่ได
สอดคลองกับปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการสอบเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผูชวยผูสอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ ที่มีการทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยดานเกณฑขั้นต่ำไปการผานการทดสอบ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ผลที่ไดมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสำคัญที่กำหนดไว คือ 0.05 จึงทำใหปจจัย
ดานเกณฑในการสอบผาน สงผลตอแรงจูงใจในการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต แสดงให
เห็นวาเกณฑการผานการทดสอบที่สภาวิชาชีพบญัชีกำหนดเหมาะสมแลว ซึ่งผูวิจัยมีความคดิเห็นวาเกณฑใน
การสอบผาน ที่กำหนดใหผูเขารับการทดสอบจะตองสอบผานทุกวิชา และไดคะแนนในแตละวิชาไมต่ำกวา
รอยละหกสิบจึงจะถือวาผานการทดสอบ  ถือวามีความเหมาะสมเนื่องจาก อาชีพผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปน
งานในลักษณะใหความเชื่อมั่น ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองมีความรูและประสบการณในการสอบบัญชีที่
คอนขางมาก นอกจากการรับงานสอบบัญชีที่จะชวยเพิ่มพูนประสบการณแลว เกณฑในการสอบผานก็ถือ
เปนตัวแปรหนึ่งท่ีจะเปนตัวกำหนดคุณสมบัติดานความรูของผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดดวยเชนกัน 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 
 จากผลวิจัยในครั ้งนี ้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใชใหเปนประโยชนและแนวทางสำหรับ
หนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี้ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรศาสตร โดยแบงเปน ดานระดับ
การศึกษา และดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน ทำใหการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ตางกัน หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน มหาวิทยาลัย ควรมี
การแนะแนวหรือสงเสริมใหมีการฝกงานหรือทำงานตอในสายอาชีพสอบบัญชี โดยอาจมีการจัด Road 
Show จากสำนักงานสอบบัญชี เพื่อใหความรูหรือแนะแนวทางเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจใหแก
นักศึกษา หรอืสำนักงานการตรวจเงินแผนดินหรอืสำนักงานสอบบัญชีควรมีการสนับสนุนดานการเขารับการ
ทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไมวาจะเปนดานการจัดฝกอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับการสอบบัญชี 
หรือการใหเงินสนับสนุนเมื่อสอบผานเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการเขารับ
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การทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งจะทำใหหนวยงานมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการสอบ
บัญชีอยางแทจรงิ ซึ่งจะทำใหหนวยงานมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
 สำหรับปจจัยดานประชากรศาสตรดานอื่นๆ คือ ดานเพศ ดานอายุ ดานประสบการณการทำงาน 
และดานจำนวนครั้งในการทดสอบ ใหการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากร
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ไมตางกัน ชี้ใหเห็นวา อาชีพผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนอาชีพท่ี
เปนสากลทั่วไปสำหรับผูที่ปฏิบัติงานสายอาชีพสอบบัญชี ซึ่งไมวาจะมีเพศ อายุ ประสบการณการทำงาน 
หรือมีจำนวนครั้งในการทดสอบ ตางกัน ก็ทำใหการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตไมตางกัน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือสภาวิชาชีพบัญชี อาจไมตองใหความสำคัญ
ในทุกดาน แตอาจเลือกใหความสำคญัเปนบางดาน เชน ดานเพศ ดานอายุ และดานประสบการณการทำงาน 
เปนตน เนื่องจากการศึกษากลุมตัวอยางนั ้นพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงถึงรอยละ 
80.30 หรือจำนวน 236 คน จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 294 คน ซึ่งหากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
สำนักงานการตรวจเงินแผนดนิ สำนักงานสอบบัญชี หรอืสภาวิชาชีพบัญชี ตองการเพิ่มจำนวนผูสอบบัญชรัีบ
อนุญาตที ่เปนเพศชาย เพื ่อใหรองรับกับงานสอบบัญชีในภาคสนาม หรือการปฏิบัติงานที่ตองใชความ
คลองแคลวหรือมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน หนวยงานควรมีการสื่อสารใหเขาถึงกลุมบุคคลดังกลาว อีกทั้ง
เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 26 – 28 
ป ถึงรอยละ 62.60 หรือจำนวน 184 คน และมีประสบการณการทำงานอยูระหวาง 1 – 3 ป ถึงรอยละ 
47.60 หรือจำนวน 140 คน ซึ ่งหากหนวยงานตองการสงเสร ิมใหผ ู ที ่ม ีช วงอายุท ี ่มากขึ ้นและผู ที่มี
ประสบการณการทำงานที่มากขึ้น เขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  หนวยงานควรมีการกระตุน 
หรือสรางแรงจูงใจในเรื่องผลตอบแทนหรือการปรับเลื่อนตำแหนง เพื่อใหกลุมคนเหลานี้เขารับการทดสอบ
มากขึ้น เนื่องจากบุคคลที่มีอายุและประสบการณการทำงานที่มากขึ้น ทำใหมีความรูในเรื่องการสอบบัญชี
มากกวาบุคคลที่มีอายุและประสบกาณการทำงานนอยกวาเมื่อเปรียบเทยีบในสายอาชีพสอบบัญชีเหมือนกัน 
ซึ่งถาหากหนวยงานมีผูเขารับการทดสอบและสอบผานจำนวนมาก ก็จะเพิ่มความนาเชื่อถือใหแกหนวยงาน
ดวยเชนกัน 
ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 ปจจัยดานหลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีผลตอการตัดสินใจสอบเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ประกอบไปดวย ดาน
การทดสอบความรู ดานจำนวนวิชา และดานเกณฑในการสอบผาน มีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. ดานการทดสอบความรู จากการวิจัย พบวา หลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต ดานการทดสอบความรูนั้นมีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากร
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญกับขอบเขตวิชาที่ใชในการทดสอบ
ความรู รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และกฎหมาย
ที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี เพ่ือทำใหเกิดการตัดสินใจเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตมากยิ่งขึ้น เชน หนวยงานควรมีการจัดฝกอบรมใหความรูใหครอบคลุมขอบเขตของแตละวิชาที่ใชใน
การทดสอบ และมีการสนับสนุนใหมีการนำไปใชในการปฏิบัติงานจริง รวมถึงสภาวิชาชีพบัญชีควรมีการ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่ใชในการออกสอบ และจัดฝกอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑ
และวิธีการเขารับการทดสอบความรู 
 2. ดานจำนวนวิชา จากการวิจัย พบวา หลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ดานจำนวนวิชานั้นมีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญกับจำนวนวิชาที่ใชในการทดสอบ จำนวนครั้งในการ
จัดสอบ รวมถึงวิชาที่ตองผานหลักเกณฑในการเก็บชั่วโมงการสอบบัญชีกอนเขารับการทดสอบในวิชานั้น 
เพื่อกระตุนใหเกิดการตัดสินใจเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต และควรกำหนดหลักเกณฑ
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ที่ผูเขารับการทดสอบสามารถเขาถึงไดงาย โดยอาจเพิ่มจำนวนครั้งในการจัดสอบ เพื่อทำใหผูเขารับการ
ทดสอบมีโอกาสในการสอบผานมากยิ่งขึ้น 
 3. ดานเกณฑในการสอบผาน จากการวิจัย พบวา หลักเกณฑ และวิธีการทดสอบเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ดานเกณฑในการสอบผานนั้นมีผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญกับคะแนนขั้นต่ำในการสอบ
ผาน หรือการสะสมผลการทดสอบ เชน การขยายเวลาในการสะสมผลการทดสอบใหมากกวา 4 ป เพื่อใหผู
เขารับการทดสอบตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตมากขึ้น ซึ่งจะทำใหมีโอกาสในการสอบผานมาก
ขึ้นเชนกัน 
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะสงผลตอการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต (CPA) ของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง เชน ปจจัยดานความกาวหนาใน
วิชาชีพสอบบัญชี  ปจจัยดานการไดรับการยอมรับ ปจจัยดานคาตอบแทน และปจจัยดานความสำเร็จ 
เพ่ือที่จะไดทำความเขาใจถึงวิธีคิดในการเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ของผูขึ้นทะเบียนการ
ฝกหัดงานสอบบัญชี 
 2. การวิจัยในครั้งนี้ทำการศึกษากลุมตัวอยางบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ท่ี
ปฏิบัติงานดานบัญชี ซึ่งเปนกลุมเฉพาะที่ยังไมครอบคลุมบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินที่
ปฏิบัติงานอยูในสวนภูมิภาค หากมีการพัฒนางานวิจัยนี้อาจเพิ่มบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที่ปฏิบัติงานอยูในสวนภูมิภาค หรือเลือกใชกลุมตัวอยางที่เปนผูชวยผูสอบบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสอบ
บัญชี เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความหลากหลายและเปนขอมูลที่สามารถนำไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ในการวิจัยครั ้งตอไป อาจศึกษาถึงการตัดสินใจสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
บุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน สวนกลาง ที่ผานการทดสอบและขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว 
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