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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจ
ในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุนและปัจจัยด้าน
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้
ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบแบบ T-test 
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย
สถิติ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการท างานต่างกัน ท าให้การตัดสินใจในการทดสอบ
ความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านการสนับสนุน และ
ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพ ในด้านความต้องการของมนุษย์
และด้านการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบมีผลการ
ตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
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ABSTRACT 
 The purpse of this research study wss to (1 )  To study Decision making in to take 
Certified Public Accountant (CPA) Examinations of Audit Assistant in Bangkok  (2 )  To study 
the decision to test knowledge. Apply for registration as a Certified Public Accountant (CPA) 
of Assistant Auditor in Bangkok Classified by personal factors (3 )  To study the factors of 
criteria, methods and conditions for taking the test and supporting factors that affect to 
Decision making in to take Certified Public Accountant (CPA) Examinations of Audit Assistant 
in Bangkok 
 There are 400 sample in Bangkok are used in this research, using questionnaires as a 
tool for data collection. The statistics used for analysis were frequency, percentage, mean 
and standard deviation. In case of testing the hypothesis, using t-test statistics, one-way 
variance statistics (One-way ANOVA), if differences were found, LSD methods must be used 
and using multiple regression statistics.  
 The results of hypothesis testing showed that the personal factors of the Audit 
Assistant in Bangkok with the different age, status, salary and period of employment causing 
Decision making in to take Certified Public Accountant (CPA) Examinations of Audit Assistant 
in Bangkok examinations is different and the factors of criteria, methods and conditions for 
taking the test and supporting factors in terms of testing knowledge, exam characteristics, 
number of subjects and minimum criteria for passing the test and human needs that affect 
to Decision making in to take Certified Public Accountant (CPA) Examinations of Audit 
Assistant in Bangkok 
 
Keywords: Decision making, Certified Public Accountant (CPA) 
 
บทน า 
 สภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มีหน้าที่ในการก าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีชื่อเต็มเรียกอย่าง
เป็นทางการว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) หมายถึงบุคคลที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตรับรองการประกอบวิชาชีพเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบรับรองความถูกต้อง 
ความโปร่งใสของงบการเงิน ตลอดจนแสดงความเห็นอย่างอิสระต่องบการเงินดังกล่าวว่า งบการเงินที่ผ่าน
การตรวจสอบแสดงถึงฐานะทางการเงินผลการด าเนินการของธุรกิจถูกต้องตามที่ควรและได้จัดท าขึ้นตาม
หลักการบัญชีรับรองทั่วไป เพื่อให้ผลการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ที่
ต้องการใช้งบการเงินที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอข้อมูลและ รายงานทางตัวเลขต่าง ๆ โดยผู้ที่ต้องการใช้งบ
การเงินได้น าข้อมูลในงบการเงินไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ในอนาคต (อรพินท์ วงศ์ก่อ , 2555) 
 วิธีการหรือขั้นตอนที่จะสามารถเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองซึ่งต้องท าการสมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ
บัญชีก่อนซึ่งผู้ที่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมาชิกปีละ 500 บาททุกปี หลังจากนั้นต้อง 
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ฝึกหัดงานเป็นผู้ช่วย ผูต้รวจบัญชีรับอนุญาต ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี และนับเป็นชั่วโมง 
ต้องไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง เมื่อฝึกงานเสร็จจะต้องผ่านสอบให้ผ่านทั้งสิ้น 6 กระบวนวิชา โดยค่าสมัครเข้า
ทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตกวิชาละ 1,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดวิชาที่
ต้องสอบดังนี้, วิชาการสอบบัญชี 1 ,วิชาการบัญชี 1, วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบ
บัญชี 1 , วิชาการสอบบัญชี 2 ,วิชาการบัญชี 2, วิชากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
2 และผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในแต่ละ วิชา จึงจะถือว่าสอบผ่าน และผล
การทดสอบของวิชาที่สอบผ่านได้ มีอายุสะสมไม่เกิน 4 ปี นับจากวันที่ผ่านการ ทดสอบของแต่ละรายวิชา
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ภายใน 6 เดือน นับจากวัน
สิ้นเดือนที่ผ่านการฝึกหัดงาน และการทดสอบ  
 เมื่อได้ผ่านการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ท าตามขั้นตอนที่
ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี 
และจะต้องจ่ายช าระค่าธรรมเนียมสมาชิกเป็นรายปี ๆ ละ 2,000 บาททุกปี ซึ่งการได้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพดังกล่าวแสดงให้เห็น ถึงการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้ง
ทางด้านวิชาชีพบัญชี ด้านมาตรฐานการบัญชี ด้านมาตรฐานการสอบบัญชี ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ด้านจรรยาบรรณรวมถึงด้านมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเป็นที่ยอมรับทั่วกันว่า
การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นเป็นเส้นทางที่จะน าพาไปสู่ความส าเร็จในอาชีพของผู้ที่ประกอบวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากถ้าเศรษฐกิจยังโตอย่างต่อเนื่อง ก็ยัง
จ าเป็นที่ต้องมีผู้สอบบัญชี 
 ในปัจจุบันการที่วิชาชีพบัญชีมีความต้องการที่สูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจและธุรกิจที่ยังเติบโต
จ าเป็นต้องมีผู้สอบบัญชีเพราะการด าเนินกิจการต่างๆ ภายในบริษัทหรือการท าธุรกิจย่อมต้องมีก าร
ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้สามารถตรวจสอบงบการเงินประมาณต่างๆ และรวมถึงการตรวจสอบการเสียภาษีต่อ
กรมสรรพากร นอกเหนือจากนั้นการตรวจสอบบัญชียังมีประโยชน์ต่อธุรกิจคือช่วยลดความผิดพลาด เพราะ
การตรวจสอบบัญชี คือการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบบัญชีจะท าการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง 
มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ อันจะ ส่งผลให้งบการเงินเกิดข้อผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งหากระหว่างการตรวจสอบบัญชีพบข้อผิดพลาดหรือ
ความเสี่ยงดังกล่าว ก็จะท าให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงจุดอ่อน หรือหาวิธีแก้ไขและรับมือได้อย่างทันท่วงที
งบการเงินที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
รวมถึงปฏิบัติอย่างเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเพื่อให้บริษัทสามารถ น างบการเงินเหล่านั้นไปใช้
ในกิจกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 การขาดแคลนของวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งงานตรวจสอบบัญชีเป็นงานที่จ าเป็นที่ต้องใช้
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ เพราะยิ่งผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์มาก งานตรวจสอบ 
ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่อาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นมีอัตราการลาออกสูง เนื่องด้วยลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องอาศัย ความละเอียด รอบคอบ มีความถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง แต่ต้อง
ท างานและตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มีจ ากัด และบางครั้งมีจ านวนผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่รับ ท าให้ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานมากขึ้น ในขณะที่เวลาในการปฏิบัติงาน
มีเท่าเดิม ผลที่เกิดขึ้นคือที่สุดแล้วผู้สอบบัญชีก็จะตัดสินใจลาออก ท าให้ส านักงานตรวจสอบบัญชี ณ  
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ขณะนั้นประสบปัญหาการขาดแคลนผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์การท างานประกอบกับการที่สภาพวิชาชีพ
บัญชีได้มีการก าหนดกฎห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเซ็นต์งบการเงินเกินกว่า 200 งบต่อปี โดยผลกระทบ
ของกฎข้อห้ามดังกล่าว ท าให้ธุรกิจหรือบริษัทเล็ก ๆ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าธุรกิจ SME หาผู้ตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินได้ยากขึ้น  
 ดังนั้นผู้วิจัยมองเห็นถึงปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงส าคัญและความยากล าบากกว่าจะได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพการสอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชีในการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงต้องการศึกษาถึง
การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษานี้สามารถเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และส านักงาน
ตรวจสอบบัญชีหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมรับการ
ทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามหลักการที่สภาวิชาชีพบัญชี 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุนและปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบ
ของสภาวิชาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตของประชากร 
 ขอบเขตการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งใจศึกษากลุ่มผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
 ทางผู้วิจัยไม่ทราบว่าจ านวนของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้วิธีการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาด กลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดคา่
ความคลาดเคลื่อนของ การสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 จึงท าให้รับดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการ
เปิดตาราง พบว่าจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษานั้นอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง  

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้จะใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นส าคัญต่าง  ๆ ใน
ด้านของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการสนับสนุน ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบ
ของสภาวิชาชีพ และการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน ปัจจัยด้านการสนับสนุน ได้แก่ ครอบครัว ความต้องการของมนุษย์  
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ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพ ได้แก่ การฝึกหัดงาน การทดสอบ 
ความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้านการระบุ
ข้อจ ากัดของปัจจัย ด้านการพิจารณาทางเลือก ด้านการตัดสินใจปฏิบัติ ด้านการสร้างระบบควบคุมและ
ประเมินผล 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านการสนับสนุนและปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้า
ทดสอบของสภาวิชาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความทางวิชาการต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้ 
การตัดสินใจ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 การตัดสินใจ หมายถึง ความคิดและการกระท าต่าง 
ๆ ที่น าไปสู่การเลือกตกลงใจในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้อย่างดีที่สุด 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2556 อ้างใน จุไรรัตน์ ศิริมั่งมูล 2562) การตัดสินใจ 
หมายถึง การกระท าของบุคคลในการที่เลือกทางเลือกที่มีอยู่หลายๆ ทางเลือก โดยการรวบรวมและประเมิน
ข้อมูลและสิ่งประกอบอื่น ๆ ที่ส าคัญ โดยการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนอง
เป้าหมายหรือความต้องการของผู้เลือก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 Plunkett and Attner (1994 อ้างใน ปริยาภัทร เล็กประยูร, 2559) กระบวนการตัดสินใจ (Process 
of decision making) หมายถึง การก าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอน
สุดท้าย การตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นของกระบวนการ ดังกล่าว เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมี
กฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการ
ตัดสินใจ 
 กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึง การก าหนดขั้นตอนของการ
ตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นของกระบวนการ ดังกล่าว 
เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์
เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ 
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 1. การตระหนักถึงปัญหา (Define the problem) 
 Plunkett and Attner (1994 อ้างใน ปริยาภัทร เล็กประยูร , 2559)  เป็นขั้นตอนแรกที่มี

ความส าคัญอย่างมาก เพราะการระบุปัญหาได้ถูกต้องหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการดาเนินการในขั้นต่อ  ๆ ไปของ
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการตัดสินใจด้วย ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรระมัดระวัง
มิให้เกิดความผิดพลาดในการระบุปัญหาขององค์การ ทั้งนี้ ผู้บริหารควรแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
อาการแสดง (symptom) ที่เกิดขึ้นกับตัวปัญหาที่แท้จริงเสียก่อน 
 2. การระบุข้อจ ากัดของปัจจัย (Identify Limiting factors) 

 Plunkett and Attner (1994 อ้างใน ปริยาภัทร เล็กประยูร, 2559) กล่าวว่าเมื่อสามารถระบุ
ปัญหาได้ถูกต้องแล้ว ควรพิจารณาและแยกแยะว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกบั
การตัดสินใจ ข้อมูลอะไรที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ และข้อมูลอะไรที่ท าให้มีแรงจูงใจในการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น การศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจากสภาวิชาชีพ เป็นต้น 
 3. การพิจารณาทางเลือก (Develop potential alternatives) 

 Plunkett and Attner  (1994 อ้างใน ปริยาภัทร เล็กประยูร, 2559)ได้กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนต่อไป 
ควรท าการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ขึ้นมา ซึ่งทางเลือกเหล่านั้นควรเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความ
เป็นไปได้ เช่น การพิจารณาถึงสายอาชีพอื่น หรือสายอาชีพบัญชี แต่เป็นวิชาชีพด้านอื่น เช่น การบัญชีภาษี
อากร หรือการบัญชีบริหาร ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี เมื่อได้ท าการพัฒนาทางเลือกต่าง  ๆ โดยจะ
น าเอาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกันอย่างรอบคอบ และควรวิเคราะห์ทางเลือกใน
สองแนวทาง ทั้งข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือก และต่อมาเมื่อได้ท าการวิเคราะห์และประเมินทางเลือก
ต่าง ๆ แล้ว ลองหาทางเลือกที่อาจจะมีความจ าเป็นในอนาคตหากเกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ 
 4. การตัดสินใจปฏิบัติ (Implement the decision) 
 Plunkett and Attner (1994 อ้างใน ปริยาภัทร เล็กประยูร , 2559) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็ควรมีการการน าผลการตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติ เพื่อให้มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้การทดสอบเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a control and evaluation system) 
 Plunkett and Attner (1994 อ้างใน ปริยาภัทร เล็กประยูร, 2559) ได้กล่าวไว้ว่าขั้นตอนสุดทา้ย
ของกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ การสร้างระบบการควบคุมและการประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการ
ทดสอบได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการทดสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ข้อมูลย้อนกลับจะช่วยให้
ผู้เข้ารับการทดสอบแก้ปัญหาหรือท าการตัดสินใจใหม่ได้โดยได้ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน 
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว 
 งานวิจัยของ เรียม นมรักษ์ (2558) กล่าวว่า ครอบครัวเป็นระบบเปิดและมีความสัมพันธ์กับระบบ 
ภายนอก ดังนั้นพฤติกรรมของสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีอิทธิพลต่อสมาชิกคนอื่น  ๆ ในครอบครัว เพราะ
ครอบครัว เป็นระบบที่ประกอบด้วยหลายระบบย่อย ๆ คือระบบแห่งบุคคล ระบบย่อยของสามี-ภรรยา พ่อ
แม่และพี่น้อง เกิดจากการรวมตัวของบุคคลเขาด้วยกันเกิดเป็นระบบใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากลักษณะ
ของแต่ละบุคคล  
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 ปัจจัยการสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์ 
 งานวิจัยของพิชัย ผิวคราม (2533 อ้างใน ปริยาภทัร เล็กประยรู 2559) กล่าวว่า แรงจูงใจด้านความ
รัก ความถนัด และความสนใจจัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เพราะเป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้บุคคล
กระท าการใด ๆ โดยแสดงถึงความโน้มเอียงที่บุคคลเลือกหรอืท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากกว่าสิ่งอื่น ๆ ความถนัดของ
บุคคลจะบอกถึงระดับความสามารถว่าจะประสบผลส าเร็จในด้านการเรียนรู้หรือเกิดทักษะ ในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องมีความรักและความสนใจที่จะฝึกฝนจึงจะประสบความส าเร็จในการกระท าสิง่
นั้น หากผู้ใดมีความรัก ความสนใจ และความถนัด ในการกระท าสิ่งต่าง  ๆ มากก็ย่อมจะมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จมากน้อยตามไปด้วย และจากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความรักความถนัดและความสนใจ มี
แรงจูงใจกระตุ้นให้บุคคลตัดสินใจกระท าการใด ๆ อยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพบัญชี 
 การฝึกหัดงาน 
 งานวิจัยของ Charron and Lowe (2009) ระบุว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บชั่วโมงเรียนเพิ่มเติม
เพื่อให้มีสิทธิ์ในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในขณะที่ประเทศไทยจะต้องฝึกหัดงานครบ 
3,000 ชั่วโมงนั้น ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่เรียนจบบัญชีมาเลือกท างานในสายงานอาชีพอื่น 
 การทดสอบความรู้ จ่านวนวิชา ลักษณะขอ้สอบ และเกณฑข์ั้นต่่าในการผ่านการทดสอบ 
 สภาวิชาชีพบัญชี (2559) ระบุว่าผู้ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีต้องผ่านการทดสอบความรู้ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ โดย ผู้รับการทดสอบต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการ
บัญชีจากสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรองไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ฝึกหัดงานครบถ้วนแล้ว หรืออยู่ระหว่างการฝึกหัดงานสอบบัญชี การทดสอบแบ่งเป็น  6 วิชา คือ วิชาการ
บัญชี 1 วิชาการบัญชี 2 วิชาการสอบบัญชี 1วิชาการสอบบัญชี 2 และ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 โดยที่การเข้า
ทดสอบวิชาการสอบบัญชี 1 และวิชาการสอบบัญชี 2 จะต้องมีเวลาฝึกหัดงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
มีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง ซึ่งการทดสอบจะต้องได้คะแนนแต่ละวิชามากกว่าร้อยละ 
60 และสามารถเก็บผลการทดสอบได้ระยะเวลา 4 ปี (สภาวิชาชีพบัญชี, 2559) ซึ่งก็หมายความว่า หากไม่
สามารถสอบผ่านได้ทั้ง 6 วิชาภายในระยะเวลา 4 ปีที่ก าหนดอาจทาให้เกิดหมดแรงจูงใจ และเลิกสอบไปใน
ที่สุด ตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่อนุญาตให้สามารถเก็บผลการทดสอบแต่ละวิชาได้ภายใน
ระยะเวลา 4 ปีซึ่งหมายความว่าหากไม่สามารถสอบผ่านได้ทั้ง 7 วิชาภายในระยะเวลา 4 ปีที่ก าหนด ปัจจุบัน
คือคือ 6 วิชาภายในระยะเวลา 4 ปี วิชาที่สอบผ่านแล้วก็ต้องกลับมาสอบใหม่ ในกรณีนี้บางคนที่ต้องสอบ
ใหม่ถึงกับท้อจนเลิกคิดที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปเลยก็มีดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะสอบผ่านครบทุก
วิชาภายในระยะเวลา 4 ปีเทคนิคก็คือ ควรเลือกสอบวิชาที่ยากที่สุดหรือวิชาที่ไม่ถนัดที่สุดเป็นอันดับต้นๆ 
เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อสอบวิชาอื่นหมดแล้วจะไม่ติดอยู่ที่วิชาที่ยากที่สุดซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับตนเอง  
 
งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 
 อภิชา เปียทอง (2562) กล่าวว่า การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการ
ทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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 ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) กล่าวไว้ว่างานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบ 
บัญชีขนาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ ได้แก่ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก 
ความต้องการของมนุษย์ ครอบครัว และความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ไม่ใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีปัจจัย 
ด้านการฝึกหัดงาน และการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการ  
ทดสอบ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองค์กรเกี่ยวกับระบบองค์กร และ ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก  
ครอบครัว ส าหรับในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ด้านประสบการณ์ทางาน 
และด้านจ านวนครั้งที่เข้าทดสอบ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
วิธีด าเนินวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษา
ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
เพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีทางสถิติ 
 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ่งสร้างขึ้นโดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-
ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซึ่งมี 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ  อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาในการท างาน มีจ านวน 6 ข้อ เป็นลักษณะ
ค าถามแบบปลายปิดมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียง 1 ค าตอบ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วยปัจจัยด้านการ
สนับสนุน และปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพ มีจ านวน 9 ข้อ 
เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิดมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียง 1 ค าตอบ โดยเป็น
การให้ระดับความส าคัญ 5 ระดับ ดังนี้ 5 = ระดับความส าคัญมากที่สุด,  4  = ระดับความส าคัญมาก, 3 = 
ระดับความส าคัญมากปานกลาง, 2 =ระดับความส าคัญมากน้อย, 1 = ระดับความส าคัญมากน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วยด้านการตระหนักถึงปัญหา 
ด้านการระบุข้อจ ากัดของปัจจัย ด้านการพิจารณาทางเลือก ด้านการตัดสินใจปฏิบัติ ด้านการสร้างระบบ
ควบคุมและประเมินผล มีจ านวน 15 ข้อ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิดมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกได้เพียง 1 ค าตอบ โดยเป็นการให้ระดับความส าคัญ 5 ระดับ ดังนี้ 5 = ระดับความส าคัญ
มากที่สุด,  4  = ระดับความส าคัญมาก, 3 = ระดับความส าคัญมากปานกลาง, 2 =ระดับความส าคัญมาก
น้อย, 1 = ระดับความส าคัญมากน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิดที่ถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ท่านได้พิจารณาจากอะไรบ้าง  จ านวน 1 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน  
และระยะเวลาในการท างาน 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการสนับสนุน ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเข้าทดสอบของสภาวิชาชีพ และการ
ตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน (Inferential statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยข้อมูลสถิติ t-test  
 2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามอายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาใน
การท างาน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และหากพบ
ความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 
 .2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุนและปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้า
ทดสอบของสภาวิชาชีพที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ระดับการตัดสินใจโดยภาพรวมในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับได้แก่ ด้านการพิจาณาทางเลือก ด้านการตระหนักถึงปัญหา ด้าน
การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล ด้านการระบุข้อจ ากัดของปัจจัย ด้านการตัดสินใจปฏิบัติ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

2.1 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาใน
การท างานต่างกัน ท าให้การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
โดยรวมต่างกัน  
 2.2 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ ระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การตัดสินใจ
ในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมไม่ต่างกัน 
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 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยด้านการสนับสนุน และปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของ
สภาวิชาชีพ ในด้านความต้องการของมนุษย์และด้านการทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะข้อสอบ 
และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ ที่มีผลการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบ  
บัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.2 ปัจจัยด้านการสนับสนุน และปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบของ
สภาวิชาชีพ ในด้านครอบครัว และการฝึกหัดงาน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร สามรถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

1.1 ด้านการตระหนักถึงปัญหา การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่รับรู้ถึงความต้องการของตนเอง และได้รับค าแนะน าและแรงกระตุ้นจากปัจจัย
ภายนอกในการเข้ารับการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) กล่าวว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ได้รับแรงจูงใจและการสนับสนุนในการเข้า
รับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากครอบครัวและองค์กร และสอดคล้องกับ ธีร์วรา สุตันฑวิบูลย์ 
(2561) กล่าวว่าผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ได้รับการติดต่อการจ้างงานหรือได้รับค าแนะน าจากเพื่อนร่วมงานหรือ
บุคคลใกล้ชิดที่เคยร่วมงาน 

1.2 ด้านการระบุข้อจ ากัดของปัจจัย การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบ 
บัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมี ความคิดเห็น
ว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ในการเข้ารับการทดสอบความรู้  ของสภา
วิชาชีพ และมีเงินรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ สอดคล้องกับ ปริยาภัทร เล็กประยูร  (2559) 
กล่าวว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่รู้ถึงข้อก าหนดในเรื่องของการฝึกงานและจ านวนวิชาในการเข้า สอบและ
เกณฑ์การผ่านการทดสอบตามที่สภาวิชาชีพก าหนด และสอดคล้องกับ ธีร์วรา สุตันฑวิบูลย์ (2561) กล่าวว่า
ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่มีความรู้และเข้าใจถึงข้อจ ากัดในการรับงานตรวจสอบบัญชี และจรรยาบรรณ  ของ
ผู้สอบบัญชีเช่น ความรู้ความสามรถ ความเป็นอิสระ เป็นต้น 

1.3 ด้านการพิจารณาเลือก การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
ผูช้่วยผู้สอบบัญชีได้มีการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจเข้ารับการทดสอบ ความรู้ของสภาวิชาชีพ 
และวิชาที่เลือกเข้าทดสอบตรงกับความต้องการของตนเองพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตแลวิจารณญาณ 
สอดคล้องกับ ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) กล่าวว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่มีการศึกษาแนวข้อสอบเก่า
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาในการเลือกวิชาที่จะเข้ารับการทดสอบ และสอดคล้องกับธีร์วรา สุตันฑ
วิบูลย์ (2561) กล่าวว่าผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่จะมีการประเมินความเสี่ยงของ งบการเงิน ลักษณะรายการบัญชี 
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ลักษณะธุรกิจ ปริมาณงานเอกสารก่อนท าการรับงานตรวจสอบบัญชี 

1.4 ด้านการตัดสินใจปฏิบัติ การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบ บัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมี  ความ
คิดเห็นว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ได้ตัดสินใจเข้าทดสอบความรู้ของสภาวิชาชีพในรอบและวิชาที่ได้ ท า
การประเมินเละวางแผนไว้แล้ว และได้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้การตัดสินใจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้อง ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) กล่าวว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่เข้ารับ 
การทดสอบในวิชาตัวเองมีความมั่นใจและมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ และสอดคล้องกับ ธีร์วรา  
สุตันฑวิบูลย์ (2561) กล่าวว่าผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่จะท าการเลือกรับงานตรวจสอบบัญชีที่ได้ผ่านการประเมิน 
ความเสี่ยงในด้านต่างๆและได้มีการวางแผนการตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.5 ด้านการสร้างระบบควบคุมและประเมินผล การตัดสินใจในการทดสอบความรู้  ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ภายหลังการเข้าทดสอบความรู้ของ สภาวิชาชพี
ได้มีการติดตามและตรวจสอบผลการเข้าทดสอบความรู้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่  และได้
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การเข้าทดสอบในครั้งถัดไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สอดคล้องกับ ปริยาภัทร 
เล็กประยูร (2559) กล่าวว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ได้มีการ ประเมินผลคะแนนของตนเองภายหลังการ
เข้ารับการทดสอบของตัวเอง และศึกษาหาข้อมูลและแนวข้อสอบ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการเข้า
รับการทดสอบในครั้งต่อไปและสอดคล้องกับ ธีร์วรา สุตันฑวิบูลย์ (2561) กล่าวว่าผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่มีการ
ประเมินความเสี่ยงของงานที่รับภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบงบ  การเงิน เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมา
ประกอบการพิจารณาการรับงานตรวจสอบในครั้งต่อไป 
 2. ผลการวิจัยการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกันท าให้การ
ตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกันไม่ได้เป็น
ตัวก าหนดระดับการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ  แนวคิดของ ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) 
ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ที่มี
เพศต่างกันส่งผลให้แรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยภาพรวมไม่
ต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีร์วรา สุตันฑวิบูลย์ (2561) ท าการศึกษากระบวนการตัดสินใจรับงาน
ของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย พบว่าผู้สอบบัญชีในประเทศไทยที่มี  เพศต่างกันส่งผลให้กระบวนการ
ตัดสินใจรับงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 2.2 ปัจจัยส่วนบุคคลของของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันท าให้การ
ตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกันเป็นตัวก าหนดระดับการตัดสินใจใน
การทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับ ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน 
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การเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ พบว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ที่มีอายุต่างกันส่งผลให้แรงจูงใจในการเข้ารับ
การทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยภาพรวมต่างกัน และไม่สอดคล้องกับ งานวิจัยของศาสทัต 
จันดา (2555) กล่าวว่า อายุมีความต้องการในการเข้ารับการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตไม่แตกต่างกัน 
 2.3 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกันท าให้การ
ตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกันเป็นตัวก าหนดระดับการตัดสินใจใน
การทดสอบความรู้ขอขึ้น  ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ทีมีสถานภาพที่ต่างกันท า
ให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยภาพรวมไม่
ต่างกัน  
 2.4 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกันท า
ให้การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันไม่ได้เป็นตัวก าหนดระดับการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปริยาภัทร เล็กประยูร 
(2559) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ทีมีระดับการศึกษาที่ต่างกันท าให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) โดยภาพรวมไม่ต่างกัน และสอดคล้อง  กับแนวคิดของ ศรัญญา บุญขวัญ (2560) 
ท าการศึกษาผลกระทบของความพยายามในการสอบบัญชีและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีที่มีผลลัพธ์ใน
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย พบว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยที่มี
ระดับการศึกษาต่างกันท าให้ผลกระทบของความพยายามในการสอบบัญชีและความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชีที่มีผลลัพธ์ในการสอบบัญชีโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 2.5 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันท าให้
การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวมต่างกัน เป็นไป
ตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันเป็น
ตัวก าหนดระดับการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของ
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากในการเข้ารับการทดสอบในแต่ละวิชาจะมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูงซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศรัญญา บุญขวัญ (2560) ท าการศึกษาผลกระทบของความ
พยายามในการสอบบัญชีและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีที่มี ผลลัพธ์ในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทย พบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยที่มีเงินเดือนต่างกันท าให้ผลกระทบของ
ความพยายามในการสอบบัญชีและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีที่มีผลลัพธ์ในการสอบบัญชีโดยภาพรวม
ไม่ต่างกัน และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ พัทรียา เห็นกลาง (2554) ท าการศึกษาปัจจัยในการพิจารณาใช้ 
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพบว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีเงินเดือนต่างกันท าให้ 
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ปัจจัยในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 2.6 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลาในการท างาน
ต่างกันท าให้การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยรวม
ต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลา
ในการท างานต่างกันเป็นตัวก าหนดระดับการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปริยาภัทร เล็ก
ประยูร (2559) ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในส านักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ทีมีระยะเวลาในการท างานที่ต่างกันท าให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยภาพรวมต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีร์วรา สุตันฑวิบูลย์ (2561) 
ท าการศึกษากระบวนการตดัสินใจรบังานของผู้สอบบัญชีในประเทศไทย พบว่าผู้สอบบัญชีในประเทศไทยทีม่ี
ระยะเวลาในการท างานต่างกันส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจรับงานโดยภาพรวมต่างกัน 
 3.ปัจจัยที่มีผลตอ่การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.1 ปัจจัยด้านสนับสนุนจากครอบครัว ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่าบางครอบครัวไม่ได้มีการสนับสนุนให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และครอบครัวไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจให้เข้ารับการทดสอบ นอกจากนี้เพื่อนไม่มีอิทธิพลในการเข้ารับการทดสอบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
ปริยาภัทร เล็กประยูร (2559) กล่าวว่า ในช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มในการ
ตัดสินใจโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนในการตัดสินใจท างานในสายงานอาชีพบัญชี รวมไปถึงอิทธิพลจากเพื่อนในการ
กระตุ้นให้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเรียม  นมรักษ์ 
(2558) กล่าวว่า ครอบครัวเป็นระบบเปิดและมีความสัมพันธ์กับระบบภายนอก ดังนั้น พฤติกรรมของสมาชิก
คนหนึ่งย่อมมีอิทธิพลต่อสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว 
 3.2 ปัจจัยด้านสนับสนุนจากความต้องการของมนุษย์มีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้
ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมี
ความคิดเห็นว่าในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน และ
ความรัก การยอมรับจากบุคคลรอบข้าง และถ้าสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)ได้จะท าให้รู้สึกว่าตน
ประสบความส าเร็จในชีวิต เป็นแรงกระตุ้นให้ท่านตัดสินใจเข้ารับการทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ปริยาภัทร 
เล็กประยูร (2559) กล่าวว่า ปัจจัยด้านความรักความถนัดและความสนใจ มีแรงจูงใจกระตุ้นให้บุคคล
ตัดสินใจกระท าการใดๆ อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศาสทัต จันดา (2555) กล่าวว่า ยิ่ง
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีมีเป้าหมาย และต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจะยิ่งต้องการเข้ารับ
การทดสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพราะการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถือเป็นวิชาชีพหนึ่งที่
สามารถปฏิบัติได้โดยผู้มีใบอนุญาตเท่านั้น และเป็นสิ่งที่บุคคลซึ่งท างานในสายอาชีพบัญชีต้องการได้มา 
 3.3 ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบ ในด้านการฝึกหัดงาน ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การฝึกหัดงานจ านวนชั่วโมงมากหรือน้อย ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจให้เข้ารับการทดสอบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปริภัทร เล็กประยูร  (2560) กล่าวว่า การ
ฝึกหัดงานส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    
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3.4 ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบ ในด้านการทดสอบความรู้ ลักษณะ
ข้อสอบ จ านวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ มีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า จ านวนวิชาในการสอบ ทั้ง 6 วิชาเหมาะสมแล้ว เกณฑ์การผ่านการทดสอบที่กรมสรรพากร
ก าหนดเหมาะสมแล้ว (60%) และผลการทดสอบของแต่ละวิชาที่สอบผ่านสามารถสะสมได้ไม่เกิน 3 ปี
เหมาะสมแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับ กรมสรรพากร (2563) ที่กรมสรรพากรได้ก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ไว้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของปริภัทร เล็กประยูร (2560) กล่าวว่า การทดสอบความรู้ จ านวนวิชา ลักษณะ
ข้อสอบ และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบส่งผลต่อแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากร โดยแบ่งเป็น  อายุ สถานภาพ  
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการท างาน ท าให้ต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ต่างกัน ดังนั้นส านักงานสอบบัญชีควรให้การสนับสนุนในด้านการเข้ารับการ
ทดสอบแก่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในองค์กรในทุกช่วงอายุ และอาจมีการให้ค่าตอบแทนหรือมอบต าแหน่งงานที่
สูงขึ้นให้เมื่อผ่านการทดสอบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เนื่องจากยิ่งภายในองค์กรมีผู้สอบบัญชี
เพิ่มขึ้นองค์กรก็จะเติบโตมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นตาม 
ปัจจัยด้านสนับสนุน  

ด้านความต้องการของมนุษย์ มีผลต่อการตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต (CPA) ดังนั้นการให้ความส าคัญเกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐาน การกระตือรือร้น หมั่น
เพียร ขยันฝึกฝน เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต (CPA) รวมถึงจะท าให้ประสบผลส าเร็จตามความต้องการ 
ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการเข้าทดสอบ 

 ด้านการทดสอบความรู้ ลักษณะข้อสอบ จ านวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ มีผล
ต่อ การตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เมื่อรู้ในสิ่งที่จ าเป็นใน
การเข้ารับการทดสอบ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ารับการทดสอบมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ
ควรศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบ ความรู้ ลักษณะข้อสอบ จ านวนวิชา และเกณฑ์ขั้นต่ าในการผ่านการทดสอบ 
ตลอดจนการติดตามการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการทดสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม หรือศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
พื้นที่ หรือศึกษาเปรียบเทียบตามส านักงานบัญชีในแต่ละแห่ง เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจในการทดสอบ
ความรู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ที่มีสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ว่ามี
พฤติกรรมการตัดสินใจต่างกันในลักษณะใดบ้าง 
 2. ควรเพิ่มเครื่องมือในการศึกษาวิจัยให้กว้างขึ้นนอกเหนือจากแบบสอบถาม เช่นการสัมภาษณ์
เจาะลึก เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น 
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