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ความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ และคุณค่าทางวชิาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใต้
มาตรฐานสากลทีม่ผีลต่อการด าเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของผู้ใช้บริการกลุ่มสินค้า

อตุสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
PROFESSIONAL KNOWLEDGE, PROFESSIONAL SKILLS AND 

PROFESSIONAL VALUES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT UNDER 
INTERNATIONAL STANDARDS ON PERFORMANCE WITH AFFECTING 

OPERATIONS OF INDUSTRIAL GOODS GROUP AND  TECHNOLOGY 
GROUP USERS IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. 
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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การสอบบญัชีในสภาพปัจจุบนั
และท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทาง
วิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ทางตรงและทางออ้มของความรู้ทาง
วชิาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
3) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ตวัอย่าง คือ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี/ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทักลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ  านวนทั้งส้ิน 
381 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวิจยัเป็นแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐาน  T-Test , F-Test  การวเิคราะห์ปัจจยั  และการวเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)   

ผลการวจิยั พบวา่  
1) เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการแตกต่างกนั มีผลต่อความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และ
คุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  ทั้งกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ี 

 
 
 

ก 

DPU



(2)  
 

2) ในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม คุณค่าทาง
วชิาชีพมีผลกระทบทางตรงในเชิงบวก และความรู้ทางวิชาชีพมีผลกระทบทางออ้มในเชิงบวก มาก
ท่ีสุดต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01  

ส าหรับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ทกัษะทาง
วิชาชีพมีผลกระทบทางตรงในเชิงบวก และความรู้ทางวิชาชีพมีผลกระทบทางออ้มในเชิงบวกต่อ
การด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01   

ส่วนในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการ ของกลุ่มเทคโนโลยี ทกัษะทางวิชาชีพมีผลกระทบทางตรงในเชิงบวก และความรู้ทาง
วชิาชีพมีผลกระทบทางออ้มในเชิงบวกต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการ 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01   

3)  การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลในสภาพปัจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01   
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Skills, Professional Values,  affect performance        
  

ABSTRACT       
 

The purpose of this research were: 1) To study the relationship between the individual 
factors of the CPA, including gender, age, education and auditing experience in current condition 
and the company needs on CPA with professional knowledge, professional skills and professional 
values, 2) To study direct and indirect relationship of professional knowledge, professional skills 
and professional values that affect CPAs' performance for the service recipient of industrial goods 
group and  technology  group in the Stock Exchange of Thailand, 3) To compare the impact of 
professional knowledge, professional skills and professional values of CPA's under international 
standards that affect CPA's performance for the service recipient of industrial goods group and 
technology group in the Stock Exchange of Thailand. A sample was selected from 381 cases 
which were accounting directors / accounting and finance directors of the industrial goods group 
and technology group registered in the Stock Exchange of Thailand. The data were collected 
through the questionnaires and were analyzed using fundamental statistics value, T-Test, F-Test, 
factor analysis and path analysis by computer application. 

The research finding revealed that:  
1) The current condition of CPA's gender, age, educational background and auditting 

experience and the requirement from the compay were different. It affectted on professional 
knowledge, professional skills and professional values of CPA's in both industrial goods group 
and technology group. It was statistically significant at 0.05 level.   
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2) The current condition of CPA of industrial goods group, professional values 
showed a positive direct positive impact on performance, while professional knowledge showed 
an  indirect positive impact on CPA's performance. It was statistically significant at 0.01 level.  

According to the CPA's required by the company of industrial goods group, 
professional skills showed a direct positive impact on operation of service reciepient, while 
professional knowledge showed an indirect positive impact on operation of service reciepient. It 
was statistically significant at 0.01 level.  

The current condition of  CPA  and the CPA's required by the company of technology 
group, professional skills showed a direct positive  impact on CPA's performance, while 
professional knowledge showed an indirect positive impact on on CPA's performance. It was 
statistically significant at 0.01 level.   

3) The differences on performance of the current condition of CPA and the CPA's 
required by the company in industrial goods group and technology group has been affected by the 
professional knowledge, professional skills and professional values of the CPA under 
international standards. It was statistically significant at 0.01 level.  
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 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ช้บริการการสอบบญัชี ของกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย                                                             

62 

   ตอนท่ี 3 ลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้อยู่ปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการ         

68 

 
 
       

  ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามดา้นความรู้ทาง
วิชาชีพ ทกัษะ ทางวิชาชีพ คุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ภายใต้มาตรฐานสากลของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

83 

DPU



(3) 
 

 สารบัญ (ต่อ)  
หน้า 

   ตอนท่ี 5 การศึกษาความคิดเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตและท่ีบริษัทต้องการผูส้อบบัญชีรับอนุญาตจ าแนกตามลักษณะ
ประชากรของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

103 

   ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ความถูกตอ้งและความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือวดั  
(Validity and Reliability of  Measurement)

281 

   ตอนท่ี 7 การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 284 

   ตอนท่ี 8 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) 296 

   ตอนท่ี 9 การทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์เส้นทาง (Path  Analysis)            299 

   ตอนท่ี 10 การวิเคราะห์สมมติฐาน  การด าเนินงานของกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ 
ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใต้
มาตรฐานสากลท่ีแตกต่างกนั

307 

   ตอนท่ี 11 ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
จากกลุ่มตวัอยา่ง

311 

บทที ่5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 314 

   อภิปรายผลการวจิยั 330 

  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในอนาคตและประโยชน์ของงานวจิยั 334 

บรรณานุกรม 337 
ภาคผนวก 340 

ก แบบสอบถามเร่ือง “ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ  และคุณค่าทาง
วิชาชีพของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากล  ท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
และกลุ่มเทคโนโลย ี” 

341 

ข ประวติัผูว้ิจยั 358 

 
 

 

DPU



(4) 
 

 สารบัญตาราง   

ตารางที่ หน้า 

1.1 แสดงกลุ่มธุรกิจท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 7 
2. 1 แสดงความแตกต่างระหวา่งการสอบบญัชีและการบญัชี 16 

3.1 ผลทดสอบความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามใน
สภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

45 

3.2 ผลทดสอบความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามใน
สภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกลุ่มเทคโนโลย ี

46 

4.1 แสดงจ านวนและร้อยละแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบัตามกลุ่มธุรกิจ                                                                           50 
4.2 แสดงจ านวนและร้อยละด้านเพศของผู ้ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ่ม

อุตสาหกรรม 
52 

4.3 แสดงจ านวนและร้อยละด้านอายุของผู ้ตอบแบบสอบถามแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

54 

4.4 แสดงจ านวนและร้อยละดา้นระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม 

55 

4.5 แสดงจ านวนและร้อยละดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามแยกตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

56 

4.6 แสดงจ านวนและร้อยละด้านต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม 

57 

4.7 แสดงจ านวนและร้อยละดา้นประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีของผูต้อบ
แบบสอบถามแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

59 

4.8 สรุปจ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

60 

4.9 แสดงจ านวนและร้อยละดา้นทุนจดทะเบียนของผูต้อบแบบสอบถาม 63 

4.10 แสดงจ านวนและร้อยละดา้นระยะเวลาการด าเนินงานนบัจากวนัท่ีจดทะเบียน
เขา้ตลาดหลกัทรัพยข์องผูต้อบแบบสอบถามแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

65 

DPU



(5) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.11 สรุปจ านวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง
เก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการการสอบบญัชี 

66 

4.12 แสดงจ านวนและร้อยละเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้
บริการอยูใ่นปัจจุบนัแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

68 

4.13 แสดงจ านวนและร้อยละเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการแยก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

69 

4.14 แสดงจ านวนและร้อยละอายุของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

70 

4.15 แสดงจ านวนและร้อยละอายุของผูส้อบบญัชีรับอนญาตท่ีบริษทัตอ้งการแยก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม     

72 

4.16 แสดงจ านวนและร้อยละระดับการศึกษาหลังปริญญาตรีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในปัจจุบนัแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม    

74 

4.17 แสดงจ านวนและร้อยละระดับการศึกษาหลังปริญญาตรีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม    

76 

4.18 แสดงจ านวนและร้อยละประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในปัจจุบนั 
แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

77 

4.19 แสดงจ านวนและร้อยละประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษัท
ตอ้งการ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

79 

4.20 สรุปจ านวนและร้อยละลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการอยู่
ปัจจุบนัแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

81 

4.21 สรุปจ านวนและร้อยละลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการแยก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม   

82 

4.22 แสดงระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทั มีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหวัขอ้ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ 

84 

  

DPU



(6) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.23 แสดงระดบัความคิดเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการของ
บริษทัมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหวัขอ้ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ 

88 

4.24 แสดงระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหวัขอ้ดา้นทกัษะทางวชิาชีพเก่ียวกบัทกัษะการใชเ้หตุผล 

92 

4.25 แสดงระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหวัขอ้ดา้นทกัษะทางวชิาชีพเก่ียวกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ 

93 

4.26 แสดงระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหวัขอ้ดา้นทกัษะทางวชิาชีพเก่ียวกบัทกัษะส่ือสาร 

95 

4.27 แสดงระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการมีผลต่อ
การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัของผูต้อบแบบสอบถาม
ในหวัขอ้ดา้นทกัษะทางวชิาชีพเก่ียวกบัทกัษะการใชเ้หตุผล 

96 

4.28 แสดงระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการมีผลต่อ
การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัของผูต้อบแบบสอบถาม
ในหวัขอ้ดา้นทกัษะทางวชิาชีพเก่ียวกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ 

97 

4.29 แสดงระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ  มีผล
ต่อการด า เ นินงานของผู ้สอบบัญ ชี รับอนุญาตของบริษัทของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในหวัขอ้ดา้นทกัษะทางวชิาชีพเก่ียวกบัทกัษะทกัษะส่ือสาร 

99 

4.30 แสดงระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ 
บริษัทมีผลต่อการด าเนินงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทผูต้อบ
แบบสอบถามในหวัขอ้ดา้นคุณค่าทางวชิาชีพ 

100 

  

DPU



(7) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.31 แสดงระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตบริษทัตอ้งการมีผลต่อ
การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัผูต้อบแบบสอบถามใน
หวัขอ้ดา้นทกัษะทางวชิาชีพเก่ียวกบัดา้นคุณค่าทางวชิาชีพ 

101 

4.32 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชี
สามารถน าความรู้ทางดา้นวิชาชีพมาใชใ้นการวิเคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ 

104 

4.33 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี  

105 

4.34 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ในการท าบญัชี 

106 

4.35 
 
 
 

4.36 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ 

107 
 
 
 

108 

4.37 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-
mail เป็นตน้  

109 

4.38 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  

110 

DPU



(8) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.39 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษัทจ าแนกตามอายุของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี  

111 

4.40 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษัท จ าแนกตามอายุของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชี  

112 

4.41 
 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทั  จ าแนกตามอายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของ
กิจการได ้ 

113 
 
 
 

4.42 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายมีุผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่าน
และแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี 

114 

4.43 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษัทจ าแนกตามอายุของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม  

115 

4.44 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ   
บริษัทจ าแนกตามอายุของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาตมีความรู้เก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์ 

116 

4.45 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี 

117 

  

DPU



(9) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.46 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองค์กรของ
กิจการ  

118 

4.47 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้
เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  

119 

4.48 
 
 

4.49 

แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานด้านการบัญชีและ
เขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี 
แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบ
บญัชี 

120 
 
 

121 

4.50 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายุมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถส่ือข้อมูลทางการบัญชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้

122 

4.51 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอ
ขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม  

123 

4.52 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถน าความรู้ทางด้านวิชาชีพมาใช้ในการวิเคราะห์เก่ียวกบั
ผลกระทบทางธุรกิจ 

124 
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(10) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.53 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจ
ในตลาดหลกัทรัพย ์ 

125 

4.54 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ  

126 
 
 

4.55 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ 

127 
 
 

4.56 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูใ้ช้บริการท่ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

128 
 

4.57 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี 

129 
 
 

4.58 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม 

130 

4.59 
 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้เก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

131 
 
 
 

4.60 
 

แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานทางด้านบัญชีมีผลต่อ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

132 

DPU



(11) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.61 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานทางด้านบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  

133 

4.62 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการถูกตอ้ง 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางด้านบัญชีมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชี
ท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

134 

4.63 
 
 

แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานทางด้านบัญชีมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม 

135 
 
 

4.64 
 
 

แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัต้องการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี 

136 

4.65 
 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามเพศมีผลต่อการด าเนินงานของผูใ้ช้บริการท่ีผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับตลาดเงิน  ตลาดทุนของกลุ่ม
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

137 

4.66 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษัทจ าแนกตามเพศมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความรู้ เ ก่ียวกับ
เทคโนโลยเีพื่อการติตต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mail 

138 

4.67 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการของบริษทัจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความ
รอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  

139 

4.68 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษัทต้องการของบริษัทจ าแนกตามเพศมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี  

140 

  

DPU



(12) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.69 แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษทัตอ้งการของบริษทัจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตาม
ข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชี  

142 

4.70 แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษัทต้องการของบริษัทจ าแนกตามเพศมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางการบญัชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

143 

4.71 แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษัทต้องการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตสามารถเลือก
รูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม 

144 

4.72 แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษัทต้องการจ าแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี 

146 

4.73 แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษัทต้องการจ าแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมี
ความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ 

147 

4.74 แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความ
รอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

148 

4.75 แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษทัต้องการของบริษทัจ าแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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DPU



(13) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.76 แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษทัต้องการของบริษทัจ าแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ี
เป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

151 

4.77 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการวางแผน มีความคิดท่ี
เป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงได้อย่างเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและ
เหตุการณ์ 

152 

4.78 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด 
โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวธีิการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ 

153 
 
 

4.79 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฏี ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม 

154 

4.80 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปรับตวัให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์เปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 

155 

4.81 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนกตาม
อายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจาก
สาเหตุและหาวธีิการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ 

156 

4.82 
 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ขอ้มูลเชิง
ประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม  
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DPU



(14) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.83 
 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปรับตวัให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนองคก์ร 

158 
 

4.84 
 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามเพศมีผลต่อการด าเนินงานของผูใ้ช้บริการท่ีผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการ
แกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่

159 

4.85 แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษา มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการ
วางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
เวลา สถานท่ีและเหตุการณ์ 

161 
 

4.86 
 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถ
แกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู ่

162 
 
 
 

4.87 
 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา  สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฎี  ข้อมูลเชิงประจกัษ์และ
ตวัอยา่ง ประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเหมาะสม 

164 
 
 

4.88 
 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถ
ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียน
องคก์ร 

165 

4.89 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด 
กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง 

166 
 

 

DPU



(15) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.90 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถ ท างานเป็น
ทีม น าทีมไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้

167 

4.91 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทจ าแนกตามอายุมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน 

168 

4.92 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ 

169 

4.93 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทั จ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพ
ปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน 

170 
 
 

4.94 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทจ าแนกตามอายุมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการ
ใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

171 
 

4.95 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสมกับ
กาลเทศะ และมีความชดัเจน 

172 

4.96 
 
 

แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนกตาม
อายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้า
เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง 

173 
 
 

4.97 
 
 

แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนกตาม
อายมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่
ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้

174 
 

4.98 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนกตาม
อายมีุผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 

175 
 

  

DPU



(16) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.99 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนกตาม
อายมีุผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและ
ผูร่้วมงาน  

175 

4.100 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนกตาม
อายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

176 

4.101 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนกตาม
อายมีุผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใชค้  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความ
ชดัเจน 

177 

4.102 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง  

178 

4.103 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
ตั้งเป้าหมายไว ้ 

179 

4.104 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน  

180 

4.105 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน  

181 

4.106 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน 

182 
 
 

DPU



(17) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.107 
 

แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานทางด้านบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของ
ความจริง 

183 

4.108 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานทางด้านบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถท างานเป็นทีม  น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
ตั้งเป้าหมายไว ้ 

184 

4.109 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจต
คติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน  

185 

4.110 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจ
และยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน  

186 

4.111 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า 
กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง  

187 

4.112 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถ
ท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ 

188 

4.113 
 

แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัต้องการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน 

189 

4.114 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม  

190 

DPU



(18) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.115 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับ
สภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน  

192 

4.116 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธ
การใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม  

193 

4.117 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษัทต้องการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตใช้ค  าพูดท่ี
เหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน  

194 

4.118 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัต้องการจ าแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถท างานเป็นทีม  น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
ตั้งเป้าหมายไว ้ 

195 

4.119 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจต
คติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน  

197 

4.120 
 
 

แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษัทต้องการจ าแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
ยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 

198 
 
 

4.121 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจ
และยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน 

199 

4.122 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษัทต้องการจ าแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม  

200 
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 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.123 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้
ค  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน  

201 

4.124 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การ
อ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั  

203 

4.125 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้ 

204 

4.126 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช้ E-mail ในการ
รับส่งขอ้มูล  

205 

4.127 
 
 

แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน 
และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

206 

4.128 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
เคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้ 

207 

4.129 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั  

208 

4.130 แสดงระดบัความเห็นดว้ยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการของบริษทั
จ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางด้านบัญชีมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูล 

209 
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 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.131 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษัทต้องการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้ 

210 

4.132 
 
 
 

แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจบั
ประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิด
ความเขา้ใจตรงกนั  

211 
 
 
 

4.133 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษัทต้องการจ าแนกตามระดับการศึกษามีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
สามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูล 

213 

4.134 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้ งใจปฏิบติังาน 
พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า  

214 

4.135 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริต
และประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  

215 

4.136 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึก
อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพูด
ของตน  

216 

4.137 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวินยัในการท างาน เช่น 
ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

217 
 
 

4.138 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการ
ท างาน 

218 
 
 

DPU



(21) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.139 
 
 

แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึง
มรรยาททางบญัชี 

219 
 

4.140 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจง
และรับผดิชอบผลการกระท า 

220 

4.141 แสดงระดับความเห็นด้วยกับท่ีต้องการผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
จ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตและ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

221 

4.142 แสดงระดับความเห็นด้วยกับท่ีต้องการผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
จ าแนกตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่าง
เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

222 
 
 

4.143 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายมีุผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน  

223 

4.144 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามอายุมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททาง
บญัชี  

223 

4.145 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า  

224 

4.146 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน  

225 

  

DPU



(22) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.147 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางด้านบญัชีมีผลต่อของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตมีวนิยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องาน
ท่ีไดรั้บมอบหมาย  

226 

4.148 แสดงระดับความเห็นด้วยกับสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัจ าแนกตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี  

227 

4.149 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการจ าแนก
ตามประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดง
ความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบั
ความคิดและค าพดูของตน  

228 

4.150 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษัทต้องการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมุ่งมั่นตั้ งใจ
ปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า  

229 

4.151 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหน้าท่ีโดย
สุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  

230 

4.152 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระ
ในการท างาน 

231 

4.153 
 
 

แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามเพศมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ี
ค านึงถึงมรรยาททางบญัชี  

233 
 
 

4.154 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่
ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

234 

DPU



(23) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.155 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

235 

4.156 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดง
ความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบั
ความคิดและค าพดูของตน  

236 

4.157 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวินยั
ในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

237 

4.158 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

239 

4.159 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่
ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

240 

4.160 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

241 

4.161 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวินยั
ในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

242 

4.162 แสดงระดบัความเห็นด้วยกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการจ าแนกตามระดบัการศึกษามีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความ
เป็นอิสระในการท างาน  

244 

  

DPU



(24) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.163 สรุปการทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การ
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะวิชาชีพทางบญัชี  และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  ของกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ี

245 

4.164 สรุปการทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การ
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความรู้ทางวิชาชีพ  ทกัษะทางบญัชี และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
และกลุ่มเทคโนโลย ี 

255 

4.165 สรุปการทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การ
สอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัแตกต่างกนั มีผลต่อ
ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและ
กลุ่มเทคโนโลย ี

262 

4.166 สรุปการทดสอบสมมติฐานเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความรู้
ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพ ของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตไม่แตกต่า งกันอย่า ง มีนัยส าคัญ ท่ีระดับ  0.05ของก ลุ่ม สินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ี 

272 

4.167 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสภาพ
ปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

282 

4.168 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีบริษทั
ตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับอนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม  

282 

4.169 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสภาพ
ปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มเทคโนโลย ี

283 

  

DPU



(25) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่ หน้า 

4.170 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีบริษทั
ตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มเทคโนโลย ี 

283 

4.171 ค่า Factor Loadings ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามในสภาพปัจจุบนัของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 

285 

4.172 ค่า Factor Loadings ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบ
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วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรความรู้ทางวิชาชีพ  ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่า
ทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลมีผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
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4.180 
 
 
 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัต้องการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม : ผลการ
วิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรความรู้ทางวิชาชีพ  ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่า
ทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลมีผลกระทบ
ทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ทางออ้มต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ของผูใ้ช้บริการกลุ่ม
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ทางออ้มต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มกลุ่ม
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สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีไดรั้บผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ 
ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ภายใต้
มาตรฐานสากลในสภาพปัจจุบนัแตกต่างกนั   

308 

4.184 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีไดรั้บผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ 
ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ภายใต้
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ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ทางด้านความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและ
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในปัจจุบนัการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ของประเทศไทยและต่างประเทศมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การคา้ระหว่างประเทศมีการขยายตวัมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะมีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามภูมิภาคต่างๆในโลกท่ีเรียกว่า “ เขตเศรษฐกิจ” หรือ”เขตการคา้” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อไดม้าซ่ึงการไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ตดัทอนอุปสรรคทางการคา้และการลงทุน
ระหว่างประเทศ รวมถึงมีการพยายามส่งเสริมให้มีการแข่งขนัทางการคา้อย่างยุติธรรม ซ่ึงจะเป็น
แรงผลกัดนัให้เกิดการขยายตวัทางการคา้และส่งผลให้เกิดความร่วมมือกนัในระดบัชาติ เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการค้าและการลงทุนให้มากข้ึน ตลอดจนในปัจจุบนัน้ีได้มีการพฒันาด้านคมนาคม 
โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารเพิ่มมากข้ึนก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยการผลิต การลงทุนไปยงั
ประเทศท่ีมีความได้เปรียบในแง่ของการลงทุน ภาษีศุลกากร รวมถึงการเจาะตลาดต่างประเทศ 
ดงันั้นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีท าใหต้ลาดทุนสามารถท่ีจะดึงดูดนกัลงทุนมาลงทุนในประเทศ ไดแ้ก่
ความเช่ือมัน่ของขอ้มูลอย่างถูกตอ้งก่อนท่ีนกัลงทุนจะท าการตดัสินใจลงทุน นอกจากนั้นยงัเป็น
โอกาสท่ีจะท าใหมี้การลงทุนระหวา่งประเทศ (Cross boarder investment) เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งท าให้
มีความสะดวกรวดเร็วและมีตน้ทุนในการลงทุนต ่า ซ่ึงโดยภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศแลว้
จะท าใหมี้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนและอตัราการจา้งงานเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั                   

ส าหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความตระหนักเก่ียวกับการก าหนด
มาตรฐานในการตรวจสอบบญัชีเป็นอย่างมากเพราะเป็นการป้องกนัความเส่ียงให้กบันักลงทุน 
เน่ืองจากนกัลงทุนตอ้งการขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งก่อนการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้ชห้ลกัการเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีสากลท่ีตอ้งไดรั้บการยอมรับ
วา่เป็นหลกัการทางบญัชีท่ีมีคุณภาพสูงและสามารถอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้รวมทั้งการน าไปใช้ได้
จริงและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกนั รวมทั้งมีการตรวจสอบผลประกอบการของธุรกิจต่างๆ และการ
ท างานอยา่งมืออาชีพตลอดจนมีการสร้างกฎระเบียบท่ีเป็นมาตรฐาน 

ปัจจุบนัส านกังานก.ล.ต.มีความเขม้ขน้มากในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ เน่ืองจากมีบริษทั
หลายบริษทัตอ้งการท่ีจะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการระดมเงินทุน 
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การใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆทั้งสิทธิในส่วนของเจ้าของและสิทธิของส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นต้น 
ดงันั้นส านกังานก.ล.ต.จึงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลเพื่อน ามาใชใ้นการซ้ือ
ขายหลกัทรัพย ์โดยใหบ้ริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีสากล ดว้ยเหตุดงักล่าวส านกังานก.ล.ต.
จึงไดใ้หก้ารสนบัสนุนสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี
ไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานการบญัชีสากล(International Financial Reporting Standards-IFRS)ใน
การจดัท ารายงานทางการเงินส าหรับบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึง
เป็นบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ และจะเห็นไดว้า่เม่ือปี พ.ศ.2550 และพ.ศ.2552 สภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ได้ท าการปรับปรุงพฒันามาตรฐานการบญัชีไทย (Thai Accounting 
Standard - TAS) หลายฉบบั โดยมีการก าหนดและปรับปรุงหลกัการและเน้ือหาในมาตรฐานการ
บญัชีส าหรับบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะและบริษทัท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียต่อสาธารณะ รวมทั้ง
การก าหนดเลขท่ีในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบบัให้มี
หลกัการและเน้ือหาสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีสากลนั้นๆดว้ย ตลอดจนคุณภาพและความ
ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีสากล โดยมาตรฐานท่ีมีการปรับปรุงและพฒันามีผลบงัคบัในการใช้
ตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้ไป  และในปัจจุบนัก็ยงัมีการปรับปรุงในสาระท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจอยา่งสม ่าเสมอ 

จากการท่ีประเทศไทยได้ปรับปรุงและพฒันามาตรฐานการบญัชีไทยให้เทียบเท่ากบั
มาตรฐานการบญัชีสากล  นกับญัชีมืออาชีพโดยเฉพาะผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจึงตอ้งท าความเขา้ใจ 
ทั้งในมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ในปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต จึงถือเป็น
ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
คุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูใ้ชบ้ริการ และท าให้ผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเกิดความเช่ือมัน่
ในการสอบบญัชีต่องบการเงินท่ีสะทอ้นความเป็นจริงมากข้ึน อยา่งไรก็ตามผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ยงัตอ้งมีคุณสมบติั  คุณวุฒิ และเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภา
วิชาการบญัชีสากล (International Federation of Accountants Commission - IFAC) และตาม
มาตรฐานสากลท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับนักวิชาชีพบัญชี                
( International Education Standards for Professional Accountants - IES) นอกจากนั้นในประเทศ
ไทย โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลนกัวิชาชีพบญัชีใน
ประเทศไทย ยงัเป็นสมาชิกของสภาวิชาการบญัชีสากล (International Federation of Accountants 
Commission - IFAC) จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีจะไม่ปฏิบติัตาม
มาตรฐานสากลท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการศึกษาสากลส าหรับนักวิชาชีพบญัชี (International 
Education Standard for Professional Accountants - IES) ท่ีออกโดยสภาวิชาการบญัชีสากล
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(International Federation of Accounting Commission - IFAC) มีจ  านวนทั้งหมด 8 ฉบบัท่ีได้
ก าหนดคุณสมบติัของนกับญัชีมืออาชีพซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี (International Federation of Accountants, 
2009) 

1. นกับญัชีมืออาชีพจะตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นต ่าทางดา้นบญัชีในระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรวิชาการบญัชี ซ่ึงไดก้ าหนดวิธีการ
คดัเลือกเขา้ศึกษาดา้นการบญัชีอย่างเป็นระบบและมีการจดัเก่ียวกบัหลกัสูตรการบญัชี(Content of 
Professional Accounting Education Programs) ท่ีจะท าให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ทางวิชาชีพ
บญัชีระดบัสูง และสามารถพฒันาตนเองเป็นนกับญัชีมืออาชีพไดใ้นอนาคต 

2. นักบัญชีมืออาชีพต้องมีความรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Knowledge) โดยต้อง
ครอบคลุม 3 ส่วน ไดแ้ก่  2.1) การบญัชี การเงิน และวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง (Accounting, Finance and 
Related Knowledge) 2.2) องค์กรธุรกิจ(Organizational and Business Knowledge) และ2.3) 
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information and Technology) 

3. นกับญัชีมืออาชีพตอ้งมีทกัษะทางวิชาชีพ (Professional Skills)ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ทกัษะดา้นสติปัญญา (Intellectual Skill)  ทกัษะดา้นเทคนิคทัว่ไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกบัวิชาชีพ
(Technical Skill) ทกัษะส่วนบุคคล (Personal  Skill) ทกัษะในการส่ือสารและการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น(Interpersonal and Communication Skill) และทกัษะด้านการจดัการทางธุรกิจและองค์กร 
(Organizational and Business Management Skill) 

4. นักบญัชีมืออาชีพต้องมีคุณค่าและมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพอนัอยู่บนพื้นฐานของ
จริยธรรม (Professional Value, Ethic and Attitudes) ไดแ้ก่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซ่ือสัตย์
ต่อวชิาชีพ ความสามารถในการรักษาความลบั และความเป็นอิสระ 

5. นกับญัชีมืออาชีพจะตอ้งมีการสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบติั (Practical Experience 
Requirements) เป็นระยะเวลาเพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นวา่เป็นนกับญัชีท่ีมีความรู้ความสามารถและ
มีทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้ งมีความรู้และทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพอันอยู่บนพื้นฐานของความมี
จริยธรรม โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การควบคุมดูแลใกลชิ้ดและมีกระบวนการติดตามอย่างมี
มาตรฐานและสม ่าเสมอ 

6. นักบญัชีมืออาชีพจะตอ้งผ่านการประเมินศกัยภาพและความสามารถทางวิชาชีพ
(Professional  Capabilities  and Competence) ซ่ึงจะเป็นการประเมินความรู้ ความสามารถและ
ทกัษะทางดา้นวชิาชีพ ตลอดจนการมีคุณค่า ทศันคติทางวชิาชีพ และจริยธรรม 

7. นักบัญชีมืออาชีพจะต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ต่อเน่ืองอย่างไม่จบส้ิน 
(Continuing Professional Development (CPD): Program of Lifelong Learning) ถือเป็นภาระหนา้ท่ี
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ท่ีจะต้องพฒันาความรู้และรักษาความสามารถด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและเป็นธรรม โดยมี
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ก ากบัดูแลและมีกระบวนการติดตามอยา่งมีมาตรฐานและสม ่าเสมอ 

8. ความสามารถของผูส้อบบญัชีมืออาชีพ (Audit Professional )นอกจากมีคุณสมบติั
เป็นนักบญัชีมืออาชีพตาม IES1-7 แลว้ยงัตอ้งมีความรู้ความสามารถในการสอบบญัชีขอ้มูลทาง
การเงิน การบญัชีและการรายงานทางการเงินในระดบัสูง อีกทั้งตอ้งมีความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการตรวจสอบบญัชีในการเป็นผูส้อบบญัชีอยา่งเป็นระบบ  
 นอกจากน้ีคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาทางการบัญชีสากล (International 
Accounting Education Standards Board , IAESB) ไดมี้การพฒันาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
สากลทางการบญัชีฉบบัต่างๆอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงหน่ึงเป้าประสงค์ของการพฒันาและปรับปรุงดัง
กล่าวคือ การก าหนดกรอบของนกับญัชีมืออาชีพ (Professional Accountants) ให้มีการบูรณาการ
ดา้น 1) สมรรถนะเชิงเทคนิคดา้นวิชาชีพ 2)ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่า จรรยาบรรณ และทศันคติ
วชิาชีพเพื่อบรรลุเป็นผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ท่ีนกับญัชีทุกคนตอ้งมี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 
IAESB ไดอ้อกร่างมาตรฐานการศึกษาสากล (International Education standards,IES) ฉบบัท่ี 2 เร่ือง 
Initial Professional development-Technical Competence(Revised) เพื่อใชแ้ทนมาตรฐานฉบบัเดิม 
คือ IES ฉบบัท่ี 2 เร่ือง Content of Professional Accounting Programs โดยร่างฉบบัน้ีมุ่งเนน้เร่ือง 
สมรรถนะเชิงเทคนิคดา้นวิชาชีพ (Technical Competence) หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์
ความรู้ทางวิชาชีพเพื่อการปฏิบติังานให้ไดม้าตรฐานท่ีดี และจะมีผลบงัคบัใช้ในเดือนกรกฎาคม 
2558 ( เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั และดนุชา คุณพนิชกิจ, 2555,34 (134), น.123-138) 
 จะเห็นไดว้า่ความเป็นมาดงักล่าวขา้งตน้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของประเทศไทยจึงตอ้งมี
การพฒันาและปรับตวัไม่วา่จะเป็นดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ หรือคุณค่าทางวิชาชีพ
ให้มี คุณภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับต่างประเทศ รวมทั้ งการรักษาและปกป้อง
ผลประโยชน์ท่ีพึงจะไดรั้บ ตลอดจนการส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพการบญัชีของไทย ซ่ึงในการ
ด าเนินงานจะมีแนวทางในการปฏิบติัท่ีเป็นสากล เพื่อมุ่งเนน้การยกระดบัมาตรฐานของวิชาชีพ ดว้ย
การสนบัสนุนให้ใช้มาตรฐานวิชาชีพสากลก็เท่ากบัว่าประเทศไทยถูกผลกัดนัให้ใช้บรรทดัฐานท่ี
สอดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกบัแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นสากลอย่างแน่นอน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ภายใตม้าตรฐานสากลท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ของผูใ้ช้บริการกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
การวจิยัเร่ืองความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ของ
ผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้ง
สภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

6.1  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การสอบบญัชี กบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ 
และคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

6.2  เพื่อหาความสัมพนัธ์ทางตรงและทางออ้มของความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ
และคุณค่าทางวิชาชีพ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ของผูใ้ช้บริการกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.3  เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้ทางวชิาชีพ  ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทาง
วชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 
ข้อสมมติฐำน  

7.1  เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั มีผลต่อความรู้ทาง
วชิาชีพ     ทกัษะทางวชิาชีพ และคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั  

7.2  ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ภายใต้มาตรฐานสากลในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัต้องการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ของผูใ้ช้บริการ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

7.3  การด าเนินงานของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยไีดรั้บผลกระทบจาก
ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ภายใต้
มาตรฐานสากลในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ควำมรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Knowledge) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีท่ีตอ้งมี เพื่อให้การตรวจสอบไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในการแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีตรวจสอบ โดยความรู้นั้นประกอบดว้ย ความรู้
ทั่วไป ความรู้เก่ียวกับธุรกิจ ความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศ และความรู้ด้านบัญชีภายใต้
มาตรฐานสากล  

ทักษะทำงวิชำชีพ (Professional Skills) หมายถึง ความสามารถพิเศษนอกเหนือจาก
ความรู้ทางวิชาชีพท่ีผูส้อบบญัชีควรมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ซ่ึง
ประกอบด้วย ทักษะการใช้เหตุผล ทักษะการปฏิสัมพันธ์  และทักษะการส่ือสารภายใต้
มาตรฐานสากล  

คุณค่ำทำงวิชำชีพ (Professional Values) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถ
มองเห็นหรือจบัต้องได้ เป็นส่ิงท่ีอยู่ภายในของผูส้อบบญัชี แต่ส่ิงนั้ นสามารถท าให้เกิดความ
น่าเช่ือถือในงานการสอบบญัชี อนัประกอบด้วย ความตั้งใจในการปฏิบติังาน ความมีคุณธรรม 
ความเท่ียงธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต การรักษาความลบัของลูกคา้ ความเป็นอิสระ และการพฒันา
อาชีพอยา่งต่อเน่ืองภายใตม้าตรฐานสากล  

ผลต่อกำรด ำเนินงำน (Performance with Affecting Operation or affect performance) 
หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินของผูส้อบบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเชิงคุณภาพ อันส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นของผู ้ใช้บริการ การยอมรับของ
ผูใ้ชบ้ริการ และความผกูพนัของผูใ้ชบ้ริการ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (Certified Public Accountant) หมายถึง ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนและ
ไดรั้บใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบญัชีแห่งประเทศไทยตามกฎหมายเก่ียวกบัการสอบบญัชี ให้เป็น
ผูต้รวจสอบและรับรองงบการเงิน ส าหรับบริษทัและห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทั้งขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก 

มำตรฐำนสำกล( International standards) ส่ิงท่ีถือเป็นหลกัทั้งหมดของวิชาชีพนกั
บญัชีได้แก่มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับนักวิชาชีพบญัชี   มาตรฐานรายงานทาง
การเงิน มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชี               

ผู้ใช้บริกำรกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (Industrial Goods Group and Technology Group Users in the Stock Exchange of 
Thailand) หมายถึง บริษทัท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเป็นกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมจ านวน 253 บริษทั และกลุ่มเทคโนโลยจี  านวน 128 บริษทั ตามตารางท่ี 1.1 
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 ตำรำงที ่ 1.1  แสดงกลุ่มธุรกิจทีจ่ดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   
 

ล ำดับ กลุ่มธุรกจิ หมวดธุรกจิ 
จ ำนวน
(บริษัท) 

รวม 
(บริษัท) 

1. กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

1.1.ธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม 
  1) ยานยนต ์
  2) วสัดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัร 
  3) กระดาษและวสัดุการพิมพ ์
  4) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 
  5) บรรจุภณัฑ ์
  6) เหล็ก 
1.2.ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 
  1) วสัดุก่อสร้าง 
  2) กองทุนรวมอสังหริมทรัพย ์
  3) พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
1.3.ธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภค 
  1) แฟชัน่ 
  2) ของใชใ้นครัวเรือนและส านกังาน 
  3) ของใชส่้วนตวัและเวชภณัฑ ์

 
19 
 7 
  2 
12 
13 
27 

 
19 
45 
70 
   

23 
10 
 6 

 
 
 
 
 
 

  80 
 

134 
 
 
    
 

   39 
 253 

2. 
 

กลุ่มเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม 
รวมทั้งส้ิน 

2.1. ธุรกิจเทคโนโลย ี
  1) ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
  2) เทคโนโลยสีารสนเทศและการ  
      ส่ือสาร 
2.2 ธุรกิจบริการ 
  1) พาณิชย ์
  2) การแพทย ์
  3) ส่ือและส่ิงพิมพ ์
  4) บริการเฉพาะกิจ 
  5) การท่องเท่ียวและการสันทนาการ 
  6) ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 

 
11 
27 

 
 

18 
15 
27 
 3 
13 
14 

 

 
 

   38 
 
 
 
 
 
 
 

  90             
128 

     381 
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กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
กรอบแนวคิดในการท าวจิยัคร้ังน้ีไดน้ าค านิยามมาเป็นกรอบแนวคิดและสามารถท่ีน าใช้

ในการวดัคุณลกัษณะของตวัแปรได ้ประกอบไปดว้ย 
1 . ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแ้ก่ ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ 

และคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากล 
2. ตัวแปรตำม (Dependent variables ) ไดแ้ก่ การด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
3. ตัวแปรควบคุม (Control variables)ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ 
4. การวดัคุณลกัษณะของตวัแปร ท่ีน ามาใชใ้นกรอบแนวคิดมีดงัน้ี 
ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพเป็นตวัแปรตามซ่ึงจ าแนก

ออกเป็น 3 ด้านดังน้ี 1) ปัจจยัทางด้านความรู้ทางวิชาชีพประกอบด้วยค าถาม 14 ค  าถาม ซ่ึง
ครอบคลุมเก่ียวกบัความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบญัชี ความรู้เก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชีความรู้
เก่ียวกบัองคก์ร 2) ปัจจยัทางดา้นทกัษะวชิาชีพประกอบดว้ยค าถาม 14 ค  าถาม ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบั
ทกัษะการใช้เหตุผล ทกัษะปฏิสัมพนัธ์และทกัษะการส่ือสาร 3) ปัจจยัทางด้านคุณค่าทางวิชาชีพ
ประกอบด้วยค าถาม 6 ค  าถาม ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความมุ่งมัน่ตั้งใจ
ปฏิบติังานปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ แสดงความเห็น ความรู้สึก
อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความเป็นอิสระ ค านึงถึง
มรรยาททางบญัชี ส าหรับการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นตวัแปรตามประกอบดว้ย
ค าถาม 12 ค าถาม ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัปริมาณของงานท่ีท าการสอบบญัชี ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ค่านิยมของบริษทัท่ีไปใช้ในการบริการสอบบญัชี ระยะเวลาท่ีใช้ใน
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ความมีจิตส านึกท่ีดีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการ
ปฏิบติัการ การใหบ้ริการอ่ืนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนอกเหนือจากการสอบบญัชีเช่นการบริการ
การวางแผนภาษีเป็นตน้ การให้ค  าแนะน าในงานทางดา้นการบญัชีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต  การติดตามผลการด าเนินงานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายหลงัการให้บริการ 
การเป็นผูท่ี้มีความรู้และปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตยข์องผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  การมีประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถเพิ่มคุณค่าต่อวิชาชีพบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต  ความเหมาะสมในคุณภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและความมี
ช่ือเสียงความมัน่คงของบริษทัท่ีให้บริการการสอบบญัชี    ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลเป็นปัจจยั
ควบคุมประกอบไปดว้ย เพศ  อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี
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รับอนุญาต เป็นค าถามเก่ียวกบัลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและ
ในสภาพความคาดหวงัจากผูใ้ชบ้ริการ 
 

                                                                     ตัวแปรอสิระ 
 

 

                                                                                                    
 

       ตัวแปรควบคุม  
                                                                                                                              ตัวแปรตำม 

                                                     

 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
            ภำพที ่ 1.1  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 

 
 
 

คุณค่ำทำงวชิำชีพ 

 ควำมตั้งใจในกำรปฏิบัตงิำน 

 ควำมมคุีณธรรม 

 ควำมเทีย่งธรรม 

 ควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

 กำรรักษำควำมลบัของลูกค้ำ 

 ควำมเป็นอสิระ 

 กำรพฒันำอำชีพอย่ำง

ต่อเนื่อง 

 

 

  

ควำมรู้ทำงวชิำชีพ 

 ควำมรู้ทัว่ไป 

 ควำมรู้เกีย่วกบัธุรกจิ 

 ควำมรู้เกีย่วกบัระบบสำรสนเทศ 

 ควำมรู้ด้ำนบัญชี 

ทกัษะวชิำชีพ 

 ทกัษะกำรใช้เหตุผล           

 ทกัษะกำรปฏิสัมพนัธ์ 

 ทกัษะกำรส่ือสำร 

การด าเนินงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและ
กลุ่มเทคโนโลยใีน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลลของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 ปะสบการณ์ 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
1.  การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาเฉพาะความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่า

ทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการท่ี
มีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  ผู ้วิจ ัยสนใจศึกษาจากฐานข้อมูลของผู ้ใช้บริการการสอบบัญชีจากกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดังนั้นเพื่อ
สะดวกในการศึกษา ผูว้ิจยัจึงไดแ้บ่งกลุ่มผูใ้ช้บริการผูส้อบบญัชีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี และดว้ยเหตุท่ีผูส้อบ
บญัชีของบริษทัท่ีบริษทัใช้บริการทั้ง 2 กลุ่มดงักล่าวจะตอ้งมีความรู้และทกัษะเฉพาะด้านในการ
ปฏิบติังานการสอบบญัชี 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเผยแพร่ให้นกัวิชาชีพบญัชีไทย มีการเตรียมความพร้อมท่ี
จะน าไปใช้ในการพฒันาศกัยภาพนักบญัชีไทยโดยเฉพาะผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพื่อพร้อมท่ีจะ
แข่งขนักบัต่างประเทศไดภ้ายใตม้าตรฐานสากลของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2.  เป็นแนวทางท่ีจะท าใหห้น่วยงานรัฐและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพโดยเฉพาะสภา
วิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัป์  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยร่วมกนัหาแนวทางได้ให้
ความช่วยเหลือต่างๆ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยี การจดัฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อส่งเสริมพฒันา
ให้นกัวิชาชีพบญัชี มีความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและมีคุณค่าทางวิชาชีพอยา่งเขม้ขน้และ
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้เทคนิคท่ีทนัสมยั ตลอดจนติดตามและพฒันาความรู้
ข่าวสารของวชิาชีพใหท้นัต่อเหตุการณ์ตลอดเวลาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดคุณภาพ
ในการปฏิบติังานและความสามารถในการแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  เป็นแนวทางให้กบัสถาบนัการศึกษาในการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อสร้างนัก
บญัชีมืออาชีพให้มีศกัยภาพตามาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็น ดา้นความรู้วิชาชีพ ดา้นทกัษะวิชาชีพ
และดา้นคุณค่าทางวชิาชีพทั้งในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการ เป็นตน้ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
แนวควำมคิดทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัเร่ือง ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ผูท้  าวิจัยได้ศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง มาสรุปเป็น
แนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

 
ควำมส ำคัญและกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับตลำดหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.Sec.or.th/TH/Raising, 2556) 

ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 น้ี 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยก าหนดให้มีหน้าท่ีวาง
นโยบายส่งเสริมและพฒันา ก ากบัดูแลในเร่ือง หลกัทรัพย ์ธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
ออกหลกัทรัพยห์รือเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน เป็นตน้ ดงันั้นคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงถูก
จดัตั้ งข้ึนตามพระราชบญัญติัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 ประกอบด้วยรัฐมนตรี
กระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย ปลดักระทรวงการคลงั 
ปลดักระทรวงพาณิชย ์และผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมาไม่นอ้ยกว่า 4 ท่าน แต่ไม่เกิน 6 
ท่านเป็นกรรมการ โดยในจ านวนน้ีอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย ดา้นการบญัชีและ
ดา้นการเงิน ดา้นละ 1 ท่าน และใหเ้ลขาธิการส านกังานก.ล.ต.เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ส านกังานก.ล.ต.จะด าเนินงานตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก.ล.ต.ก าหนด โดยมีภารกิจ
หลกั คือ ก ากบัและพฒันาตลาดทุนของประเทศใหมี้ประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเช่ือถือ
ซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั ดงัน้ี 

1. พฒันาตลาดทุนใหเ้ป็นทางเลือกท่ีมีความส าคญัส าหรับผูร้ะดมทุนและผูล้งทุน 
2. เสริมสร้างระบบและกลไกเพื่อช่วยให้ผูล้งทุนได้รับความคุ้มครองและสามารถ

ปกป้องตนเองได ้
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3. ดูแลรักษาให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความมัน่ใจ เช่ือถือในกลไกการท างานของตวักลางและ
องคก์รต่างๆในตลาดทุน 

4. ด ารงความเป็นองค์กรท่ีซ่ือตรง โปร่งใส เข้าใจธุรกิจ เท่าทนัเหตุการณ์และเป็น
ผูรั้กษากฎหมายท่ีเขม้งวดและเป็นธรรม 

ส าหรับในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าบญัชีและการสอบบญัชีของบริษทัหลกัทรัพยน์ั้น 
ตามมาตรา 100 ไดก้ าหนดไวว้า่ ใหบ้ริษทัหลกัทรัพยมี์การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และ
บญัชีก าไรขาดทุน ทุกงวดบญัชีในรอบระยะเวลาของเดือนตามแบบท่ีส านกังานก.ล.ต. ก าหนด โดย
งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)ดงักล่าวตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ และแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชี
ท่ีส านกังานก.ล.ต.ก าหนด นอกจากน้ีเน่ืองดว้ยผูส้อบบญัชีถือไดว้า่เป็นบุคคลหน่ึงท่ีช่วยสร้างความ
โปร่งใสและความน่าเช่ือถือให้กับข้อมูลในงบการเงิน ดงันั้นส านักงาน ก.ล.ต.จึงมีอ านาจตาม
กฎหมายในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีตรวจสอบบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัหลกัทรัพย ์รวมถึงการก ากบัดูแลการจดัท า
งบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัขา้งตน้  นอกจากนั้นส านกังาน ก.ล.ต. ยงัมีอ านาจในการ
ให้ความเห็นของผูอ่ื้นขอเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัขา้งตน้ รวมถึงยงัมีอ านาจในการ
ตกัเตือน ภาคฑัณฑ์ สั่งพกั หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีไม่
ปฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบบญัชีหรือท าผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยจะพิจารณาโทษจาก
ความร้ายแรง 

 
แนวคิดเกีย่วกบักจิกำรในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.Sec.or.th/TH/Raising, 2556) 
 ปัจจุบนักิจการในตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษทัจดทะเบียนและบริษทัหลกัทรัพย์
ลว้นมีขนาดใหญ่และมีธุรกรรมท่ีสลบัซบัซ้อน การสอบบญัชีจึงไม่สามารถท าไดโ้ดยผูส้อบบญัชีท่ี
ลงลายมือช่ือเพียงคนเดียว แต่ตอ้งอาศยัทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และระบบงานท่ีดีของส านกั
งานสอบบญัชีในทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ดงันั้น การปฏิบติังานสอบบญัชีจึงตอ้งอยูภ่ายใตร้ะบบ
การควบคุมคุณภาพท่ีไดม้าตรฐานโดยส านกังานสอบบญัชีจ าเป็นตอ้งมีระบบการควบคุมคุณภาพ
งานท่ีดีทั้ งในระดบัส านักงานและในแต่ละงานสอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจถึงคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ ดงันั้น ก.ล.ต. จึงไดป้รับปรุงหลกัเกณฑ์ให้ผูส้อบบญัชีของบริษทั
ในตลาดทุนต้องสังกัดส านักงานสอบบัญชีท่ีมีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงจะท าให้ตลาดทุนและวิชาชีพบญัชีของไทยไดรั้บความเช่ือมัน่มากข้ึนจากผู ้
ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการระดมทุนขา้มประเทศจะท าไดส้ะดวกข้ึน 
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 ส่วนภาพรวมในการก ากบัดูแลรายงานทางการเงิน (Overview of Corporate Financial 
Information) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มีดงัน้ี 

 รายงานทางการเงินถือเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน
ของกิจการในตลาดทุน อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนในการน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน และยงัมีส่วนช่วยในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ตลาดทุนไทย
ด้วย   ก.ล.ต.จึงได้ให้ความส าคัญในการก ากับดูแลและพัฒนาคุณภาพของรายงานทางการ
เงิน  เพื่อให้รายงานทางการเงินท่ีกิจการในตลาดทุนเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 
โปร่งใส  เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน และสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล  โดยการด าเนินการของ 
ก.ล.ต. จะประกอบไปดว้ย 3 ดา้น คือ 

1. การพฒันามาตรฐานวชิาชีพบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
การพฒันามาตรฐานวิชาชีพบญัชีเพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพและความเช่ือมัน่ของ

ขอ้มูลในรายงานทางการเงินของกิจการในตลาดทุน  ก.ล.ต.จึงมุ่งเนน้ท่ีจะผลกัดนัและสนบัสนุนให้
สภาวชิาชีพบญัชีก าหนดมาตรฐานวชิาชีพบญัชีของไทยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ทั้งในส่วน
ของการพฒันามาตรฐานการบญัชีให้เป็นไปตาม International Financial Reporting Standards 
(IFRSs) ท่ีก าหนดโดย International Accounting Standards Board (IASB) และมาตรฐานการสอบ
บญัชีใหเ้ป็นไปตามInternational Standards on Auditing(ISAs)ท่ีก าหนดโดย International Auditing 
and Assurance Standards Board (IAASB) 
       2. การก ากบัดูแลผูส้อบบญัชี 

ก.ล.ต.ไดใ้ห้ความส าคญักบัผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระท่ีมีส่วนส าคญั
ในการช่วยสร้างความเช่ือมั่นต่อข้อมูลท่ีกิจการเปิดเผย  พระราชบัญญติัหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 จึงไดก้ าหนดให้ผูส้อบบญัชีของกิจการในตลาดทุนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จาก ก.ล.ต.  และ ก.ล.ต.จะติดตามดูแลคุณภาพการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในตลาดทุนอย่าง
สม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการก ากบัดูแลผูส้อบบญัชีสากล โดยเป็นการก ากบัดูแลทั้งใน
ดา้นคุณภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีแต่ละราย และคุณภาพของส านักงานสอบบญัชีท่ี
ผูส้อบบญัชีสังกดัดว้ย 
            3. การติดตามดูแลรายงานทางการเงินของกิจการในตลาดทุน 
 ก.ล.ต.ได้ก าหนดให้การจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดข้ึน
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ และตอ้งมีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.เป็นผูส้อบทาน (กรณีงบ
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การเงินรายไตรมาส) หรือตรวจสอบ (กรณีงบการเงินประจ าปี)  รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบ
การเงินของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยทุ์กไตรมาสเพื่อให้มัน่ใจวา่ผูล้งทุนจะไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
ครบถ้วน และหาก ก.ล.ต.พบว่างบการเงินมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องจะสั่งให้บริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยท์  าการแกไ้ขงบการเงินให้ถูกตอ้ง และเผยแพร่ขอ้มูลการสั่งแกไ้ขงบการเงินบนเวบ็ไซต์
ของ ก.ล.ต.  ในกรณีท่ี ก.ล.ต.ตรวจทานงบการเงินแล้วพบว่าบริษทัท่ีออกหลักทรัพย์มีการท า
ธุรกรรมท่ีอาจมีขอ้สงสัยว่าผิดปกติ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อ
หลกัทรัพยห์รือต่อการตดัสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพยข์อง
บริษทั ก.ล.ต.ก็อาจสั่งให้บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยจ์ดัหาผูส้อบบญัชีเพื่อท าการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษ และรายงานให้ ก.ล.ต.ทราบ ซ่ึงการสั่งการดงักล่าว ก.ล.ต.จะเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง ก.ล.ต. 
เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบดว้ยเช่นกนั 
 
ทฤษฏีทีเ่กีย่วกบักำรสอบบัญชี บทบำทและควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อผลกำรด ำเนินงำน
ของผู้ใช้บริกำรกลุ่มธุรกจิทีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(www.Tice.ac.th/division/webbusiness/Acc1/new_page_3.htm สืบค้น 15 กนัยำยน 2556) 
 
ทฤษฎเีกีย่วกบักำรสอบบัญชีในกำรปฏิบัติงำนกำรสอบบัญชี 

ขอ้มูลท่ีปรากฏอยูง่บการเงินซ่ึงเป็นผลการด าเนินงานของบริษทัควรมีความถูกตอ้งและ
เช่ือถือไดจึ้งจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ จากเหตุผลดงักล่าวจึงท าใหมี้
วชิาชีพสอบบญัชีเกิดข้ึนมา โดยผูส้อบบญัชีสามารถใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชข้อ้มูลในงบการเงินได้
ซ่ึงแนวคิดในการสอบบญัชีมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
1. ควำมหมำยของกำรสอบบัญชี 
สมาคมการบญัชีอเมริกนั (The American Accounting Association - AAA ) ไดใ้ห้ค  า

นิยามของการสอบบญัชี (Auditing) ไวว้า่ “ การสอบบญัชี คือกระบวนการของการรวบรวมและการ
ประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัสารสนเทศ เพื่อระบุและรายงานเก่ียวกบัระดบัความสอดคลอ้งตอ้งกนั
ของสารสนเทศนั้นกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวแ้ละการส่ือสารผลลพัธ์ใหผู้ใ้ชท่ี้สนใจ 

2. กำรรวบรวมและกำรประเมินหลกัฐำน (Accumulating and Evaluating Evidence) 
หลกัฐานการสอบบญัชี หมายถึง ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงใด ๆ ท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บ และใช้

เป็นเกณฑใ์นการสรุปวา่ขอ้มูลท่ีตรวจสอบนั้นแสดงไวต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
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3. สำรสนเทศและหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดไว้ ( Information and Established Criteria) 
สารสนเทศท่ีจะตรวจสอบนั้นควรอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถพิสูจน์ได ้และมีหลกัเกณฑ์

และมาตรฐานท่ีผูส้อบบญัชีสามารถน ามาใช้ประเมินสารสนเทศดงักล่าวได้ หลกัเกณฑ์ท่ีผูส้อบ
บญัชีใชใ้นการประเมินข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสารสนเทศท่ีตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน
จะใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเรียกว่า “หลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป” (Generally Accepted Accounting 
Principles - GAAP) แต่ถ้าเป็นการตรวจสอบภาษีอากรจะใช้หลักเกณฑ์ท่ีเรียกว่า “ประมวล
รัษฎากร” 

4.  บุคคลทีม่ีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเป็นอสิระ(Competent,Independent Person) 
ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชี (หรือผูส้อบบญัชี) ควรมีความรู้ ความสามารถ และความ

ช านาญในวชิาชีพเป็นพิเศษเช่นเดียวกบัวิชาชีพอิสระอ่ืน ๆ ควรมีความรู้เก่ียวกบัการสอบบญัชีและ
การสอบบญัชี และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตลอดจนการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ 
(Continuing Professional Development - CPD ) ทศันคติและความคิดท่ีเป็นอิสระ 

5.  กำรรำยงำน (Reporting) 
รายงานถือเป็นผลงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงใช้ส่ือสารผลลพัธ์ของการปฏิบติังานให้กบั

ผูใ้ช้รายงาน รายงานของผูส้อบบญัชีแต่ละประเภทมีลกัษณะแตกต่างกนัไป ซ่ึงข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั และขอ้สรุปจากการปฏิบติังาน เช่น รายงานการตรวจสอบงบการเงิน รายงานการสอบ
ทานงบการเงิน เป็นตน้  ส าหรับรายละเอียดของการจดัท ารายงานมีแนวคิดดงัน้ี 

5.1 วตัถุประสงค์ของกำรสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 200 เร่ือง วตัถุประสงค์และหลกัการพื้นฐานของ

การสอบบญัชี ไดก้  าหนดวตัถุประสงคข์องการสอบบญัชี ไวด้งัน้ี 
“ การตรวจสอบงบการเงินมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน
วา่งบการเงินนั้นไดจ้ดัท าในส่วนสาระส าคญัเป็นไปตามแม่บทการบญัชีในการท ารายงานการเงิน
หรือไม่ ” 

5.2  ควำมต้องกำรเชิงเศรษฐกจิของกำรสอบบัญชี 
ผูใ้ชง้บการเงินยอ่มตอ้งการสารสนเทศท่ีเช่ือถือไดใ้นการตดัสินใจ สารสนเทศท่ี

ไม่น่าเช่ือถือหรือมีความเส่ียงในสารสนเทศ (Information Risk) ยอ่มส่งผลใหผู้ใ้ชต้ดัสินใจผิดพลาด
ไปจากท่ีควรซ่ึงจะเป็นความเส่ียงในสารสนเทศ 

5.3  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรสอบบัญชีกบักำรบัญชี 
ความหมาย ของค าว่า  “การสอบบัญชี” กับ “ การบัญชี” ซ่ึงทั้ งสองค าจะมี

ความหมายท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
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กำรสอบบัญชี หมายถึงกระบวนการของการรวบรวม และการประเมินหลกัฐานเก่ียวกบั
สารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเก่ียวกับระดับความสอดคล้องต้องกันของสารสนเทศนั้นกับ
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และการส่ือสารผลลพัธ์ใหผู้ใ้ชท่ี้สนใจ 

กำรบัญชี หมายถึง กระบวนการจดบนัทึกการจดัประเภท และการสรุปเหตุการณ์ทาง
เศรษฐกิจในลกัษณะอย่างมีเหตุผล เพื่อให้สารสนเทศทางการเงินส าหรับการตดัสินใจของผูใ้ช้ทั้ง
ภายใน (เช่น ผูบ้ริหาร) และภายนอก (เช่น ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และสาธารณชนทัว่ไป เป็นตน้) 

 
ตำรำงที ่ 2.1  แสดงควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรสอบบัญชีและกำรบัญชี 
 

เร่ือง กำรสอบบัญชี กำรบัญชี 

1. ส่ิงป้อนเขา้ (Input) 
2. การประมวลผล(Processing) 
3. ส่ิงป้อนออก (Output) 
4. วตัถุประสงค ์
5. มาตรฐานหรือเกณฑท่ี์ใช ้
ในการปฏิบติังาน 

งบทดลองหรืองบการเงิน 
รวบรวมหลกัฐานการสอบ
บญัชีหรือจดัท ากระดาษท า
การของผูส้อบบญัชี 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต เพื่อใหค้วามเห็นต่อ
สารสนเทศในงบการเงิน 
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป 

รายการคา้หรือเอกสาร
ประกอบการลงบญัชี 
จดบนัทึกรายการลงในสมุด
บญัชี (ขั้นตน้และขั้นปลาย) 
งบการเงิน เพื่อใหส้ารสนเทศ
ในงบการเงินหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป หรือมาตรฐาน
การบญัชี 

ทีม่ำ: www.Tice.ac.th/division/webbusiness/Acc1/new_page_3.htm, 2013 
 

5.4  กระบวนกำรของกำรสอบบัญชี 
การสอบบญัชีเป็นกระบวนการของการรวบรวม และประเมินหลกัฐานการสอบ

บญัชี เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบและจดัท ารายงานและการสอบบญัชีได ้ ซ่ึง
กระบวนการสอบบญัชีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

(1)  กำรวำงแผนงำนตรวจสอบ ประกอบดว้ย 
(1.1)  การพิจารณารับงานสอบบญัชี 
(1.2)  การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
(1.3)  การวเิคราะห์เปรียบเทียบในเบ้ืองตน้ 
(1.4)  การก าหนดระดบัความมีสาระส าคญั 
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(1.5)  การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีท่ียอมรับได ้และความเส่ียง 
สืบเน่ือง 

(1.6)  การท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายใน 
(1.7)  การพฒันาแผนการสอบบญัชีโดยรวม และการจดัท าแนวทางการ

สอบบญัชี 
(2)  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ประกอบดว้ย การทดสอบการควบคุม และการ

ตรวจสอบเน้ือหาสาระดงัต่อไปน้ี 
(2.1) วงจรรายได ้
(2.2) วงจรรายจ่าย 
(2.3 ) วงจรการผลิต 
(2.4) วงจรการลงทุน 
(2.5) วงจรการจดัการเงิน 
(2.6) การตรวจสอบท่ีส าคญัเพิ่มเติม 

(3)  กำรเสร็จส้ินกำรสอบบัญชี และกำรลอกรำยงำนกำรสอบบัญชี 
(3.1) การประเมินจากหลกัฐานการสอบบญัชี 
(3.2) การเสนอรายการปรับปรุงและรายการจดัประเภทบญัชี 
(3.3) การออกรายงานการสอบบญัชี 

 5.5  ประเภทของกำรตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบและส ำนักงำนสอบบัญชี 
5.1.1  ประเภทของกำรตรวจสอบ ประเภทพื้นฐานของการตรวจสอบ สามารถ

จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
(1) การตรวจสอบงบการเงิน 
(2) การตรวจสอบการด าเนินงาน 
(3) การตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

(1) กำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
การตรวจสอบงบการเงิน (Financial Statement Audit) หมายถึง การตรวจสอบขอ้มูล

ทางการบญัชี และรายงานทางการเงิน ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงิน
สด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อประเมินวา่ขอ้มูลดงักล่าวมีความสมบูรณ์เช่ือถือได ้และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ 
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(2) กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
การตรวจสอบการด าเนินงาน (Operational Audit) หมายถึง การสอบทานขั้นตอน

วธีิการปฏิบติังานและภาระหนา้ท่ีต่างๆในองคก์ร (Organization’s Processes and Functions) เพื่อให้
มัน่ใจวา่ ล าดบัขั้นตอนในการปฏิบติังานและภาระหนา้ท่ีไดด้ าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
การตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) หมายถึง การตรวจสอบ

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติังานในองคก์รเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบั
ดูแล และกฎระเบียบนโยบายขององคก์ร 

5.6  ประเภทของผู้ตรวจสอบ 
       5.6.1 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (Certified Public Accountants - CPA) 

บุคคลทัว่ไปอาจเรียกผูส้อบบญัชีรับอนุญาตว่า ผู้สอบบัญชี (Auditor)  เพราะ
เป็นนกับญัชีท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นไวใ้นรายงานการสอบบญัชี เน่ืองจาก
ผลงานของผูส้อบบญัชีมีผลกระทบต่อสาธารณชน กฎหมาย (พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547) จึงตอ้งมีสภาวิชาชีพบญัชีเขา้มาก ากบัดูแล โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็น
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนท่ีจะปฏิบติังานได้ จึงเรียกว่า ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต 

5.6.2  ผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal Auditor - IA) 
โดยปกติแลว้ผูต้รวจสอบภายในกิจการจะเป็นพนักงานหรือลูกจา้งของกิจการ 

ซ่ึงท าหนา้ท่ีตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกิจการ และเสนอรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ทั้งน้ีผูต้รวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระจาก
หน่วยงานท่ีตนไปตรวจสอบ  เพื่อใหส้ามารถเสนอรายงานไดอ้ยา่งอิสระ 

5.6.3  ผู้สอบบัญชีภำษีอำกร (Tax Auditor - TA) 
ผูส้อบบญัชีภาษีอากรเป็นนกับญัชีท่ีผา่นการทดสอบความรู้และไดรั้บใบอนุญาต

จากอธิบดีกรมสรรพากร ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก โดย
กิจการดงักล่าวจะตอ้งมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท สินทรัพยร์วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และ
รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และเน่ืองจากพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2547 ยงัได้มีการ
ก าหนดให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีตามมาตรา 3 แห่งประมวล
รัษฎากร ซ่ึงการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจดัเป็นการตรวจสอบงบ
การเงินผสมกบัการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
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5.6.4  เจ้ำหน้ำทีต่รวจเงินแผ่นดิน(General Accounting Office Auditor - GAO) 
เจา้หน้าท่ีตรวจเงินแผ่นดิน สังกดัอยู่ในส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินในส่วน

ราชการอิสระท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หน่วยงานท่ี
ไดรั้บเงินอุดหนุน หรือกิจการท่ีไดรั้บเงินหรือทรัพยสิ์นจากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งหน่วยงานอ่ืน
ใดท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายก าหนดใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูต้รวจสอบ 

5.6.5  เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบภำษีอำกร (Internal Revenue Agent - IRA) 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษีอากรเป็นเจ้าหน้าท่ีของกรมสรรพากร หรือเป็นตัว

แทนท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากกรมสรรพากร ซ่ึงท าหนา้ท่ีตรวจสอบขอ้มูลในแบบแสดงรายการภาษีของผู ้
มีหนา้ท่ีเสียภาษีวา่เป็นไปตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ 
       5.7  กำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

การจดัท างบการเงินเป็นความรับผิดชอบของผูบ้ริหารของกิจการ โดยท่ีผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาติจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นต่อความถูกตอ้งตามควรของ
งบการเงินนั้น โดยปฏิบติัตามหลกัการพื้นฐานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ มรรยาทของผูส้อบบญัชี มาตรฐาน
การสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และการใชว้จิารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 
        5.8  ควำมรับผดิชอบต่องบกำรเงิน 

ในความรับผดิชอบต่องบการเงิน ผูบ้ริหารของกิจการและผูส้อบบญัชี จะตอ้งมี
ความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบังบการเงิน ดงัน้ี 

5.8.1 ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน 
กิจการเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 (มาตรา 

8) และผูบ้ริหารเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนกิจการ ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงมีหนา้ท่ีจดัท าบญัชี รวมทั้ง
ต้องจดัท างบการเงินโดยมีรายการย่อตามท่ีกฎหมายก าหนด และงบการเงินนั้นต้องได้รับการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (มาตรา 11)  

5.8.2 ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงิน 
ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นต่องบการเงินตาม

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 (มาตรา 11) โดยผูส้อบบญัชีให้ความเช่ือมัน่เก่ียวกบั “ ส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารให้การรับรองไวเ้ก่ียวกบังบการเงิน” (Management Addertions) แก่ผูใ้ชง้บการเงิน ว่างบ
การเงินโดยรวมมิไดแ้สดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 

ส าหรับส่ิงท่ีผูบ้ริหารใหก้ารรับรองไวเ้ก่ียวกบังบการเงิน ซ่ึงหมายถึง การให้การรับรอง
โดยผูบ้ริหารเก่ียวกบัความถูกตอ้งตามท่ีควรของงบการเงินในเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

(1)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินมีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีในงบการเงิน (ความมีอยูจ่ริง : Existence) 
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(2)  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นของกิจการ ณ วนัท่ีในงบการเงิน (สิทธิและภาระผกูพนั : 
Right and Obligations) 

(3)  รายการและเหตุการณ์ในบญัชีท่ีมีอยู่ในงบการเงินได้เกิดข้ึนจริงในระหว่างงวด
บญัชี และเก่ียวขอ้งกบักิจการ (เกิดข้ึนจริง : Occurrence) 

(4)  สินทรัพย ์หน้ีสิน และรายการหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนไดบ้นัทึกไวใ้นบญัชี 
และเปิดเผยไวโ้ดยครบถว้น : Completeness) 

(5)  สินทรัพย ์และ หน้ีสิน บนัทึกไวใ้นบญัชีในราคาท่ีเหมาะสมตามหลกัการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป (การตีราคา : Valuation) 

(6)  รายการหรือเหตุการณ์ทางบญัชี บนัทึกไวใ้นจ านวนท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งรายได้และ
ค่าใชจ่้ายบนัทึกไวใ้นงวดบญัชีท่ีถูกตอ้ง (การวดัมูลค่า : Measurement) 

(7)  รายการในงบการเงินไดมี้การเปิดเผย จดัประเภท และบรรยายลกัษณะตามแม่บท
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง (การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล : Presentation and Disclosure) 

5.9  หลกักำรพืน้ฐำนของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 หมวด 7 จรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชี มาตรา 47  ได้ก าหนดหลักการพื้นฐานของผูส้อบบญัชีในเร่ืองจรรยาบรรณหรือ
มรรยาทของผูส้อบบญัชีไวด้ว้ย 5 หมวด คือ 

  (5.9.1)  ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
  (5.9.2)  ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
  (5.9.3)  มรรยาทต่อลูกคา้ 
  (5.9.4)  มรรยาทต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ 
  (5.9.5)  มรรยาททัว่ไป 

 
แนวคิดเกีย่วกบัมำตรฐำนกำรสอบบัญชีทีรั่บรองทัว่ไป 

มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (Generally Accepted Auditing Standards- 
GAAS) หมายถึง แนวทางการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี มาตรฐานการสอบบญัชีใชเ้ป็นเคร่ืองวดั
คุณภาพผลงานของผูส้อบบญัชี กล่าวคือ สาธารณชนจะยอมรับและเช่ือถือในผลงานของผูส้อบ
บญัชีก็ต่อเม่ือผูส้อบบญัชีไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปแลว้ มาตรฐาน
การสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกนัภยัให้แก่ผูส้อบบญัชีท่ีไดป้ฏิบติัตาม ซ่ึง
ประกอบดว้ย 
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(1)  วจิารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 
ผูส้อบบญัชีตอ้งวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินโดยใชว้ิจารณญาณในการ

สังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ (Professional Skepticism) ต่อข้อมูลของกิจการ โดย
ค านึงถึงขอ้จ ากดัของการตรวจสอบงบการเงิน และค านึงถึงสถานการณ์แวดลอ้มท่ีอาจมีอยู ่ซ่ึงเป็น
เหตุใหข้อ้มูลในงบการเงินขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  ทั้งน้ีวิจารณญาณในการสังเกตและ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพมีดงัน้ี 

(1.1)  ขอ้จ ากดัของการตรวจสอบงบการเงินของผูส้อบบญัชีประกอบดว้ย 
(1.1.1)  การใชว้ธีิการทดสอบรายการ 
(1.1.2)  การใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุผลในการประเมินความเช่ือถือได้ของ 

หลกัฐานการสอบบญัชี 
(1.1.3)  ขอ้จ ากดัของระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน 
(1.1.4)  การใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบ

การเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
(1.2)  สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีต่องบการเงิน 

 มาตรฐานการสอบบญัชีก าหนดว่าผูส้อบบญัชีตอ้งวางแผนและปฏิบติังาน 
นโยบายโดยใชว้จิารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพประกอบดว้ย 

(1.2.1)  การทุจริตและขอ้ผดิพลาด 
(1.2.2)  กฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีตรวจสอบ 

 
กำรทุจริตและข้อผดิพลำด   
              การทุจริต (Fraud) หมายถึง การกระท าโดยจงใจหรือเจตนาโดยบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคน ซ่ึงอาจเป็นผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลอ่ืน อนัมีผลท าให้งบการเงินแสดงข้อมูลไม่
ถูกตอ้ง การทุจริตอาจเกิดจากรายการต่อไปน้ี 

1.  การตกแต่ง การปลอม หรือการเปล่ียนแปลงบนัทึกหรือเอกสาร 
2.  การใชสิ้นทรัพยข์องกิจการในทางท่ีผดิ หรือการยกัยอกสินทรัพยข์องกิจการ 
3. การปกปิดรายการ หรือการละเวน้การบนัทึกหรือเอกสาร 
4.  การบนัทึกรายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง 
5.  การใชน้โยบายการบญัชีอยา่งไม่ถูกตอ้ง  
6. ขอ้ผดิพลาด (Error) หมายถึง การผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในงบการเงินมิไดต้ั้งใจเช่น ความ

ผดิพลาดท่ีเก่ียวกบัการค านวณ การเขียน หรือพิมพข์อ้มูลและบนัทึกทางการบญัชีผดิพลาด 
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7.  การมองขา้มขอ้เทจ็จริง หรือตีความหมายขอ้เทจ็จริงไม่ถูกตอ้ง 
8.  การใชน้โยบายการบญัชีไม่ถูกตอ้ง 
 

กฎหมำยและข้อบังคับทีเ่กีย่วข้องกบักจิกำรทีต่รวจสอบ 
การไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั หมายถึง การท่ีกิจการท่ีตรวจสอบมีการกระท า

หรือละเวน้การไม่กระท าไม่วา่จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงเป็นการขดัต่อกฎหมายและขอ้บงัคบั 
ในปัจจุบนับทบาทและความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตต่อผลการด าเนินงาน

ของผูใ้ช้บริการกลุ่มธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการค านึงถึง   
หลกัเกณฑก์ารใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีดว้ย 
            ดงันั้นเพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพและความน่าเช่ือถือของระบบการเปิดเผยขอ้มูลของ
บริษทัและผูส้อบบญัชีในตลาดทุน อนัเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของตลาดทุนไทย ก.ล.ต. 
จึงมุ่งเน้นท่ีจะสนับสนุนให้ผูส้อบบญัชีในตลาดทุนไทยให้ความส าคญักับการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบญัชีทั้งในระดบัส านักงานและคุณภาพของแต่ละงานสอบบญัชี โดยก าหนดคุณสมบติั
ของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.ดงัน้ี (ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี 
สช. 39/2553 เร่ืองการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุนแบบแนบทา้ยประกาศส านกังานวา่ 
ดว้ยเร่ืองการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี)            

1. คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับควำมเห็นชอบ 
              ผูส้อบบญัชีท่ีจะไดรั้บความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จะตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ทั้งในส่วนท่ีเป็นคุณสมบติัรายบุคคลและคุณสมบติัของส านกังานท่ีสังกดั ดงัน้ี 

            2.  คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรำยบุคคล : 
(1)  เป็น CPA 
(2)  เป็นหวัหนา้ส านกังาน เป็นหุ้นส่วน หรือต าแหน่งเทียบเท่าหัวหนา้ส านกังาน

หรือหุน้ส่วน 
(3)  สังกดัส านกังานสอบบญัชีเพียง 1 แห่ง 
(4)  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนด 

              3.  คุณสมบัติของส ำนักงำนสอบบัญชีทีสั่งกดั : 
(1)  มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีตาม International Standards on 

Quality Control 1 (ISQC 1) 
(2)  มีจ านวน CPA และผูช่้วยผูส้อบบญัชีท่ีปฏิบติังานเตม็เวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 คน 
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 4.  ลกัษณะต้องห้ำมของผู้สอบบัญชี  
(1)   ถูกพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลาย ไร้/เสมือนไร้ความสามารถ 
(2)   อยูร่ะหวา่งถูกพกั CPA หรือเคยถูกพกัในช่วง 3 ปี หรือเคยถูกเพิกถอน 
(3)   อยูร่ะหว่างถูกสั่งพกัหรือเพิกถอนการเป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุน หรืออยู่

ระหวา่งท่ี ก.ล.ต. ไม่รับพิจารณาค าขอ 
(4)   อยู่ระหว่างถูก ก.ล.ต. หรือหน่วยงานก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน กล่าวโทษ / 

ด าเนินคดี / ตอ้งค าพิพากษาให้จ  าคุก เวน้แต่ พน้โทษมา ≥ 3 ปี เฉพาะความผิด 
ดงัน้ี  

(4.1) ทุจริตท่ีเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพบญัชี 
(4.2) ความผิดเก่ียวกบัเอกสารหรือบญัชี เช่น พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 312 
(4.3) ความผิดเก่ียวกับการสอบบญัชี เช่น พระราชบญัญติัหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 287 
(4.4) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

                   (5)  ตอ้งไม่มีพฤติกรรมตอ้งหา้มดงัน้ี 
(5.1) ขาดจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือฝ่าฝืนข้อก าหนดของกฎหมายวิชาชีพหรือ

กฎหมายหลกัทรัพย ์หรือมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 
(5.2) จงใจแสดงขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงท่ีเป็นสาระส าคญัอนัควร

แจง้ในเอกสารท่ีตอ้งเปิดเผยต่อประชาชนหรือท่ียื่นต่อ ก.ล.ต. หรือมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการ
กระท าดงักล่าวของบุคคลอ่ืน 

(5.3) ไม่สุจริตหรือหลอกลวงผูอ่ื้น หรือมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท า
ดงักล่าวของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีพฤติกรรมดงักล่าวเกินกวา่ 10 ปีแลว้ หรือเป็น
พฤติกรรมท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะร้ายแรงถึงขนาดไม่สมควรไดรั้บความไวว้างใจหรือความน่าเช่ือถือให้
เป็นผูส้อบบญัชีในตลาดทุน ก.ล.ต. อาจไม่ยกข้ึนเป็นเหตุในการไม่ใหค้วามเห็นชอบได ้
 
แนวคิดเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชี 
            ผูส้อบบญัชีถือว่าเป็นผูส้อบบญัชีอิสระ มีความเป็นกลางและมีความเท่ียงธรรม ดงันั้น
ขอ้มูลจากการสอบบญัชีและการรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูใ้ช้
ขอ้มูลซ่ึงเป็นผลมาจากการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีท าการสอบบญัชีโดยมีความ
ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมทั้งการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถท่ีจะให้ความเช่ือมัน่
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แก่ผูใ้ช้ข้อมูลในงบการเงินได้  ซ่ึงแนวคิดในการด าเนินงานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตผูว้ิจยัได้แบ่งผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของ
ผูใ้ชบ้ริการออกเป็น 3 แนวคิดดงัน้ี 

1. ความเช่ือมัน่ของผูใ้ช้บริการ ได้แก่ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเป็นผูท่ี้มีความรู้และ
ปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตย ์เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถ
เพิ่มคุณค่าต่อวิชาชีพบญัชี  รวมทั้งดา้นความเหมาะสมในคุณภาพของงานสอบบญัชี และความมี
ช่ือเสียง ความมัน่คงของบริษทัท่ีใหบ้ริการการสอบบญัชี 

2. การยอมรับของผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ ปริมาณงานของงานท่ีท าการสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  และค่านิยมของบริษทัท่ีไปใช้
ในการบริการการสอบบญัชี 

3. ความผูกพนัของผูใ้ช้บริการ ไดแ้ก่  ความมีจิตส านึกท่ีดีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ในการปฏิบติังาน การให้บริการอ่ืนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนอกเหนือจาการสอบบญัชีเช่น
บริการวางแผนภาษีอากรเป็นตน้ รวมทั้งการให้ค  าแนะน าในงานทางด้านการบญัชีเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและการติดตามผลการด าเนินงานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ภายหลังการให้บริการ การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวจะมีการด าเนินงานท่ี
สอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรควบคุมคุณภำพ : ข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
ควำมเป็นอสิระเร่ืองกำรหมุนเวยีนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต((www.Sec.or.th/TH/Raising,2556) 

ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ เก่ียวกับการหมุนเวียนผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ตาม
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพย่อหนา้ท่ี 25 (ก) ส านกังานตอ้งก าหนดมาตรการการป้องกนัเพื่อลด
อุปสรรคท่ีเกิดจากความคุน้เคยให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ ซ่ึงทัว่ไปคือการก าหนดนโยบายการ
หมุนเวียนบุคลากรอาวุโสท่ีปฏิบติังานเดิมมาเป็นระยะเวลานาน เช่น การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีรับผดิชอบงานตรวจสอบและผูส้อบทานการควบคุมคุณภาพ เป็นตน้  ทั้งน้ีส านกังานอาจ
ก าหนดนโยบายอา้งอิงค าช้ีแจงขอ้บงัคบัจรรยาบรรณ เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2553 ส าหรับผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ในยอ่หนา้ท่ี 290.151 ท่ีระบุวา่ในกรณีท่ีผูรั้บบริการท่ีเป็น
บริษทัมหาชนซ่ึงมีบุคคลท่ีมีส่วนได้เสียเป็นจ านวนมาก หุ้นส่วนท่ีเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
รับผิดชอบงานตรวจสอบจะปฏิบติังานตรวจสอบบริษทันั้นไดไ้ม่เกิน 7  ปี อย่างไรก็ตามประกาศ
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้ น ก าหนดผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
ปฏิบติังานตรวจสอบบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ดม้าเกิน 5 ปีและตามหนงัสือเวียนของ

DPU



25 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก าหนดให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติังานตรวจสอบสถาบนัการเงิน
ไดไ้ม่เกิน 5 ปีเช่นกนั ส่วนกรณีของบริษทัจ ากดันั้น ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน ดงันั้นข้ึนอยู่กบัการ
พิจารณาความเหมาะสมของส านกังาน   

กล่าวโดยสรุปส านกังานอาจก าหนดแนวนโยบายการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ดงัน้ี 

1. กรณีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ให้ส านกังานพิจารณาหมุนเวียนผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตและผูส้อบทานการควบคุมงานทุก 5 ปี 

2. กรณีบริษทัมหาชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ส านักงานพิจารณา
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูส้อบทานการควบคุมงานทุก 7 ปี 

กรณีท่ีส านกังานมีบุคคลจ ากดัส านักงานอาจพิจารณาใช้มาตรการป้องกนัอ่ืนทดแทน
นโยบายการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทมหาชนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เช่น จดัให้มีการสอบทานคุณภาพของงานอย่างสม ่าเสมอโดยผูท่ี้มีความเป็นอิสระทั้ง
จากภายนอกหรือภายในส านักงานสอบบญัชีโดยบุคคลนั้นต้องมีคความรู้และประสบการณ์ใน
ธุรกิจท่ีตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานตรวจสอบในปัจจุบนั(อา้งอิงตวัอย่างจากค าช้ีแจง
ขอ้บงัคบัจรรยาบรรณ เร่ืองจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พศ. 2553 ส าหรับผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตในยอ่หนา้ท่ี 290.153) 

ในปัจจุบันกิจการในตลาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจดทะเบียนและบริษัท
หลกัทรัพยล์ว้นมีขนาดใหญ่และมีธุรกรรมท่ีสลบัซับซ้อน การสอบบญัชีจึงไม่สามารถท าไดโ้ดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีลงลายมือช่ือเพียงคนเดียว แต่ตอ้งอาศยัทีมงานท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และระบบงานท่ีดีของส านกังานสอบบญัชีในทุกขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ดงันั้น การปฏิบติังานสอบ
บญัชีจึงตอ้งอยูภ่ายใตร้ะบบการควบคุมคุณภาพท่ีไดม้าตรฐานโดยส านกังานสอบบญัชีจ าเป็นตอ้งมี
ระบบการควบคุมคุณภาพงานท่ีดีทั้งในระดบัส านกังานและในแต่ละงานสอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจถึง
คุณภาพของรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ ก.ล.ต. จึงไดป้รับปรุงหลกัเกณฑ์ให้ผูส้อบ
บญัชีของบริษทัในตลาดทุนตอ้งสังกดัส านกังานสอบบญัชีท่ีมีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บญัชีตามมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงจะท าให้ตลาดทุนและวิชาชีพบญัชีของไทยไดรั้บความเช่ือมัน่มาก
ข้ึนจากผูล้งทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการระดมทุนขา้มประเทศจะท าไดส้ะดวกข้ึนดว้ย 
 
แนวคิดกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกจิในมุมมองของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

สืบเน่ืองจากกรณีล้มละลายของ Enron ในสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 2543 และกรณีการ
ตกแต่งบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในประเทศต่าง ๆ นานาประเทศจึงให้ความส าคญักบัคุณภาพ
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รายงานทางการเงินมากข้ึน โดยมาตรการท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ การจดัให้มีระบบการก ากบัดูแล
การสอบบญัชีท่ีเข้มงวดข้ึน เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และป้องกนัการเกิดข้อผิดพลาดในอนาคต 
รวมทั้งในปี 2545 Technical Committee ของInternational Organization of Securities Commissions 
(“IOSCO”) ไดอ้อกแถลงการณ์ว่าดว้ยเร่ือง “Principles for Auditor Oversight” เพื่อให้ประเทศ
สมาชิกไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั โดยให้ความส าคญักบัความเป็นอิสระจากผูป้ระกอบ
วชิาชีพของหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศสมาชิก IOSCO และต่อมาภายหลงัจากท่ีหลายประเทศ
ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานก ากบัดูแลการสอบบญัชีท่ีเป็นอิสระจากผูป้ระกอบวชิาชีพแลว้ ก็ไดเ้กิดการ
รวมกลุ่มกนั เพื่อจดัตั้ง International Forum of Independent Audit Regulators (“IFIAR”) ข้ึนในปี 
2549 ซ่ึงมีสถานะเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีประกอบด้วยหน่วยงานก ากบัดูแล
อิสระจากประเทศต่าง ๆ โดยหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีจะเป็นสมาชิกของ IFIAR ได้ จะตอ้งมีความ
เป็นอิสระจากผูป้ระกอบวิชาชีพเช่นเดียวกนักบัแนวทางปฏิบติัของ IOSCO ประกอบกบัจากการ
ประเมินมาตรฐานด้านบญัชีและสอบบญัชีของประเทศไทยโดยธนาคารโลก  เม่ือปี 2551 (The 
Reports on the Observance of Standards and Codes : Accounting & Auditing modules (AA-
ROSC , 2008) ธนาคารโลกเห็นวา่ ประเทศไทยควรมีหน่วยงานท่ีเป็นอิสระจากผูป้ระกอบวิชาชีพ
ในการท าหน้าท่ีตรวจสอบการควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบญัชี  (Quality Assurance & 
Review) ดงันั้น เพื่อเป็นการยกระดบัความน่าเช่ือของผูส้อบบญัชีไทย อนัจะส่งผลให้เป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัจดทะเบียนไทย และเป็นการพฒันาระบบการรายงานทางการเงิน
ของไทยไปสู่มาตรฐานสากล ในปลายปี 2553 ก.ล.ต. จึงไดป้รับปรุงแนวทางการก ากบัดูแลการสอบ
บญัชี โดยให้ผูส้อบบญัชีในตลาดทุนไทยจะตอ้งสังกดัส านกังานสอบบญัชีท่ีมีระบบการควบคุม
คุณภาพงานสอบบญัชีตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยงัไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ International  Forum 
of Independent Audit Regulators (“IFIAR”) ตั้งแต่กนัยายน 2553 เพื่อให้ระบบการก ากบัดูแล
ผูส้อบบญัชีของประเทศไทยไดรั้บการยอมรับจากต่างประเทศ และเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ในการก ากับดูแลผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของหน่วยงานอิสระของ
ต่างประเทศอีกดว้ย  

ท านองเดียวกนักบั บทความเร่ือง การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (เกียรตินิยม คุณ
ติสุข, 2557)  จากเร่ืองอ้ือฉาวของ “เอนรอน” ธุรกิจพลงังานยกัษใ์หญ่อนัดบั 7 ของสหรัฐอเมริกาท่ี
ถูกเปิดเผยข้ึนในปี 2544 และเม่ือทางการของประเทศสหรัฐอเมริกาไดล้งมือสอบสวนถึงไดพ้บว่า 
การล่มสลายของเอนรอนไม่ใช่เร่ืองปกติธรรมดา ไม่ได้มาจากความล้มเหลวทางด้านธุรกิจเป็น
ประเด็นหลกั แต่มาจากการท่ีผูบ้ริหารของเอนรอนไม่มีความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยผูบ้ริหารไดถู้กตั้ง
ขอ้หามีความผิดพลาดหลายกระทง เช่น การให้ขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือนต่อตลาดหุ้นวอลสตรีท การ
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สร้างขอ้มูลเท็จเพื่อให้ราคาหุ้นสูงเกินกว่าความเป็นจริง เพื่อให้นกัลงทุนเขา้มาท าการซ้ือขายหุ้น
อยา่งต่อเน่ือง  มีการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ตวัเอง (Insider Trading) และท่ีส าคญัคือผูบ้ริหาร
มีข่าวพวัพนักบัการตกแต่งบญัชี นอกจากเอนรอนแล้ว ยงัมีบริษทั “ WorldCom” ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและบริษทั “Parmalat” ในยโุรปท่ีมีปัญหาในลกัษณะเดียวกนั 

ปัญหาเก่ียวกบัความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดถู้กหยิบยกข้ึนมาพิจารณา
เน่ืองจากบริษทัท่ีมีปัญหาดงักล่าวส่วนใหญ่มกัตรวจสอบโดยส านักงานสอบบญัชีแห่งเดียวหรือ 
Audit Partner เพียงคนเดียวเป็นระยะเวลานาน โดยหน่วยงานก ากบัดูแลของสหรัฐอเมริกาไดมี้
ค าถามว่า ในกรณีท่ีส านักงานสอบบญัชีหรือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสัมพนัธ์ท่ีค่อนข้าง
ยาวนานกบัลูกคา้ จะเป็นส่ิงท่ีท าให้ดูเหมือนวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอาจจะไม่เขม้งวดหรือละเลย
นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารเลือกท่ีจะใช้ในกรณีท่ีมาตรฐานการบญัชีเปิดทางให้เลือก(ผูบ้ริหาร
ส่วนใหญ่มกัเลือกนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองโดยไม่ไดค้  านึงเน้ือหาทางเศรษฐกิจ) โดยการ
หมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอาจจะท าให้ระดบัของส านักงานสอบบญัชี หรือในระดบัของ
หุน้ส่วน(Audit Partner) การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยการเปล่ียนส านกังานสอบบญัชีซ่ึง
เป็นท่ีถกเถียงกนัในหลายประเทศ แต่การหมุนเวียนโดยการเปล่ียน Audit Partner ไดมี้การยอมรับ
มากกว่าและมีการด าเนินการไปแล้วในหลายประเทศ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา  ตามกฎหมาย 
Sarbanes – Oxley Act of 2002 ไดก้  าหนดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยการเปล่ียน 
Audit Partner ทุก 5 ปี  ประเทศสหราชอาณาจกัร ก็ไดก้  าหนดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตโดยการเปล่ียน Audit Partner ทุก 5 ปี  เช่นเดียวกนั(เดิมก าหนดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตโดยการเปล่ียน Audit Partner ไวท่ี้ 7 ปี  อย่างไรก็ตามตั้งแต่มกราคม 2546 ไดมี้
ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยการเปล่ียน Audit Partner ลงเหลือเพียงแค่ 5 
ปี)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยการเปล่ียน Audit Partner ยงัได้
น าไปใช้ในประเทศเนเธอร์แลนท์และประเทศเยอรมนี  ส าหรับประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) ก็ไดมี้การก าหนดให้มีการหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยการเปล่ียน Audit Partner  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) ท่ีกจ.39/2548 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย(์ฉบบัท่ี20) โดยมี
ขอ้ก าหนดวา่ ในรอบบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นตน้ไป ให้บริษทัท่ีออก
หลักทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี รับ
อนุญาต หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัมาแลว้ห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั เวน้แต่บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
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กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและมีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

ก) บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายใหม่  ท่ีสังกดัส านกังานสอบบญัชี
เดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้

ข) บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเน่ืองจากการ
หมุนเวยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ 
ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบปีบญัชี นบัตั้งแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าวพน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

จะเห็นไดว้่าประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าประเทศท่ีพฒันาแลว้เหมือนกนั อย่างไรก็ตาม
การหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนส านักงานบญัชีหรือการหมุนเวียน
ผูส้อบบญัชีอนุญาตโดยการเปล่ียน Audit Partner  ก็ยงัมีขอ้ถกเถียงในแวดวงของงานวิจยัใน
ต่างประเทศ โดยงานวจิยัมีการระบุวา่การเปล่ียนแปลงโดยมีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ขอ้สนบัสนุนท่ีวา่ผูส้อบบญัชีส านกังานใหม่หรือ Audit Partner  คนใหม่ซ่ึงตรวจสอบบริษทัมาเป็น
ระยะเวลานาน จะท าคุณภาพของการตรวจสอบ (Audit Ouality) น่าจะดีข้ึนและเกณฑ์คงคา้งท่ีใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร (Discretionary  Accruals) จะลดลง ในทางตรงกนัขา้มก็มีงานวิจยัท่ีผลลพัธ์
ออกมาในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยการเปล่ียน Audit Partner  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายใหม่จะมีความเขา้ใจธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด  สามารถวางแผนการ
ตรวจสอบโดยพิจารณาถึงความเส่ียงไดดี้มากน้อยเพียงใด เพราะการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจ
และการประเมินความเส่ียงน่าจะตอ้งอาศยัความต่อเน่ืองและประสบการณ์ในการตรวจสอบนาน
พอสมควร ซ่ึงจะส่งผลให้ คุณภาพการตรวจสอบ (Audit  Ouality) ลดลงและเกณฑ์คงคา้งท่ีใชดุ้ลย
พินิจของผูบ้ริหาร (Discretionary Accruals) จะเพิ่มข้ึน  
 
แนวคิดเกีย่วกบัควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ คุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ภำยใต้มำตรฐำนสำกล  และผลกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของผู้ใช้บริกำรกลุ่มธุรกิจ
ทีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2556) 

คณะกรรมการการศึกษา IFAC ( International Federation of Accountants) ไดอ้อก
บรรทดัฐานในการศึกษาเป็นมาตรฐานการศึกษาสากลส าหรับนักบญัชีมืออาชีพ (International 
Education Standards For Professional Accountants : IES ) วา่มาตรฐานการศึกษาสากลส าหรับนกั
บญัชีมืออาชีพ เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนให้เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีดี (Good 
practice) ส าหรับการศึกษาและการพฒันาเพื่อเป็นนกับญัชีมืออาชีพ นอกจากนั้นยงัอธิบายให้เห็น
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ถึงเกณฑ์ในการช้ีวดั (Benchmarks) เพื่อคาดหวงัให้องค์สมาชิกเตรียมความพร้อมและพฒันานัก
บญัชีมืออาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

ในพื้นฐานของเป้าหมายของการด าเนินการ คือ เพื่อสร้างนักบัญชีมืออาชีพท่ีมี
ความสามารถในการท างานท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้และมีการให้ความร่วมมือในการ
พฒันาเป็นอย่างดีตลอดการท างานในวิชาชีพ เพื่อน าไปปฏิบติัและใช้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่ม
ศกัยภาพของนกับญัชีให้มีความเช่ือถือในการปฏิบติังานต่อนายจา้ง ลูกคา้ ประชาชน นกัลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมกัเน้นให้ผูป้ระกอบวิชาชีพนักบญัชีมีความรู้ความสามารถ ด้าน
ความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะวชิาชีพ และดา้นค่านิยม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (International Federation of 
Accountants, 2009) 

ควำมสำมำรถ (Capability) ได้แก่ ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และค่านิยม 
จริยธรรม และแนวคิดทางวิชาชีพ ท่ีจ  า เป็นต่อการแสดงความสามารถท างาน กล่าวคือ 
ความสามารถนั้ นเป็นลักษณะของบุคคลท่ีท าให้บุคคลสามารถท าหน้าท่ีของตนได้ ขณะท่ี
ความสามารถท างานนั้น หมายถึง การแสดงการปฏิบติังานจริง การมีความสามารถเป็นตวับ่งช้ีว่า
บุคคลหน่ึงมีความสามารถท่ีจะท างานได้อย่างดีในท่ีท างาน ความสามารถนั้นรวมถึงความรู้ใน
ระดบัท่ีน่าพอใจ ทกัษะเฉพาะด้านและทางการท างาน ทกัษะทางการปฏิบติั ความสามารถด้าน
ความรู้ (รวมทั้ งวิจารณญาณทางวิชาชีพ) และค่านิยม จริยธรรม และแนวคิดทางวิชาชีพ 
ความสามารถเหล่าน้ีบางทีอาจถูกกล่าวในเอกสารอ่ืนเป็นความสามารถ (Competencies, capacities , 
abilities) ทกัษะท่ีส าคญั ทกัษะหลกั ทกัษะและค่านิยมพื้นฐาน แนวความคิด ลกัษณะนิสัยท่ีท าให้
แตกต่าง คุณสมบติัท่ีแพร่หลาย และลกัษณะของบุคคล 

ควำมสำมำรถท ำงำน (Competence) ได้แก่ การสามารถท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีการงานถึง
ระดบัท่ีก าหนดไวภ้ายใตส้ภาพแวดล้อมการท างานจริง กล่าวคือ ความสามารถท างาน หมายถึง 
ความสามารถท่ีแสดงเพื่อท าหน้าท่ีหรืองานท่ีเก่ียวข้องให้ถึงมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ขณะท่ี
ความสามารถ (Capability) หมายความถึงลกัษณะของบุคคลท่ีท าให้มีศกัยภาพท่ีจะปฏิบติังาน 
ความสามารถท างาน หมายถึง การแสดงการปฏิบติังานจริง ความสามารถท างานอาจวดัได้โดย
หลายวธีิ รวมถึงการปฏิบติังานในท่ีท างาน การจ าลองการปฏิบติังานจริง การทดสอบโดยการเขียน
หรือพดู และทดสอบดว้ยตนเอง 

ควำมรู้ทำงวชิำชีพ (Professional Knowledge) หมายถึง หวัขอ้ต่างๆท่ีรวมมาเป็นหวัขอ้
การเรียนของวิชาบญัชี รวมทั้งสาขาวิชาทางธุรกิจต่างๆท่ีเม่ือมารวมกนัแลว้จะเกิดองค์ความรู้ท่ี
จ  าเป็นต่อนักวิชาชีพบญัชี ได้แก่ ความรู้ทั่วไป ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบญัชี ความรู้ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ และความรู้ในวชิาชีพบญัชี 
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ความรู้ทัว่ไป ประกอบดว้ย ความรู้ดา้นสังคม ความรู้ดา้นเศรษฐกิจ ความรู้ดา้นการเมือง 
และความรู้ดา้นวฒันธรรม 

ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ย ความรู้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ความรู้
ดา้นการตลาด ความรู้ดา้นการเงิน ความรู้ดา้นการจดัการ ความรู้ดา้นกฏหมาย และความรู้ดา้นภาษี
อากร 

ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
ความรู้ในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี และความรู้ทางระบบพาณิชยอิ์เลคทรอนิค 
                  ความรู้ในวิชาชีพบญัชี ประกอบดว้ย ความรู้ดา้นบญัชีการเงิน ความรู้ดา้นบญัชีบริหาร 
ความรู้ดา้นการสอบบญัชี และความรู้ดา้นการตรวจสอบภายใน 
            ทักษะทำงวิชำชีพ ( Professional Skills) หมายถึง ความสามารถประเภทต่างๆท่ีจ าเป็น
ต่อการน าความรู้ทางวิชาชีพ ค่านิยม จริยธรรม และแนวความคิดทางวิชาชีพไปปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางวชิาชีพ กล่าวคือ นกัวชิาชีพบญัชีจ าเป็นตอ้ง
มีทกัษะจ านวนหน่ึง รวมทั้ งทกัษะเฉพาะด้านและทกัษะในการท างาน ทกัษะองค์กรและการ
บริหารธุรกิจ ทกัษะเฉพาะบุคคล ทกัษะในการส่ือสารระหวา่งบุคคล ทกัษะความรู้ต่างๆ และทกัษะ
ในการพิจารณาเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ไดแ้ก่ ทกัษะในการใช้สติปัญญา ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทักษะในการใช้สติปัญญา ประกอบด้วย การมีวิจารณญานในการไตร่ตรอง 
ความสามารถในการเลือกใชว้ิธีแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม และความสามารถในการวิเคราะห์และเลือก
ขอ้มูล 

ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ประกอบดว้ย ความสามารถในการประสานงานไดเ้ป็นอยา่ง
ดี และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 

ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร ประกอบด้วย การมีศิลปะในการแสดงความคิดเห็น และ
การน าเสนอและการพดูเขียนไดต้รงประเด็น 

ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์บนระบบเน็ตเวิร์คได ้และความสามารถในการใชอี้เมลลดึ์งขอ้มูลออนไลน์ได้ 
             คุณค่ำ จริยธรรม และแนวควำมคิดทำงวิชำชีพ ( Professional values , ethics and 
attitudes) หมายถึง ความประพฤติและลกัษณะนิสัยทางวิชาชีพท่ีบ่งบอกถึงการเป็นนักวิชาชีพ
บญัชี ซ่ึงเป็นสมาชิกของวิชาชีพ พฤติกรรมและลกัษณะนิสัยเหล่าน้ีรวมถึงหลกัปฏิบติัตน ( เช่น 
หลกัจริยธรรม) ท่ีโดยทัว่ไปแลว้จะเก่ียวโยงไปถึงและจ าเป็นต่อการช้ีให้เห็นถึงลกัษณะท่ีแตกต่าง
ของพฤติกรรมเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ กล่าวคือ คุณค่า จริยธรรม และแนวความคิดทางวิชาชีพนั้น
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รวมถึงความมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมช้ีแจงและรับผิดชอบผลการกระท าหน้าท่ีโดยสุจริตและ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ แสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาและปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน มีวนิยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความเป็นอิสระในการท างาน และมีการปฏิบติัท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี 
ไดแ้ก่ 
             ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต ความรู้
ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน มีความรับผดิชอบ และรักษาความลบั 

    มาตรฐานการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การรักษาระเบียบวินัย การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ค่าและความสามคัคี 
             ความรับผิดชอบและรักษาความลบั ประกอบดว้ย มีความรับผิดชอบ มีความกตญัญู มี
ความเสียสละ มีความอุตสาหะ และรักษาความลบัขององคก์ร 
             ประเด็นส าคญัจากแนวคิดและมุมมองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูว้ิจยัได้รวบรวมมาตั้งแต่
ความส าคญัของการด าเนินงานของธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และ ภาพรวมในการ
ก ากบัดูแลรายงานทางการเงิน (Overview of Corporate Financial Information) โดยส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัการสอบบญัชี 
บทบาทและความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อผลการด าเนินงานของผูใ้ช้บริการกลุ่มธุรกิจท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป   มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ขอ้ก าหนดด้านจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องความเป็น
อิสระเร่ืองการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี แนวคิดการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจในมุมมองของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต  ตลอดจนแนวคิดจากคณะกรรมการการศึกษา IFAC ( International Federation of 
Accountants) รวมทั้งแนวคิดของบางท่าน ผูว้จิยัไดเ้ห็นความส าคญัและประโยชน์ต่อขอ้มูลดงักล่าว
ขา้งตน้ โดยผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาใชส้ร้างแบบสอบถาม ในการท าวจิยัคร้ังน้ี 
 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
            แนวคิดเก่ียวกบัความส าคญักบัความรู้ ความสามารถด้านต่างๆในการเพิ่มคุณภาพการ
ท างานสอบบญัชีและความส าเร็จในการท างานสอบบญัชี   พฒันาด้านการสอบบัญชีเพิ่ม
ประสบการณ์ และน ามาประยุกต์ในการท างานดา้นวิชาชีพเพิ่มข้ึนรวมทั้งน าไปสู่การท างานท่ี
ประสบความส าเร็จเป็นผลจากงานวิจัยเร่ือง “ผลกระทบของความรู้ ความสามารถทางบญัชีและ
ประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี” จากกลุ่มตวัอย่างผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจ านวน 128 คน พบว่า 
“ความรู้ความสามารถทางบญัชี ทกัษะทางวิชาชีพ ความรู้ทางวชิาชีพ เจตคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
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กบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม   และประสบการณ์ ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการปฏิบติังาน
สอบบญัชีและดา้นปฏิบติังานอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวม” 
(ชีพวิชญ์  ค  าภิรมย,์ 2554)  ยงังานวิจยัท่ีใช้แนวคิดท่ีคลา้ยๆกนัเช่นการใช้แนวคิดดา้นการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงาน ประเภทของธุรกิจ และขนาดของสถานประกอบการ ใน
ความตอ้งการของสถานประกอบการต่อคุณลกัษณะของบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชีในดา้นต่างๆ 
ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถทางการบัญชี  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผลจากการวิจยัเร่ือง 
“คุณลกัษณะของบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชีในความตอ้งการของสถานประกอบการในเขตจงัหวดั
เพชรบูรณ์”  จากกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจในการคดัเลือกบุคลากรทาง
บญัชีของสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ านวน 210 ราย
พบวา่  “คุณลกัษณะของบณัฑิตสาขาวชิาการบญัชีดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพ/ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
มีระดับความต้องการของสถานประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านความรู้ 
ความสามารถทางการบญัชีและดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดบัความตอ้งการของสถาน
ประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และดา้นการใช้ภาษาต่างประเทศมีระดบัความตอ้งการ
ของสถานประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง” (บวรลักษณ์ เงินมา,2554) ท านอง
เดียวกับใช้แนวคิดส ารวจความพึงพอใจความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตต่อการปฏิบติังาน และ
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เป็นผลจากงานวิจยัเร่ือง 
“ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อการปฏิบติังานและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่” จากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ณัฑิตไดน้ายจา้ง ผูป้ระกอบการ หวัหนา้ส่วน
งาน เจา้ของสถานประกอบการหรือผูท่ี้บณัฑิตท างานเก่ียวขอ้งดว้ย พบวา่ “ คุณธรรม  จริยธรรม
ดา้นทกัษะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความรับผดิชอบดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การ
ส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทกัษะทางปัญญาและดา้นความรู้ ผูใ้ชบ้ณัฑิตพอใจทุก
ดา้นในระดบัดีมาก” (กาญจนา สิริกุลรัตน์และคณะ, 2553)ส าหรับ  แนวคิดความตอ้งการพฒันา
ความรู้ท่ีเก่ียวกับงานบัญชีเป็นผลจากงานวิจัยเร่ือง “ศึกษาความต้องการในการพฒันาความรู้ 
ทางการบญัชีของผูป้ระกอบวิชาการบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง”  จากกลุ่มตวัอย่าง  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต นกัวิชาการ เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ พบว่า “ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต นกัวชิาการ เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตอ้งการพฒันา ความรู้
เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ส่วนผูรั้บจา้งท าบญัชีตอ้งการ
พฒันาความรู้เร่ืองภาษีอากร” (รัชนี แสงศิริ, 2546)  ทางดา้นแนวคิดปัจจยัส่วนบุคคล ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียนเป็นผลจากงานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพร้อมของบุคคลากรทางบญัชีเพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาสถานประกอบการ จงัหวดัสระบุรี” จากกลุ่มตวัอย่าง
บุคลากรทางบญัชีในสถานประกอบการ อ าเภอหนองแค และอ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี พบวา่ 
“เพศและอายท่ีุแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียน ระดบัการศึกษามี
ผลต่อความพร้อมทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนดา้นความรู้ความเขา้ใจในประชาคมอาเซียนของบุคลากรทางบญัชีมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัความพร้อมของบุคลากรทางบญัชีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ดา้นวิชาชีพบญัชี และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05” (นฤมล สุ
มรรคา,2554) นอกจากนั้นผลจากงานวจิยัเร่ืองผลกระทบของความรู้ ความสามารถของนกับญัชีท่ีมี
ต่อคุณลกัษณะบรรษทัภิบาลของธุรกิจ SMEs พบวา่ “นกับญัชีในธุรกิจ SMEs ในวชิาชีพ ทกัษะทาง
วิชาชีพ คุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณและเจตคติ นักบัญชีในธุรกิจ SMEs ภาคใต้ท่ีมีทุนจด
ทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินงานแตกต่างกนั ให้ความส าคญัเก่ียวกบั ความรู้ความสามารถ ดา้น
ความรู้ในวิชาชีพ ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ ดา้นคุณค่าแห่งวิชาชีพแตกต่างกนั ความรู้ ความสามารถ
ของนักบญัชี ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทกัษะทางวิชาชีพและด้านเจตคติมีความสัมพนัธ์กับ
คุณลกัษณะบรรษทัภิบาล และความรู้ความสามารถของนักบญัชีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถท าให้
ธุรกิจ SMEsภาคใต ้มีขอ้มูลทางบญัชีท่ีสามารถท างานเปิดเผยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โปร่งใสและทนัเวลา 
เป็นประโยชน์ในแง่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” (สุวรรณ หวงัเจริญเดช, 2548)  
             นกัวิจยัต่างประเทศไดใ้ห้ความสนใจเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการด าเนินงานของผูส้อบบญัชี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เช่น Wooten (2003) ไดท้  าการรวบรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของงานสอบ
บญัชีโดยอา้งอิงจากผลงานวิจยัของ De Angelo (1981) โดยสรุปว่า “ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพ
งานสอบบญัชี”มีดงัน้ี  
             ทรัพยากรมนุษยข์องส านกังาน งานสอบบญัชีท่ีมีคุณภาพดีนั้นอาจเกิดจากการท่ีส านกั
งานสอบบญัชีมีทีมงานตรวจสอบ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพท่ีกา้วหนา้เป็นปัจจุบนั มีความสามารถ
และมีความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานทางวิชาชีพเป็นอย่างดี ซ่ึงการท่ีทรัพยากรมนุษย์ของ
ส านักงานจะมีคุณภาพดีนั้นส่วนหน่ึงย่อมข้ึนอยู่กับกระบวนการจ้างงานและการฝึกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพของส านกังานสอบบญัชี  
             กระบวนการการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี ส านักงานสอบบญัชีท่ีมีระบบการ
ควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีและมีกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบท่ีเขม้งวดและเหมาะสมจะ
สามารถช่วยลดความเส่ียงจากการตรวจสอบใหน้อ้ยลงได ้ 
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           ประสบการณ์การตรวจสอบในอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจของลูกคา้ด าเนินงานอยู่ การท่ี
ส านกังานสอบบญัชีมีลูกคา้ซ่ึงด าเนินงานอยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัเป็นจ านวนมาก จะ
ช่วยให้ผูส้อบบญัชีมีความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในการระบุความเส่ียงของบริษทัซ่ึงด าเนินงานอยู่ใน
อุตสาหกรรมดงักล่าว   
 นอกจากนั้นปัจจยัดา้นทีมงานตรวจสอบ  พบว่า “ ความเอาใจใส่ในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชีผูเ้ป็นหุ้นส่วน (Partner) และผูจ้ดัการ (Manager) มีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพของงานสอบบญัชี ” ( De Angelo ,1981)  ซ่ึงการปฏิบติังานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ สมาชิก
ในทีมงานตรวจสอบท่ีปฏิบติังานเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ (มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ) มีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติังานตรวจสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่แสดงความเห็น
ต่องบการเงินท่ีมิไดท้  าการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกบัสมาชิกในทีมงานตรวจสอบท่ีใช้
วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ท่ีมีแนวโนม้วา่จะไม่ยอมรับหลกัฐาน
การตรวจสอบท่ีไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม และประสบการณ์การตรวจสอบในบริษทัลูกคา้ 
ทีมงานตรวจสอบท่ีท าการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัลูกคา้เป็นระยะเวลานานมีแนวโนม้ท่ีจะมี
ความรู้ความเขา้ใจอย่างดีในกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัลูกคา้ และทราบถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนในระบบการบญัชีของบริษทัลูกคา้ ซ่ึงจะช่วยให้ผูส้อบบญัชีสามารถระบุถึงจุดท่ีมีความ
เส่ียงสูงและจุดท่ีเคยเกิดขอ้ผิดพลาดซ่ึงไดต้รวจพบในปีก่อน ๆ เพื่อจะได้ให้ความใส่ใจในจุด
ดงักล่าวเป็นพิเศษ และวางแผนการตรวจสอบไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดประสบการณ์การตรวจสอบ
ในอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจของลูกคา้ด าเนินงานอยู่ โดยท่ีทีมงานตรวจสอบมีประสบการณ์การ
ตรวจสอบบริษทัลูกคา้ท่ีด าเนินงานอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัเป็นจ านวนมาก จะท าให้ทีมงาน
ตรวจสอบมีความรู้ ความช านาญในการตรวจสอบบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมดงักล่าว ทีมงานจะมี
ความเขา้ใจในจุดอ่อน ความเส่ียง และเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมนั้นเป็นอยา่งดี 
ซ่ึงจะท าใหผู้ส้อบบญัชีมีความเช่ือมัน่ในการประเมินหลกัฐานการตรวจสอบของบริษทัดงักล่าว            
             ส าหรับปัญหาผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของ
บริษทั มีงานวิจยัของ Matsumura et al. (1997) พบวา่ “ลูกคา้สามารถหลีกเล่ียงการไดรั้บรายงาน
ผูส้อบบญัชีท่ีแสดงถึงปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ืองดว้ยการเปล่ียนผูส้อบบญัชี” นอกจากน้ียงัพบวา่ 
“ลูกคา้เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนผูส้อบบญัชีมากยิง่ข้ึนเม่ือความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบของการออกรายงานไม่
ตรงกนั “ 
              Carey and Simnett (2006) ไดท้  าการศึกษาวิจยัในประเทศออสเตรเลีย ขณะท่ียงัไม่มี
การก าหนดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี พบว่า “ การให้บริการสอบบญัชีท่ียาวนานจะท าให้
ผูส้อบบญัชีมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงความเห็นปัญหาการด าเนินงานต่อเน่ืองของกิจการลดลง และท า
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ใหผ้ลประกอบการสูงกวา่/นอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น และไดส้รุปวา่การลดลงของคุณภาพงานสอบบญัชี
มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาท่ีให้บริการสอบบญัชีท่ียาวนาน” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
Knechel and Vanstraelen (2007) พบวา่ “ระยะเวลาการเป็นผูส้อบบญัชีท่ียาวนานข้ึนไม่ไดท้  าให้
ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีลดลง ดงันั้นหลกัฐานท่ีมียงัไม่หนกัแน่นพอท่ีจะสรุปวา่ระยะเวลา
การเป็นผูส้อบบญัชีมีผลต่อการเพิ่มข้ึน หรือลดลงของคุณภาพงานสอบบญัชี” นอกจากนั้น
ผลงานวจิยัของ  Matsumura et al. (1997) ยงัพบวา่ “ลูกคา้สามารถหลีกเล่ียงการไดรั้บรายงานผูส้อบ
บญัชีท่ีแสดงถึงปัญหาการดาเนินงานต่อเน่ืองด้วยการเปล่ียนผูส้อบบญัชี” นอกจากน้ียงัพบว่า 
“ลูกคา้เตม็ใจท่ีจะเปล่ียนผูส้อบบญัชีมากยิง่ข้ึนเม่ือความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบของการออกรายงานไม่
ตรงกนั” 
              Schroeder,Solomon และ Vickrey(1986)  ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพการสอบบญัชีใน
การรับรู้ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชี  ผูเ้ป็นหุ้นส่วน (Audit Partner) โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ของประธานคณะกรรมการการตรวจสอบในเร่ืองปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อคุณภาพ ของงานสอบบญัชีและหาหลกัฐานสนับสนุนเก่ียวกบัความเขา้ใจของผูส้อบ
บญัชี ในเร่ือง คุณภาพของงานสอบบญัชีในการรับรู้ของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วน
ของการศึกษาความเขา้ใจของผูส้อบบญัชีพบวา่ “ผูส้อบบญัชีมีความเขา้ใจและทราบถึงการรับรู้ของ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของงานสอบบญัชี ยกเวน้ปัจจยั
บางขอ้ท่ีผูส้อบบญัชีเขา้ใจและรับทราบต่างไป” ท านองเดียวกบัท่ี Carcello, Hermanson และ Mc 
Grath(1992) ท าการศึกษาเร่ืองคุณลกัษณะของคุณภาพของงานสอบบญัชี (Audit Ouality Attribute) 
ในการรับรู้ของผูส้อบบญัชีเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัท างบการเงินและผูใ้ช้งบการเงิน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบในเร่ืองคุณลกัษณะงานสอบบญัชีในมุมมองของบุคคลท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชี  ผลการวิจยัพบวา่ “ คุณลกัษณะท่ีท าให้งานสอบบญัชีมีคุณภาพ 6 
อนัดบั” ซ่ึงไดแ้ก่ 
            1 . สมาชิกในทีมงานตรวจสอบมีความรู้ในเร่ืองการบญัชีและการสอบบญัชีเป็นอยา่งดี 
            2.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 
            3.  สมาชิกในทีมงานตรวจสอบมีจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพ 
            4.  ผูส้อบบญัชีมีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ 

  5.  การติดต่อส่ือสารระหว่างทีมงานตรวจสอบและผู ้บริหารของบริษัทผู ้รับการ
ตรวจสอบบ่อยคร้ัง 

            6. ผูช่้วยผูส้อบบญัชีมีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
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            ในขณะท่ีคุณลกัษณะท าให้งานสอบบญัชีมีคุณภาพ 2 อนัดบัสุดทา้ยเป็นคุณลกัษณะ
ดา้นส านกังานสอบบญัชีซ่ึงไดแ้ก่ตน้ทุนการตรวจสอบเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดขั้นตอนและ
วธีิการตรวจสอบส านกังานสอบบญัชีไม่ให้บริการดา้นการให้ค  าปรึกษาแก่บริษทัรับการตรวจสอบ 
ซ่ึงผลท่ีไดด้งักล่าวแสดงให้เห็นวา่ปัจจยัทีมงานตรวจสอบจะช่วยเพิ่มคุณภาพของงานสอบบญัชีได้
มากกวา่ปัจจยัดา้นส านกังานสอบบญัชี 
             จากคุณลักษณะต่างๆของผูส้อบบัญชีและส านักงานสอบบัญชี เม่ือใช้เทคนิคการ
วเิคราะห์วจิยั (Factor Analysis) พบวา่ “ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อคุณภาพของงานสอบบญัชีมี 4 อนัดบั
แรก”ไดแ้ก่ 

1. ประสบการณ์การปฏิบติังานของทีมงานตรวจสอบและส านักงานสอบบัญชีใน
บริษทัลูกคา้ 

2.  ความรู้ ความเช่ียวชาญ เก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ 
3.  การตอบสนองของส านกังานสอบบญัชีต่อความตอ้งการของผูรั้บการตรวจสอบ 
4.  ส านกังานสอบบญัชีปฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
สรุปประเด็นท่ีส าคญัจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเร่ือง

คุณลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  คุณภาพการสอบบญัชี
ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทางวชิาชีพ  ทกัษะทางวชิาชีพ และคุณค่าทางวชิาชีพ รวมทั้งอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมมาเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการใชอ้า้งอิงและท า
แบบสอบถามของการจดัท าวิจยัในคร้ังน้ี
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 ส าหรับการศึกษาวิจยั เร่ือง ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพ
ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เป็นการศึกษาพรรณนาและเชิงส ารวจ โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและ
แหล่งทุติยภูมิ ตลอดจนท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยมีระเบียบวธีิวจิยัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 สถิติท่ีใชใ้นการประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  ประชำกรและตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชากร 

 ประชากร ( Population) ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือ ผูใ้ช้บริการกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 381
บริษทัในปี 2556 
        3.1.2 ตวัอยา่ง 

   การสุ่มตวัอย่างส าหรับงานวิจยั ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสุ่มเลือกอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ซ่ึงในส่วนของจ านวนตวัอย่างท่ีตอ้งการนั้น ผูว้ิจยัไดค้  านวณจ านวน
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรจากตาราง Yamane:Sample Size for Specified Confidence limits and Precison 
when Sampling Attributes in Percent (2σ Confidence interval) ซ่ึงรายละเอียดค านวณดงัน้ี 

ขนาดของตวัอยา่งค านวณหาไดจ้ากสูตรทางสถิติดงัต่อไปน้ี 
                      n   =      N 
                               1+N(e)2 
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เม่ือก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั 95 %โดยท่ี 
n  = ขนาดของตวัอยา่ง 
N = ขนาดของประชากร 
e  = ค่าความคลาดเคล่ือน 

หมายเหต ุในการท าวจิยัน้ีก าหนดใหค้่าคลาดเคล่ือนมีค่าเท่ากบั 0.05 
n  =         381 
          1+381(0.05)2 

n  =     195 
จ านวนตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการค านวณมีค่าประมาณ  195 ราย ซ่ึงผูท้  าวิจยัไดท้  าการติดตาม

แบบสอบถามเพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีตอบกลับมาเพียงพอกับจ านวนตัวอย่างท่ีค  านวณได้
เน่ืองจากผูท้  าวิจยัคาดว่าอตัราการตอบแบบสอบถามกลบัมาจะค่อนขา้งต ่า ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่า
ตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการค านวณโดยใชสู้ตร Yamane ไม่เป็นไปตามการค านวณ ผูว้ิจยัจึงศึกษาหลกัของ 
Aaker, Kumar and Day, 2001 ท่ีเสนอวา่แบบสอบถามท่ีไดรั้บตอบกลบัมาตอ้งอยา่งนอ้ยอตัราร้อย
ละ 20  จึงเป็นท่ียอมรับได ้

โดยสรุปแล้วผูท้  าวิจัยได้สุ่มเลือกบริษัทประเภทกลุ่มธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อท าการส่งแบบสอบถามรวมทั้งส้ิน 381 บริษทั 

จากบริษทัจ านวน 381 บริษทัของประเภทกลุ่มธุรกิจท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัไวเ้ป็น 2 ประเภทกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 381 บริษทั ไดแ้ก่ 
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมจ านวน 253 บริษทั ประกอบดว้ยหมวดธุรกิจอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค 
จ านวน 39 บริษทั หมวดธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมจ านวน 80 บริษทั  หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้างจ านวน 134 บริษทั และประเภทกลุ่มเทคโนโลยจี  านวน 128 บริษทั ประกอบดว้ยหมวด
ธุรกิจบริการจ านวน 90 บริษทั และหมวดกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีจ  านวน 38 บริษทั โดยท าการแจก
แบบสอบถามให้กบัผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี/นักบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานด้านบญัชีและบริหารงานของ
ผูใ้ชบ้ริการประเภทกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและประเภทกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 381 ชุดประกอบดว้ยประเภทกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมจ านวน 
253 ชุด และประเภทกลุ่มเทคโนโลยีจ  านวน 128 ชุด ปรากฎว่ามีแบบสอบถามตีกลับเน่ืองจาก
กิจการยา้ยท่ีอยู่ใหม่และปิดกิจการลงจ านวน 6 ชุด ดงันั้นเม่ือครบก าหนดในการเก็บแบบสอบถาม
ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมาทั้งส้ิน 163 ชุด ซ่ึงแบบสอบถามมีความสมบรูณ์ทั้งส้ิน 157 ชุด
คิดเป็นอตัราผลตอบกลบัร้อยละ 41.21 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Aaker, Kumar and Day, 2001 ไดน้ าเสนอ
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วา่แบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาตอ้งได้อยา่งน้อยอตัราร้อยละ 20 จึงเป็นท่ียอมรับได้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึง
ไดน้ าแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาด าเนินงานวจิยัต่อไป 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการสร้าง
แบบสอบถามข้ึนโดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 

3.2.1 ศึกษาคน้ควา้จากหนังสือและเอกสารงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มาท าแบบสอบถาม ไดแ้ก่ แนวความคิด ทฤษฎี ผลงานวิจยั  IES 1-8 และเอกสารต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.2.2 น าแบบสอบถามท่ีได้รับในขั้นตน้ให้ผูเ้ช่ียวชาญงานวิจยัจ านวน 2 ท่าน และท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากตวัอย่างจ านวน 5 ท่าน เพื่อทดสอบแบบสอบถามเบ้ืองตน้(Pre-Test)ในเร่ือง
ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม(Validity)เพื่อให้เน้ือหาของขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีความ
ถูกตอ้งครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย ชดัเจนและตรงกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
      3.2.3 น าผลท่ีได้จากการทดสอบแบบสอบถามเบ้ืองต้นไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงแบบสอบถามและให้ผูเ้ช่ียวชาญงานวิจยัสอบทานความถูกตอ้งครบถว้นและความชดัเจน
ของขอ้ค าถามในแบบสอบถามอีกคร้ัง ท าใหไ้ดแ้บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ท่ีใชใ้นการท าวจิยั 

ซ่ึงเน้ือหาในแบบสอบถามประกอบดว้ย ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ คุณค่า
ทางวชิาชีพ และการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทั้งน้ีลกัษณะของค าถามในแบบสอบถาม
จะมี 2 ลกัษณะ คือ ค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะอนัจะน ามาซ่ึงประโยชน์ในการศึกษา และค าถามปลายปิด เป็นค าถามมีต าตอบให้
เลือก ซ่ึงแบบสอบถามน้ีส่วนใหญ่จะใชค้  าถามปลายปิด โดยรูปแบบของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลโดยแบ่งเป็น 6 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวน  6  ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) มีดงัน้ี 

(1) เพศ 
(2) อาย ุ
(3) ระดบัการศึกษา 
(4) สถานภาพ 
(5) ต าแหน่งงาน 
(6) ประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชี 

DPU



40 

ตอนที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ช้บริการการสอบบญัชี ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
และกลุ่มเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีจ  านวน 2 ขอ้ ลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มีดงัน้ี 
                  (1) ทุนจดทะเบียน 
                  (2) ระยะเวลาการด าเนินงานนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์

ตอนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบั ความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในแต่ละด้านแยกออกเป็น  2 
หวัขอ้ ไดแ้ก่  หวัขอ้ท่ี 1 ระดบัความเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั
ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัของผูต้อบแบบสอบถาม หัวขอ้ท่ี 2 ระดบัความเห็นดว้ยกบัท่ี
บริษทัต้องการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถาม  โดยใหมี้ระดบัความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นต่างๆดงัน้ี 

(1) ดา้นความรู้ทางวิชาชีพประกอบดว้ยค าถาม  14  ค าถามโดยลกัษณะค าถามเป็นการ
วดัคุณลักษณะของตวัแปร โดยค าถามครอบคลุมเก่ียวกับ 1) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้
บริการสามารถน าความรู้ทางด้านวิชาชีพมาใช้ในการวิเคราะห์เก่ียวกับผลกระทบทางธุรกิจ 
 2)  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอย่างดี 3) 
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทใช้บริการมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น
ภาษาองักฤษในการท าบญัชี 4) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการติดตามข่าวสารและ
เหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์5) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัใช้บริการมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองค์กรของกิจการ 6) ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ 7) ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ 
เช่น  E-Mail  8) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี 9) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจ
ระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี 10) ผูส้อบบญัชบัอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชี 11) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการสามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการ
ของกิจการได้ 12) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความสามารถในการอ่านและแปล
ความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 13) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัใชบ้ริการสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม และ14) มี
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ความรู้เก่ียวกับการปฎิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจากหน่วยงานก ากับดูแลในตลาด
หลกัทรัพย ์ 

            (2) ดา้นทกัษะทางวิชาชีพ ประกอบดว้ยค าถาม 14 ค าถาม โดยลกัษณะค าถามเป็นการ
วดัคุณลกัษณะของตวัแปรซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ 

                  (2.1) ทกัษะการใชเ้หตุผลมีจ านวน 4 ค  าถามโดยครอบคลุมเก่ียวกบั 1) ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงได้
อยา่งเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์  2) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการ สามารถ
แกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ 3) ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี ขอ้มูลเชิง
ประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม และ 4) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัใช้บริการปรับตวัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียน
องคก์ร 

                  (2.2) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ มีจ านวน 7 ค  าถามโดยครอบคลุมเก่ียวกบั 1) ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง 2) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความสามารถท างานเป็นทีม น า
ทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดเ้ป้าหมายไว ้3) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีเจต
คติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 4) ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทใช้บริการยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 5) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการเขา้ใจและยอมรับสภาพ
ปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน 6) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการสามารถปฏิเสธการ
ให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งได้อย่างเหมาะสม  และ7) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการใช้
ค  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะและมีความชดัเจน 

                  (2.3) ทกัษะการส่ือสาร มีจ านวน 3 ค าถามโดยครอบคลุมเก่ียวกบั 1) ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียนและสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเกิดความเข้าใจตรงกัน 2) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้และ 3) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถใช ้E-Mailในการรับส่งขอ้มูล 
                    (3) ดา้นคุณค่าทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 6 ค าถาม โดยครอบคลุมเก่ียวกบั 1)  ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการ
กระท า 2) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณ  3) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผย
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ตรงไปตรงมาและปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพูดของตน  4) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีบริษทัใชบ้ริการมีวนิยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความเป็นอิสระในการท างาน และ6) ผูส้อบบญัชท่ี
บริษทัใชบ้ริการมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี 

ตอนที่ 4 ลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการอยู่ในปัจจุบนัและท่ี
บริษทัตอ้งการท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยค าถาม 4 ค าถาม โดยลกัษณะ
ค าถามเป็นการวดัคุณลกัษณะของตวัแปร ซ่ึงแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

       4.1 เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยครอบคลุมเก่ียวกบัเป็นเพศของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเป็นเพศหญิงหรือชาย ท่ีบริษทัใชใ้นปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการ 

       4.2 อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยครอบคลุมเก่ียวกบัอายุของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี  อายชุ่วงระหวา่ง 30-40 ปี  อายุช่วงระหวา่ง 41-50 ปี และอายุมากกวา่ 50 
ปี ท่ีบริษทัใชใ้นปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการ 

       4.3 ระดบัการศึกษาหลงัปริญญาตรีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยครอบคลุมเก่ียวกบั
ระดบัการศึกษาหลงัปริญญาตรีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตั้งแต่ปริญญาโทในสาขาบญัชี และตั้งแต่
ปริญญาโทในสาขาอ่ืนโดยท าการระบุ  ท่ีบริษทัใชใ้นปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการ 

        4.4 ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยครอบคลุมเก่ียวกบัประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนอ้ยกว่า 5 ปี ประสบการณ์ช่วงระหว่าง 5-10 ปี ประสบการณ์ช่วงระหว่าง 
11 -15 ปีและประสบการณ์มากกวา่ 15 ปี ท่ีบริษทัใชใ้นปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการ 

ตอนที่ 5 ข้อมูลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นค าถามการจดัล าดับ
ความส าคญัเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีท่านคิดว่า
ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยแบ่งระดบัความส าคญัของปัจจยัเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัมาก 
ระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย 

ส าหรับค าถามปัจจยัมี 12 ค าถามโดยลกัษณะค าถามเป็นการวดัคุณลกัษณะของตวัแปร 
ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีส่งผลให้เกิดความเช่ือมัน่ของ
ผู ้ใช้บริการการสอบบัญชี  การยอมรับของผู ้ใช้บริการการสอบบัญชี และความผูกพันของ
ผูใ้ช้บริการการสอบบญัชีได้แก่ 1) ปริมาณงานท่ีท าการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 2)
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 3) ค่านิยมของบริษทัท่ีไปใชใ้นการบริการสอบ
บญัชี 4) ระยะเวลาท่ีใช้ในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 5) ความมีจิตส านึกท่ีดีของ
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในการปฏิบัติงาน 6) การให้บริการอ่ืนของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
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นอกเหนือจากงานสอบบญัชี เช่น บริการการวางแผนภาษีอากร เป็นตน้ 7) การให้ค  าแนะน าในงาน
ทางดา้นการบญัชีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  8) การติดตามผลการด าเนินงาน
จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายหลงัการให้บริการ  9) การเป็นผูท่ี้มีความรู้และปฏิบติังานอย่าง
ซ่ือสัตยข์องผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 10) การมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสามารถเพิ่มคุณค่าต่อวิชาชีพบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  11) ความเหมาะสมในคุณภาพ
ของงานสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต 12) ความมีช่ือเสียง ความมั่นคงของบริษัทท่ี
ใหบ้ริการการสอบบญัชี 

ตอนที่ 6 ค าถามปลายเปิดเป็นขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงจะท าให้
การด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการดีข้ึน โดยครอบคลุมขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะ
ทางวชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
 

3.3 ระดับของกำรวดั 
แบบสอบถามท่ีใชใ้นส่วนของการวดัความส าคญั ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ 

และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของผู ้ใช้บริการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัก าหนดให้คะแนนค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  
( Rating Scale ) ตามรูปแบบของไลเคิร์ท ( Likert’s Scale) ท่ีตรงกบัความรู้สึกกบัความเป็นจริงมาก
ท่ีสุดโดยมีให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนของความเห็นไว ้5 ระดบั
ดงัน้ี 
                          ระดบัความคิดเห็น                          ค่าคะแนน  
                          มากท่ีสุด      5 
                          มาก          4 
                          ปานกลาง                 3 
                          นอ้ย          2 
                          นอ้ยท่ีสุด                        1 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียใช้การค านวณดงัน้ี (สุดา  สุวรรณาภิรมย ์
และวชิิต  อู่อน้, 2548, น.181 ) 
           ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น       =       คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต ่าสุด 
                                                                      ช่วงคะแนน 
                                                                            =        5  -   1 
                                                                          5 
                                                  =      ระดบัคะแนน 0.80 
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  จากการค านวณได้ช่วงคะแนนเฉล่ียแต่ละช่วงมีขนาดเท่ากับ 0.80 ดังนั้ น จึงให้
ความหมายค่าคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 
                  ระดบัความคิดเห็น                                ช่วงคะแนนเฉล่ีย 
                           มากท่ีสุด                                     4.21-5.00 

มาก                        3.41-4.20 
ปานกลาง                               2.61-3.40 
นอ้ย                            1.81-2.60 

              นอ้ยท่ีสุด                       1.00-1.80 
          ส่วนระดับการวดัความส าคญัของการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูว้ิจ ัย
ก าหนดให้คะแนนค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั ( Rating Scale ) เน่ืองจากความ
คิดเห็นเป็นเร่ืองระดบัความส าคญัความถ่ีไม่มากนกั ผูว้ิจยัจึงใชต้ามรูปแบบของไลเคิร์ท ( Likert’s 
Scale) ท่ีตรงกบัความรู้สึกกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดโดยมีให้เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว โดยมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนของความเห็นไว ้3 ระดบั ดงัน้ี 
                    ระดบัความคิดเห็น                                         ค่าคะแนน  
                          มาก          3 
                          ปานกลาง                 2 
                          นอ้ย          1 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียใชก้ารค านวณดงัน้ี  
           ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น      =        คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต ่าสุด 
                                                                       ช่วงคะแนน 
                                                               =       3  -   1 
                                                                                          3 
                                                               =       ระดบัคะแนน 0.67 

   จากการค านวณได้ช่วงคะแนนเฉล่ียแต่ละช่วงมีขนาดเท่ากับ 0.67 ดังนั้ น จึงให้
ความหมายค่าคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 
               ระดบัความคิดเห็น                                      ช่วงคะแนนเฉล่ีย 
                            มาก                                2.33-3.00 

ปานกลาง                                   1.65-2.32 
 นอ้ย                  0.97-1.64         
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3.4  กำรทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity)  และความเ ช่ือมั่น  (  Reliability) ของ

แบบสอบถามก่อนน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจริงดงัน้ี 
3.4.1  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญงานวิจยั  

จ  านวน 2 ท่าน สอบทานค าถามเพื่อพิจารณาความครบถ้วน ตลอดจนความชัดเจน โครงสร้าง
แบบสอบถาม เน้ือหาและภาษาท่ีใช ้

3.4.2  การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีทดสอบความเท่ียงตรง
และท าการทดสอบ (Pre-Test) แบบสอบถามจ านวน 5 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าค าถามสามารถส่ือ
ความหมายตรงตามความตอ้งการ ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ โดยส่งให้ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการสอบบญัชีและบริหารงานของธุรกิจตอบแบบสอบถามและ
ปรับปรุงก่อนส่งไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 

3.4.3  ความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรง ( Reliability and Validity) 
ผูว้จิยัไดท้ดสอบความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงของค าถาม โดยการวดัค่าอ านาจจ าแนก

ด้วยวิธี Factor Analysis และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีครอนบาค 
(Cronbach) ซ่ึงสรุปได้ว่า ตวัแปรมีระดบัความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงท่ียอมรับได้ โดยมีค่า
อ านาจจ าแนกตามตารางท่ี 1 สอดคลอ้งกบั  Nunnally (1978) ท่ีไดน้ าเสนอวา่การทดสอบค่าอ านาจ
จ าแนกเกินกวา่ 0.4 เป็นค่าท่ียอมรับได ้ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient)ท่ีทดสอบ
มีค่าสัมประสิทธ์ิมากกวา่ 0.7 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับไดเ้ช่นกนั   
 
ตำรำงที ่ 3.1  ผลทดสอบควำมเช่ือมั่นและควำมเทีย่งตรงของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมในสภำพ

ปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและที่บริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม 

 

ตัวแปรอสิระ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
 แอลฟำครอนบำค 

สภำพปัจจุบัน ทีบ่ริษัท
ต้องกำร 

สภำพปัจจุบัน ทีบ่ริษัทต้องกำร 

1. ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ 0.672-0.934 0.707-0.845 0.961 0.926 
2. ดา้นทกัษะวชิาชีพ 0.828-0.959 0.893-0.988 0.978 0.967 
3. คุณค่าทางวชิาชีพ 0.871-0.927 0.908-0.961 0.948 0.903 
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ตัวแปรตำม ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
 แอลฟำครอนบำค 

สภำพปัจจุบัน ทีบ่ริษัท
ต้องกำร 

สภำพปัจจุบัน ทีบ่ริษัทต้องกำร 

การด าเนินงานของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต 

0.781 – 0.910 0.781-0.910 0.874 0.874 

 
ตำรำงที ่ 3.2  ผลทดสอบควำมเช่ือมั่นและควำมเทีย่งตรงของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมในสภำพ

ปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและที่บริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มเทคโนโลย ี

 

ตัวแปรอสิระ ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
 แอลฟำครอนบำค 

สภำพปัจจุบัน ทีบ่ริษัท
ต้องกำร 

สภำพปัจจุบัน ทีบ่ริษัทต้องกำร 

1.ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ 0.723-0.935 0.707-0.845 0.938 0.929 
2.ดา้นทกัษะวชิาชีพ 0.546-0.962 0.893-0.988 0.980 0.982 
3.คุณค่าทางวชิาชีพ 0.920-0.971 0.908-0.961 0.969 0.935 

ตัวแปรตำม ค่ำอ ำนำจจ ำแนก ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
 แอลฟำครอนบำค 

สภาพปัจจุบนั ท่ีบริษทั
ตอ้งการ 

สภาพปัจจุบนั ท่ีบริษทัตอ้งการ 

การด าเนินงานของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต 

0.613 – 0.763 0.613-0.763 0.804 0.804 

 
3.5  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.5.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การวจิยัในคร้ังน้ีมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
3.5.1.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ ( Primary Data) 
เก็บจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง โดยใชแ้บบสอบถาม ( Questionnaires) จากเอกสาร 
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ท่ีสร้างข้ึน เพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหาของแบบทดสอบจะไดมี้ความชดัเจนตามความมุ่งหมาย
ของการวจิยัมากยิง่ข้ึน 
              3.5.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ( Secondary Data)  

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ โดยการศึกษาค้นควา้รายละเอียด เน้ือหา 
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรีบอนุญาตของ
ผูใ้ชบ้ริการ และเป็นการรวบรวมจากต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
เป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาวิจยัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎี และขอ้มูลอา้งอิงต่างๆ เพื่อ
ก าหนดโครงร่าง แบบสอบถาม ตามประเด็นท่ีส าคญัของวตัถุประสงค์ของการวิจยั และขอบเขต
ของการวจิยั 

3.5.2  น าผลการทดสอบเคร่ืองมือมาปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นตวัอยา่งทั้งส้ิน 381 บริษทั  

3.5.3  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.6   สถิติทีใ่ช้ในกำรประมวลผลและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

3.6.1  การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Analysis) ไดแ้ก่  
3.6.1.1 ความถ่ี ( Frequency) และค่าร้อยละ ( Percentage) เพื่อใชใ้นการพรรณนาขอ้มูล 

ทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผูใ้ช้บริการการสอบบญัชีของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.6.1.2 ค่าเฉล่ีย ( Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) เพื่อใชใ้น 
การพรรณนาขอ้มูลระดบัความเห็นดว้ย ทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่า
ทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลย ีท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

3.6.2.  การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงปริมาณ ( Quantitative Analysis) เป็นการวเิคราะห์โดยการ    
ทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ ไดแ้ก่  
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3.6.2.1. ใช้ t-test และ F-test เพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของประชากร 2 ชุดและมากกวา่ 2 ชุด  โดยท าการทดสอบขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

 
1)  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความรู้ทางวชิาชีพบญัชี ทกัษะทางวชิาชีพ และคุณค่าทางวชิาชีพ

ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการ จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผูต้อบแบบสอบถาม  ลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูแ่ละท่ีบริษทัตอ้งการ 
ระดบันยัส าคญั 0.05 

3.6.2.1  ใชว้เิคราะห์ปัจจยั (Factor analysis) เพื่อหาผลกระทบของกลุ่มตวัแปรอิสระท่ีมี 
ต่อผลการด าเนินงานของผู ้ใช้บริการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.6.2.2 ใชว้ิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) เพื่อวดัอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของ
ความรู้ทางวชิาชีพ  ทกัษะวชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

3.6.2.3  น าผลสรุปจากการใช้วิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis)ใน ขอ้3.6.2.2 มา
วิเคราะห์เชิงพรรณนา การด าเนินงานของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีได้รับ
ผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ภายใตม้าตรฐานสากลแตกต่างกนั 
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บทที ่4 
ผลกำรวจิยั 

ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผูว้ิจยัได้จดัท าข้ึนจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บตอบกลบัจากตวัอย่างของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและ
กลุ่มเทคโนโลยท่ีีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 163  ชุดตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดจากแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 381 ชุด แบบสอบถามท่ีตอบกลบัทั้งหมดไดน้ ามาจดัท า
ดชันีและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และพบวา่มีแบบสอบถามจ านวน 6 ชุดท่ีไม่
สมบูรณ์และไดท้ าการคดัออกจึงเหลือแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจยั
ทั้งส้ิน    157  ชุด 

สรุปผลการส่งแบบสอบถามและการไดรั้บค าตอบในการวิจยัคร้ังน้ี จากแบบสอบถาม
ให้กบัผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี/ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน หรือผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่าย
บญัชีและการเงินหรือหัวหน้าฝ่ายบัญชี ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีจ  านวนแบบสอบถามท่ีจดัส่งและท่ีไดรั้บการตอบ
กลบัดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.1 ดงัต่อไปน้ี 
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ตำรำงที ่ 4.1  แสดงจ ำนวนและร้อยละแบบสอบถำมทีไ่ด้รับกำรตอบกลบัตำมกลุ่มธุรกิจ 

 
จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบกลบัตามกลุ่ม

ธุรกิจโดยจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีแจกแบบสอบถามมีจ านวน 381 บริษทั ซ่ึงมีบริษทัท่ีตอบ
แบบสอบถามกลบัมาจ านวน 163 บริษทั ทั้งน้ีไดแ้บ่งแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาเป็นแบบสอบถาม
ท่ีมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ซ่ึงไม่สามารถน ามาประมวลผลข้อมูลได้ จ  านวน 6 ชุด และ
แบบสอบถามท่ีมีการตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ครบถว้น จ านวน 157 ชุด คิดเป็นร้อยละ 41.21 จาก
จ านวนท่ีส่งไปทั้งหมด ซ่ึงเป็นชุดขอ้มูลท่ีน ามาประมวลผลและวเิคราะห์ 
              จ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับและสมบูรณ์จ านวน 157 ชุด ได้แก่ กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมจ านวน 101 ชุด (หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 24 ชุด หมวดธุรกิจสินค้า
อุตสาหกรรม 28 ชุด  และหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 49 ชุด)  คิดเป็นร้อยละ 64.33 
จากยอดจ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัและสมบูรณ์ ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีมีจ  านวน 56 ชุด  (หมวด

 กลุ่มธุรกจิ 

  

กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม กลุ่มเทคโนโลย ี

รวม 
หมวดธุรกจิ
สินค้ำอุปโภค

บริโภค 

หมวดธุรกจิ
สินค้ำ

อุตสำหกรรม 

หมวดธุรกจิ
อสังหำริมทรัพย์
และก่อสร้ำง 

หมวด
ธุรกจิ

เทคโนโลยี 

หมวด
ธุรกจิ
บริกำร 

จ านวนบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์  39 80 134 38 90 381 
จ านวนแบบสอบถามท่ี
ส่งทางไปรษณีย ์ 39 80 134 38 90 381 
จ านวนท่ีถูกตีกลบั
เน่ืองจากบริษทัเลิก
กิจการหรือติดต่อไม่ได ้ 15 36    83 30 54 218 
จ านวนแบบสอบถามท่ี
ส่งได ้- สุทธิ 24 30 49 8 52 163 
จ านวนแบบสอบถามท่ี
ตอบกลบัและสมบูรณ์ 24 28 49 8 48 157 

% 15.29 17.83 31.21 5.10 30.57 100 
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ธุรกิจเทคโนโลยี 8 ชุด และหมวดธุรกิจบริการ 48 ชุด) คิดเป็นร้อยละ 35.67 จากยอดจ านวน
แบบสอบถามท่ีตอบกลบัและสมบูรณ์  

ตารางท่ี 4 .1 เม่ือเปรียบเทียบจ านวนแบบสอบถามท่ีได้รับตอบกลับกับจ านวน
แบบสอบถามท่ีส่งทั้งหมด เป็นท่ีน่าสังเกต คือ ในประเภทธุรกิจกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีมีบริษทัท่ีเลิกกิจการและยา้ยท่ีอยูใ่หม่ในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งมาก ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีเบ้ืองตน้
ในความผนัผวนของอุตสาหกรรมประเภทดงักล่าว และหมวดธุรกิจในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและ
หมวดธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีให้ความสนใจในการส ารวจและมีสัดส่วนในการตอบกลบัโดยกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรมตอบแบบสอบถามกลับมาร้อยละ 63.16 ของยอดท่ีส่งกลับมา ส่วนกลุ่ม
เทคโนโลยตีอบแบบสอบถามกลบัมาร้อยละ 36.81 
             ส าหรับจ านวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบัมาท่ีจะท าการทดสอบทางสถิติจะแยกเป็น 2
กลุ่มใหญ่ตามรายกลุ่มธุรกิจไดแ้ก่กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และกลุ่มเทคโนโลยี เพื่อให้ไดผ้ลอยา่งมี
นยัส าคญั  
 
ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
             ในบทน้ีผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของตวัอยา่ง
โดยจะแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 11 ตอน ซ่ึงรายละเอียดของผลการศึกษาวิจยั แต่ละตอน
มีดงัต่อไปน้ี 
           ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ช้บริการการสอบบญัชี ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
และกลุ่มเทคโนโลยท่ีีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                                                                      

ตอนท่ี 3 ลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชอ้ยูปั่จจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการ
ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถามดา้นความรู้ทางวชิาชีพ  

ทักษะทางวิชาชีพ คุณค่าทางวิชาชีพ ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      

ตอนท่ี 5 การศึกษาความคิดเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและท่ี 
บริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจ าแนกตามลกัษณะประชากรของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

ตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ความถูกตอ้งและความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือวดั   (Validity and 
Reliability of Measurement) 
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ตอนท่ี 7 การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)    

 ตอนท่ี 8 การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation)    
 ตอนท่ี 9 การทดสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)                                                               

ตอนท่ี 10 การวเิคราะห์สมมติฐาน การด าเนินงานของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยี ไดรั้บผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ภายใตม้าตรฐานสากลในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  

ตอนท่ี 11 ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการแสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 
ตอนที ่ 1  ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถำม 

การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์คุณลกัษณะของตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือ
สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจท่ีใชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

โดยการค านวณหาสัดส่วนในรูปอตัราร้อยละ ดงัมีรายละเอียดแสดงไวใ้นตาราง แยก
เป็นตารางท่ี 4.2 ถึงตารางท่ี 4.6 ตามล าดบัดงัน้ี 

 
ตำรำงที ่ 4.2  แสดงจ ำนวนและร้อยละด้ำนเพศของผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 44 57 101 
% ของทั้งหมด 28.03 36.31 64 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 43.56 56.44 100 
% ภายในเพศเดียวกนั 78.57 56.44 64 

กลุ่มเทคโนโลย ี

ความถ่ี 12 44 56 
% ของทั้งหมด 7.64 28.03 36 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 21.43 78.57 100 
% ภายในเพศเดียวกนั 21.43 43.56 36 
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ตำรำงที ่ 4.2  แสดงจ ำนวนและร้อยละด้ำนเพศของผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม    
                       (ต่อ) 
 

อุตสำหกรรม 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

รวมทั้งสองกลุ่ม
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 56 101 157 
% ของทั้งหมด 35.67 64.33 100 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 35.67 64.33 100 
% ภายในเพศเดียวกนั 100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม

เทคโนโลยีมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นสัดส่วนของเพศหญิงร้อยละ 36.31 และ
ร้อยละ 28.03 ตามล าดบั  

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมเป็นเพศชาย ร้อยละ 43.56  และเป็นเพศหญิง ร้อยละ56.44 ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามของกลุ่มเทคโนโลยเีป็นเพศชาย ร้อยละ 21.43 และเพศหญิง ร้อยละ 78.57  

นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในเพศเดียวกนัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ
ชายอยู่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 78.57 และอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี ร้อยละ 21.43 ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงอยู่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 56.44 และอยู่ในกลุ่ม
เทคโนโลย ีร้อยละ 43.56 
            โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานในกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 101 คน (ร้อยละ 64.33 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด) และเพศชายจ านวน 56 คน (ร้อยละ 35.67 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด )  
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ตำรำงที ่ 4.3  แสดงจ ำนวนและร้อยละด้ำนอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 
อำยุ 

รวม ต ำ่กว่ำ 
30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี 

มำกกว่ำ 
50 ปี 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 0 36 37 28 101 
% ของทั้งหมด 0 22.93 23.57 17.83 64.33 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 0 35.64 36.63 27.72 100 
% ภายในช่วงอายเุดียวกนั 0 69.23 60.66 70.00 64.33 

กลุ่มเทคโนโลย ี

ความถ่ี 4 16 24 12 56 
% ของทั้งหมด 2.55 10.19 15.29 7.64 35.67 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 7.14 28.57 42.86 21.43 100 
% ภายในช่วงอายเุดียวกนั 100 30.77 39.34 30 35.67 

รวมทั้งสองกลุ่ม
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 4 52 61 40 157 
% ของทั้งหมด 2.55 33.12 38.85 25.48 100 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 2.55 33.12 38.85 25.48 100 
% ภายในช่วงอายเุดียวกนั 100 100 100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของทั้งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม

เทคโนโลยมีีสัดส่วนของอายรุะหวา่ง 41-50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นสัดส่วนของอายุ ร้อยละ 23.57 และ
ร้อยละ 15.29 ตามล าดบั  

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ท่ีมีอายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 35.64  ท่ีมีอายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 
36.63 และท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 27.72  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มเทคโนโลยี ท่ีมี
อายรุะหวา่ง 30-40 ปี  ร้อยละ 28.57  ท่ีมีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 42.86  และท่ีมีอายุมากกวา่ 50 
ปี ร้อยละ 21.43   

นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในช่วงอายุเดียวกนั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามของ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมไม่มีผูต้อบแบบสอบถามอายุต  ่ากว่า 30 โดยกลุ่มเทคโนโลยีมีร้อยละ100  
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 69.23 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยีร้อยละ 
30.77  ท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50  ปี ร้อยละ 60.66 และกลุ่มเทคโนโลยี ร้อยละ 39.34  ท่ีมีอายุมากกว่า 
50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 70 และกลุ่มเทคโนโลย ีร้อยละ 30  
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    โดยสรุปรวมทั้ งสองกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบัติงานทั้ งในกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นมีอายุอยูร่ะหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 61 คน (ร้อยละ 
38.85 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)  รองลงมามีอายุระหว่าง 30-40 ปีจ  านวน 52  คน (ร้อยละ 
33.12 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด )  
 
ตำรำงที ่ 4.4  แสดงจ ำนวนและร้อยละด้ำนระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมกลุ่ม       
                      อุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 
ระดบักำรศึกษำ 

รวม 
ปริญญำตรี สูงกว่ำปริญญำตรี 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 51 50 101 
% ของทั้งหมด 32.48 31.85 64.33 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 50.50 49.50 100 
% ภายในระดบัการศึกษาเดียวกนั 68.00 60.98 64.33 

กลุ่มเทคโนโลย ี

ความถ่ี 24 32 56 
% ของทั้งหมด 15.29 20.38 35.67 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 42.86 57.14 100 
% ภายในระดบัการศึกษาเดียวกนั 32.00 39.02 35.67 

รวมทั้งสองกลุ่ม
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 75 82 157 
% ของทั้งหมด 47.77 52.23 100 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 47.77 52.23 100 
% ภายในระดบัการศึกษาเดียวกนั 100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม

เทคโนโลยีมีสัดส่วนของระดบัการศึกษา เป็นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 32.48 อยูใ่นกลุ่ม 
สินคา้อุตสาหกรรม และสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด ร้อยละ 20.38 ท่ีอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี
ตามล าดบั 

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 50.50 และมีระดบัการศึกษาสูงกว่า
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ปริญญาตรี ร้อยละ 49.50 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มเทคโนโลยีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
ร้อยละ 42.86 และมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 57.14 

นอกจาก น้ี เ ม่ือคิดตามสัดส่วนภายในระดับการศึกษา เดียวกัน  พบว่า  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีอยู่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 68 และอยู่ใน
กลุ่มเทคโนโลย ีร้อยละ32 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีอยูใ่นกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม ร้อยละ 60.98 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ีร้อยละ 39.02 

 โดยสรุปรวมทั้ งสองกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบัติงานทั้ งในกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 82 คน 
(ร้อยละ 52.23 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมามีระดบัการศึกษาปริญญาจ านวน 75  คน 
(ร้อยละ 47.77 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด )  
 
ตำรำงที ่ 4.5  แสดงจ ำนวนและร้อยละด้ำนสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมกลุ่ม             
                      อุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 
สถำนภำพ 

รวม 
โสด สมรส 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 37 64 101 
% ของทั้งหมด 23.57 40.76 64.33 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 36.63 63.37 100 
% ภายในสถานภาพเดียวกนั 50.68 76.19 64.33 

กลุ่มเทคโนโลย ี

ความถ่ี 36 20 56 
% ของทั้งหมด 22.93 12.74 35.67 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 64.29 35.71 100 
% ภายในสถานภาพเดียวกนั 49.32 23.81 35.67 

รวมทั้งสองกลุ่ม
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 73 84 157 
% ของทั้งหมด 46.50 53.50 100 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 46.50 53.50 100 
% ภายในสถานภาพเดียวกนั 100 100 100 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม

เทคโนโลยมีีสัดส่วนของสถานภาพสมรสมากท่ีสุดในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนของ
สถานภาพร้อยละ40.76 และสถานภาพโสดมากท่ีสุดร้อยละ 22.93ท่ีอยู่ในกลุ่มเทคโนโลย ี
ตามล าดบั 

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีสถานภาพโสด ร้อยละ 36.63 และมีสถานภาพสมรส ร้อยละ 63.37 ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มเทคโนโลยมีีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.29 และมีสถานภาพสมรส ร้อย
ละ 35.71 

นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในสถานภาพเดียวกนัของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสดอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 50.68 และอยู่ในกลุ่ม
เทคโนโลยี ร้อยละ 49.32 ส่วนผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพสมรส อยู่ในกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม ร้อยละ 76.19 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ีร้อยละ 23.81 

โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นมีสถานภาพสมรส จ านวน 84 คน (ร้อยละ 
53.50 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด)  รองลงมามีสถานภาพโสดจ านวน 73  คน (ร้อยละ 46.50 
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ตำรำงที่  4.6  แสดงจ ำนวนและร้อยละด้ำนต ำแหน่งงำนของผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมกลุ่ม
อุตสำหกรรม 

 

อุตสำหกรรม 

ต ำแหน่งงำน 

รวม 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี/
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี

และกำรเงนิ 

ผู้จดักำรฝ่ำยบัญชี/
ผู้จดักำรฝ่ำยบัญชี

และกำรเงนิ 

หัวหน้ำ
ฝ่ำย
บัญชี 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 20 69 12 101 
% ของทั้งหมด 12.74 43.95 7.64 64.33 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 19.80 68.32 11.88 100 
% ภายในต าแหน่งงานเดียวกนั 62.50 63.30 75.00 64.33 
% ภายในต าแหน่งงานเดียวกนั 37.50 36.70 25.00 35.67 
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ตำรำงที่  4.6  แสดงจ ำนวนและร้อยละด้ำนต ำแหน่งงำนของผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมกลุ่ม

อุตสำหกรรม (ต่อ) 

อุตสำหกรรม 

ต ำแหน่งงำน 

รวม 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี/
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี

และกำรเงนิ 

ผู้จดักำรฝ่ำยบัญชี/
ผู้จดักำรฝ่ำยบัญชี

และกำรเงนิ 

หัวหน้ำ
ฝ่ำย
บัญชี 

กลุ่ม
เทคโนโลยี 

ความถ่ี 12 40 4 56 
% ของทั้งหมด 7.64 25.48 2.55 35.67 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 21.43 71.43 7.14 100 

รวมทั้งสอง
กลุ่ม

อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 32 109 16 157 
% ของทั้งหมด 20.38 69.43 10.19 100 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 20.38 69.43 10.19 100 
% ภายในต าแหน่งงานเดียวกนั 100 100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม

เทคโนโลยมีีสัดส่วนของต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินมากท่ีสุด คิดเป็น
สัดส่วนของต าแหน่ง ร้อยละ 43.95 และ ร้อยละ 25.48  ตามล าดบั  

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามของ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมีต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี/ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ร้อย
ละ 19.80 มีต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ร้อยละ 68.32 และต าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี ร้อยละ 11.88 ส่วนผู ้ตอบแบบสอบถามของกลุ่มเทคโนโลยีมีต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี/ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ร้อยละ 21.43 มีต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ร้อยละ 71.43 และต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบญัชี ร้อยละ 7.14 
  นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในต าแหน่งเดียวกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี/ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ร้อยละ 62.50 อยูใ่นกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมและอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี ร้อยละ 37 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินอยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมร้อยละ 63.30 และอยูใ่นกลุ่ม
เทคโนโลย ีร้อยละ 36.70 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายบญัชีอยูใ่นกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม ร้อยละ 75 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ีร้อยละ 25 
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โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่ม

สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นมีผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน จ านวน 109 คน (ร้อยละ 69.43 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมามีต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี/ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินจ านวน 32 คน (ร้อยละ 20.38 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด) 
 
ตำรำงที่  4.7  แสดงจ ำนวนและร้อยละด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีของผู้ตอบ

แบบสอบถำมแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชี 

รวม 
น้อยกว่ำ 5 ปี 5-10 ปี 11-15 ปี มำกกว่ำ 15 ปี 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 0 12 16 73 101 
% ของทั้งหมด 0 7.64 10.19 46.50 64.33 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 0 11.88 15.84 72.28 100 

% ภายในประสบการณ์การ
ท างานทางดา้นบญัชีเดียวกนั 

0 50.00 80.00 64.60 64.33 

กลุ่ม
เทคโนโลยี 

ความถ่ี 0 12 4 40 56 
% ของทั้งหมด 0 7.64 2.55 25.48 35.67 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 0 21.43 7.14 71.43 100 

% ภายในประสบการณ์การ
ท างานทางดา้นบญัชีเดียวกนั 

0 50.00 20.00 35.40 35.67 

รวมทั้งสอง
กลุ่ม

อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 0 24 20 113 157 
% ของทั้งหมด 0 15.29 12.74 71.97 100 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 0 15.29 12.74 71.97 100 

% ภายในประสบการณ์การ
ท างานทางดา้นบญัชีเดียวกนั 

0 100 100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม

เทคโนโลยีมีสัดส่วนของประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีมากกวา่ 15 ปี คิดเป็นสัดส่วนของ
ประสบการณ์มากสุด ร้อยละ 46.50 และร้อยละ 25.48 ตามล าดบั  
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โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของ

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีประสบการณ์การท างานทางด้านบญัชีระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 11.88   
ระหวา่ง 11-15 ปี ร้อยละ 15.84 และมากกวา่ 15 ปี ร้อยละ 72.28 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่ม
เทคโนโลยมีีประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชี ระหวา่ง 5-10 ปี ร้อยละ 21.43    ระหวา่ง 11-15 
ปี ร้อยละ 7.14 และมากกวา่ 15 ปี ร้อยละ 71.43      

นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีเดียวกนัของ
ทั้งสองกลุ่ม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีระหวา่ง 5-10 ปี 
ร้อยละ 50 ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี  ส่วนผูต้อบแบ
สอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชีระหวา่ง 11-15 ปี อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 
ร้อยละ 80 และ อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยี ร้อยละ 20 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานทางดา้นบญัชีมากกวา่ 15 ปีอยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 64.60  และอยูใ่นกลุ่ม
เทคโนโลย ีร้อยละ 35.40 
            โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีส่วนใหญ่เป็นมีประสบการณ์การท างานดา้นบญัชีมากกวา่  15  ปี
จ านวน 113 คน (ร้อยละ 71.97 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมามีประสบการณ์การ
ท างานดา้นบญัชี 5-10 ปี จ  านวน 24  คน (ร้อยละ 15.29 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) 
 
ตำรำงที่  4.8  สรุปจ ำนวนและร้อยละของลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถำม  
 

 
กลุ่มธุรกจิ 

รวม 
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี 

 ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
44 
57 

 
28.03 
36.31 

 
12 

7.64 

 
44 

28.03 

 
56 

64.67 

 
72.03 
64.33 

อำยุ       
ต ่ากวา่ 30 ปี 0 0 4 2.55 4      2.55 
30 - 40 ปี 36 22.93 16 10.19 52 33.12 
41 - 50 ปี 37 23.57 24 15.29 61 38.85 
มากกวา่ 50 ปี 28 17.83 12 7.64 40 25.48 
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ตำรำงที่  4.8  สรุปจ ำนวนและร้อยละของลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถำม (ต่อ) 
 

 
กลุ่มธุรกจิ 

รวม 
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี 

 ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 
ระดบักำรศึกษำ       
ปริญญาตรี 51 32.48 24 15.29 75 47.77 
สูงกวา่ปริญญาตรี 50 31.85 32 20.38 82 52.23 
สถำนภำพ       
โสด 37 23.57 36 22.93 73 46.50 
สมรส 64 40.76 20 12.74 84 53.50 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนบัญชี       
นอ้ยกวา่ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 
5 - 10 ปี 12 7.64 12 7.64 24 15.29 
11 - 15 ปี 16 10.19 4 2.55 20 12.74 
มากกวา่ 15 ปี 73 46.50 40 25.48 113 71.97 
ต ำแหน่งงำน       
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี/ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบญัชี/ 

20 12.74 12 7.64 32 20.38 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 69 43.95 40 25.48 109 69.43 
หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 12 7.64 4 2.55 16 10.19 
       

 
            จากตารางท่ี 4.2 ถึง ตารางท่ี 4.7 ไดส้รุปไวใ้นตารางท่ี 4.8 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงถึง ร้อยละ 64.33 และมีอายุระหว่าง  
41 – 50  ปี ร้อยละ 38.85 ส าหรับระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบมีคุณวฒิุการศึกษาสูง โดยส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 52.23 ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรีมีร้อยละ 44.77 นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน
ทางดา้นบญัชีมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 71.97 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามสมรสแลว้ ร้อยละ 
53.53 และมีต าแหน่งงานเป็นผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ร้อยละ 69.43   

จากผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะโดยทัว่ไปน้ี จึงน่าจะกล่าวไดว้่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม มีความรู้และประสบการณ์อยา่งเพียงพอ และ
อาจกล่าวไดว้า่น่าจะสามารถใหข้อ้มูลไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
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ตอนที่  2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ใช้บริกำรกำรสอบบัญชี ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยทีีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการการสอบบญัชี  กลุ่มตวัอยา่งตามกลุ่มธุรกิจ ซ่ึงแสดงไว้
ในตารางท่ี 4.9  ถึงตารางท่ี 4.12 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตำรำงที ่ 4.9   แสดงจ ำนวนและร้อยละด้ำนทุนจดทะเบียนของผู้ตอบแบบสอบถำม

อุตสำหกรรม 

ทุนจดทะเบียน 

รวม 

300 - 800 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ 
800 - 
1,500 

ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ 
1,500 - 
2,500 

ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ 
2,500 - 
3,500 

ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ 
3,500 - 
6,000 

ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ 
6,000 - 
9,000 

ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ 
9,000 - 
20,000 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ  
20,000 - 

50,000 ล้ำน
บำท 

มำกกว่ำ  
50,000 - 
100,000 
ล้ำนบำท 

มำกกว่ำ  
100,000 
ล้ำน
บำท 
ขึน้ไป 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 44 22 15 0 0 8 12 0 0 0 101 
% ของทั้งหมด 28.03 14.01 9.55 0 0 5.10 7.64 0 0 0 64.33 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 43.56 21.78 14.85 0 0 7.92 11.88 0 0 0 100 
% ภายในช่วงทุนจดทะเบียนเดียวกนั 57.89 100 65.22 0 0 66.67 100 0 0 0 64.33 

กลุ่ม
เทคโนโลยี 

ความถ่ี 32 0 8 8 4 4 0 0 0 0 56 
% ของทั้งหมด 20.38 0 5.10 5.10 2.55 2.55 0 0 0 0 35.67 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 57.14 0 14.29 14.29 7.14 7.14 0 0 0 0 100 
% ภายในช่วงทุนจดทะเบียนเดียวกนั 42.11 0 34.78 100 100 33.33 0 0 0 0 35.67 

รวมทั้งสอง
กลุ่ม

อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 76 22 23 8 4 12 12 0 0 0 157 
% ของทั้งหมด 48.41 14.01 14.65 5.10 2.55 7.64 7.64 0 0 0 100 
% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 48.41 14.01 14.65 5.10 2.55 7.64 7.64 0 0 0 100 
% ภายในช่วงทุนจดทะเบียนเดียวกนั 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลย ีเป็นบริษทัท่ีมีสัดส่วนของทุนจดทะเบียน 300 - 800 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนของทุนจด
ทะเบียนมากท่ีสุด โดยทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนเท่ากนั คือ ร้อยละ 28.03  
             โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมเป็นบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียน 300 – 800 ลา้นบาท ร้อยละ 43.56 มากกวา่ 
800 - 1,500 ลา้นบาท ร้อยละ 21.78  มากกวา่ 1,500 - 2,500 ลา้นบาท ร้อยละ 14.85  มากกวา่ 6,000 - 
9,000 ลา้นบาท ร้อยละ 7.92 และมากกว่า 9,000 - 20,000 ล้านบาท ร้อยละ 11.88 ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามของกลุ่มเทคโนโลยีเป็นบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียน 300– 800 ลา้นบาท ร้อยละ57.14  
มากกวา่ 1,500 -2,500 ลา้นบาท และ มากกวา่ 2,500 -3,500 ลา้นบาท มีสัดส่วนเท่ากนั คือ ร้อยละ 
14.29    และมากกวา่ 3,500 - 6,000 ลา้นบาท มีสัดส่วนเท่ากนัคือ ร้อยละ 7.14 

นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในช่วงทุนจดทะเบียนเดียวกัน พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเป็นบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียน 300 -800 ลา้นบาทอยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อย
ละ 57.89 และร้อยละ 42.11 อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีบริษทัมีทุนจด
ทะเบียนมากกวา่ 1,500  - 2,500 ลา้นบาทอยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 65.22 และอยูใ่น
กลุ่มเทคโนโลย ีร้อยละ 34.78  ส าหรับทุนจดทะเบียนมากกวา่ 2,500  - 3,500 ลา้นบาท และมากกวา่ 
3,500  - 6,000 ลา้นบาท อยู่ในกลุ่มกลุ่มเทคโนโลยี ร้อยละ 100 และ มีทุนจดทะเบียนมากกว่า  
6,000 -9,000 ลา้นบาทอยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 66.67 และ อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยีมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 33.33 

โดยสรุปรวมทั้ งสองกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบัติงานทั้ งในกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียน 300 – 800 ลา้นบาทมาก
ท่ีสุดจ านวน 76 คน (ร้อยละ 48.41 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาบริษทัมีทุนจด
ทะเบียน 1,500  - 2,500 ลา้นบาท จ านวน 23  คน (ร้อยละ 14.65 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) 
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ตำรำงที่  4.10  แสดงจ ำนวนและร้อยละด้ำนระยะเวลำกำรด ำเนินงำนนับจำกวันที่จดทะเบียนเข้ำ
ตลำดหลกัทรัพย์ของผู้ตอบแบบสอบถำมแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 

 

อุตสำหกรรม 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนนับจำกวนัทีจ่ดทะเบียน
เข้ำตลำดหลกัทรัพย์ 

รวม 
น้อยกว่ำ 

5 ปี 5-15 ปี 
มำกกว่ำ 
15-25 ปี 

มำกกว่ำ 25 ปี 
ขึน้ไป 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 4 36 30 31 101 
% ของทั้งหมด 2.55 22.93 19.11 19.75 64.33 
% ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

3.96 35.64 29.70 30.69 100 

% ภายในช่วงระยะเวลาการ
ด าเนินงานเดียวกนั 

50.00 75.00 71.43 52.54 64.33 

กลุ่ม
เทคโนโลยี 

ความถ่ี 4 12 12 28 56 
% ของทั้งหมด 2.55 7.64 7.64 17.83 35.67 
% ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

7.14 21.43 21.43 50.00 100 

% ภายในช่วงระยะเวลาการ
ด าเนินงานเดียวกนั 

50.00 25.00 28.57 47.46 35.67 

รวมทั้งสอง
กลุ่ม

อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 8 48 42 59 157 
% ของทั้งหมด 5.10 30.57 26.75 37.58 100 
% ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

5.10 30.57 26.75 37.58 100 

% ภายในช่วงระยะเวลาการ
ด าเนินงานเดียวกนั 

100 100 100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม

เทคโนโลย ีท่ีบริษทัมีระยะเวลาการด าเนินงานนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด
เป็นระยะเวลา 5-15 ปี ร้อยละ 22.93 และระยะเวลามากกวา่ 25 ปีข้ึนไป ร้อยละ 17.83 ตามล าดบั 
               โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามของ
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมท่ีบริษทัมีระยะเวลาการด าเนินงานนับจากวนัท่ีจดทะเบียนเข้าตลาด
หลกัทรัพยเ์ป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 5 ปี  ร้อยละ 3.96 ระยะเวลา  5-15 ปี  ร้อยละ 35.64 มากกวา่ 15-

DPU



66 

25 ปี ร้อยละ 29.70 และมากกว่า 25 ปีข้ึนไป ร้อยละ 30.69 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่ม
เทคโนโลยเีป็นบริษทัท่ีบริษทัมีระยะเวลาการด าเนินงานนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนระยะเวลานอ้ยกวา่ 
5 ปี ร้อยละ 7.14  ระยะเวลา 5-15 ปี และมากกวา่ 15-25 ปี มีสัดส่วนเท่ากนั คือ ร้อยละ 21.43 และ
ระยะเวลามากกวา่ 25 ปีข้ึนไป ร้อยละ 50 

นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในช่วงระยะเวลาด าเนินงานเดียวกนั พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นบริษทัท่ีมีระยะเวลาการด าเนินงานนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนระยะเวลานอ้ยกวา่ 5 ปี 
อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 50 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยีร้อยละ 50 ส่วนระยะเวลา 5-15 
ปีอยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 75 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยีร้อยละ 25 ส าหรับระยะเวลา
15 – 25 ปี อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 71.43 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยีร้อยละ 28.57 และ
ระยะเวลามากกว่า 25 ปีข้ึนไปอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ร้อยละ 52.54 และอยู่ในกลุ่ม
เทคโนโลยมีากท่ีสุด ร้อยละ 47.46 
              โดยสรุปรวมทั้ งสองกลุ่มผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบัติงานทั้ งในกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่บริษทัมีระยะเวลาการด าเนินงานมากกวา่ 25 ปีข้ึนไป
มากท่ีสุดจ านวน 59 คน (ร้อยละ37.58 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาบริษทัมี
ระยะเวลาด าเนินงาน จ านวน 48 คน (ร้อยละ 30.57 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) 
 
ตำรำงที่ 4.11 สรุปจ ำนวนและร้อยละของลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับ

ผู้ใช้บริกำรกำรสอบบัญชี  

 

กลุ่มธุรกจิ 

รวม 
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี 

 ควำมถี่ % ควำมถี่ % ควำมถี่ % 

ทุนจดทะเบียน 
   300  - 800 ลา้นบาท                 
 >800  - 1,500 ลา้นบาท 
> 1,500  - 2,500 ลา้นบาท 
> 2,500  - 3,500 ลา้นบาท 
> 3,500  – 6,000 ลา้นบาท 
> 6,000  – 9,000 ลา้นบาท 
> 9,000  – 20,000 ลา้นบาท 
> 20,000  – 50,000 ลา้นบาท 
>50,000  – 100,000 ลา้บาท 
> 100,000 ลา้นบาทข้ึนไป 

44 
22 
15 
0 
0 
8 
12 
0 
0 
0 

28.03 
14.01 
9.55 

0 
0 

5.10 
7.64 

0 
0 
0 

32 
0 
8 
8 
4 
4 
0 
0 
0 
0 

20.38 
0 

5.10 
5.10 
2.55 
2.55 

0 
0 
0 
0 

76 
22 
23 
8 
4 
12 
12 
0 
0 
0 

48.41 
14.01 
14.65 
5.10 
2.55 
7.64 
7.64 

0 
0 
0 

 (ต่อ) 
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ตำรำงที่ 4.11 สรุปจ ำนวนและร้อยละของลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริกำรกำรสอบบัญชี (ต่อ) 

 

กลุ่มธุรกจิ 

รวม 
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี 

 ควำมถี่ % ควำมถี่ % ควำมถี่ % 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนนับ
จำกวนัทีจ่ดทะเบียนเข้ำตลำด
หลกัทรัพย์ 

      

นอ้ยกวา่5 ปี 4 2.55 4 2.55 8      5.10 
5 – 15 ปี 36 22.93 12 7.64 48 30.57 
15 - 25 ปี 30 19.11 12 7.64 42 26.75 
มากกวา่ 25 ปีข้ึนไป 31 19.75 28 21.43 59 37.58 

             
                     จากตารางท่ี 4.9 ถึง ตารางท่ี 4.10 ไดส้รุปไวใ้นตารางท่ี 4.11 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีส่วนใหญ่อยูใ่นบริษทัซ่ึงมีทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท ถึง
800 ล้านบาท ร้อยละ 48.41 นอกนั้นกระจายกนัออกไปในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกนั และบริษทัมี
ระยะเวลาการด าเนินงานนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพย์มีระยะเวลามากกวา่ 25 ปี ข้ึน
ไปร้อยละ 37.58 รองลงมาระยะเวลา 5-15 ปีและ 15-25 ปีเสียส่วนใหญ่ จากผลการวิเคราะห์
คุณลักษณะโดยทัว่ไปของบริษทัน้ี จึงน่าจะกล่าวได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม มีความรู้และประสบการณ์อยา่งเพียงพอ น่าจะสามารถให้ขอ้มูล
ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
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ตอนที ่ 3  ลกัษณะของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทีบ่ริษัทใช้บริกำรอยู่ในปัจจุบันและทีบ่ริษัทต้องกำร 
 
ตำรำงที่  4.12  แสดงจ ำนวนและร้อยละเพศของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทใช้บริกำรอยู่ใน

ปัจจุบันแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 

เพศของผู้สอบบญัชีรับอนุญำตใน
ปัจจุบัน 

หญิง ชำย รวม 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 73 28 101 

% ของทั้งหมด 46.50 17.83 64.33 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 72.28 27.72 100 

% ภายในเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ในปัจจุบนั 

69.52 53.85 64.33 

กลุ่มเทคโนโลย ี

ความถ่ี 32 24 56 

% ของทั้งหมด 20.38 15.29 35.67 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 57.14 42.86 100 

% ภายในเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ในปัจจุบนั 

30.48 46.15 35.67 

รวมทั้งสองกลุ่ม
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 105 52 157 

% ของทั้งหมด 66.88 33.12 100 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 66.88 33.12 100 

% ภายในเพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ในปัจจุบนั 

100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนัของทั้ง

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยมีีสัดส่วนของเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นสัดส่วน
ของเพศหญิงร้อยละ 46.50 และร้อยละ 20.38 ตามล าดบั  

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนัของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมเป็นเป็นเพศหญิงร้อยละ 72.28 และเพศ
ชายร้อยละ 27.72 ส่วนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั ของกลุ่มเทคโนโลยีเป็นเพศ
หญิงร้อยละ 57.14 และเพศชายร้อยละ 42.86  
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นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในเพศเดียวกนั พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนัท่ีเป็นเพศหญิงอยู่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 69.52 และอยูใ่นกลุ่ม
เทคโนโลย ีร้อยละ 30.48  ส่วนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนัท่ีเป็นเพศชาย
อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 53.85 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยร้ีอยละ 46.15 

โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เพศของผูส้อบบญัชีในปัจจุบนัเป็นเพศหญิงมาก
ท่ีสุดจ านวน 105 คน ( ร้อยละ 66.88 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด )  รองลงมาเพศของผูส้อบ
บัญชีท่ีบริษัทใช้บริการในปัจจุบันเป็นเพศชาย จ านวน 52 คน (ร้อยละ 33.12 ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด) 

 
ตำรำงที่  4.13  แสดงจ ำนวนและร้อยละเพศของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ต้องกำรแยกตำมกลุ่ม

อุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 
เพศของผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทีบ่ริษัทต้องกำร 

หญิง ชำย รวม 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 69 32 101 

% ของทั้งหมด 43.95 20.38 64.33 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 68.32 31.68 100 

% ภายในเพศของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

66.99 59.26 64.33 

กลุ่มเทคโนโลย ี

ความถ่ี 34 22 56 

% ของทั้งหมด 21.66 14.01 35.67 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 60.71 39.29 100 

% ภายในเพศของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

33.01 40.74 35.67 

รวมทั้งสองกลุ่ม
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 103 54 157 

% ของทั้งหมด 65.61 34.39 100 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 65.61 34.39 100 

% ภายในเพศของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

100 100 100 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการของทั้งกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีมีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นสัดส่วนของเพศ
หญิงร้อยละ 43.95 และร้อยละ 21.66 ตามล าดบั  

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการ ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมเป็นเป็นเพศหญิงร้อยละ 68.32  และเพศชายร้อยละ 
31.68 ส่วนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ของกลุ่มเทคโนโลยีเป็นเพศหญิงร้อยละ 60.71 
และเพศชายร้อยละ 39.29 

นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในเพศเดียวกนั พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการท่ีเป็นเพศหญิงอยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ร้อยละ 66.99 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยี ร้อย
ละ 33.01 ส่วนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ เป็นเพศชายอยู่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 
ร้อยละ 59.26 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ีร้อยละ 39.29 
             โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ
เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดจ านวน 103 คน (ร้อยละ 65.61ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมา
เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการเป็นเพศชาย จ านวน 54 คน (ร้อยละ 34.39 ของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
ตำรำงที่  4.14  แสดงจ ำนวนและร้อยละอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทใช้บริกำรอยู่ใน

ปัจจุบันแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 
อำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในปัจจุบัน 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี มำกกว่ำ 50 ปี รวม 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 14 32 47 8 101 

% ของทั้งหมด 8.92 20.38 29.94 5.10 64.33 

% ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

13.86 31.68 46.53 7.92 100 

% ภายในอายขุองผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนั 

53.85 61.54 74.60 50.00 64.33 
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ตำรำงที่  4.14  แสดงจ ำนวนและร้อยละอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทใช้บริกำรอยู่ใน
ปัจจุบันแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม (ต่อ) 

 

อุตสำหกรรม 
อำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในปัจจุบัน 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 30-40 ปี 41-50 ปี มำกกว่ำ 50 ปี รวม 

กลุ่ม
เทคโนโลยี 

ความถ่ี 12 20 16 8 56 

% ของทั้งหมด 7.64 12.74 10.19 5.10 35.67 

% ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

21.43 35.71 28.57 14.29 100 

% ภายในอายขุองผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนั 

46.15 38.46 25.40 50.00 35.67 

รวมทั้งสอง
กลุ่ม

อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 26 52 63 16 157 

% ของทั้งหมด 16.56 33.12 40.13 10.19 100 

% ภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

16.56 33.12 40.13 10.19 100 

% ภายในอายขุองผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนั 

100 100 100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั ของทั้ง

กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีมีสัดส่วนของอายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมากท่ีสุด
อยู่ระหว่าง 41-50 ปี ท่ีอยู่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนของอายุของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตร้อยละ 29.94 ส าหรับท่ีอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยี มีสัดส่วนของอายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 30-40 ปี ร้อยละ 12.74 ปี ตามล าดบั 

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี ร้อยละ 8.92  อายุ
ระหวา่ง 30-40 ปี ร้อยละ 20.38 อายุระหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 29.94  และมากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 5.10 
ส่วนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั ของกลุ่มเทคโนโลยมีีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี ร้อยละ
7.64 อายุระหวา่ง 30-40 ปี ร้อยละ 12.74  อายุระหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 10.19  และมากกวา่ 50 ปี 
ร้อยละ 5.10 
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                  นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอายุผูส้อบบญัชีในปัจจุบนัเดียวกนั พบวา่ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการอยู่ในปัจจุบนั ท่ีมีอายุอยู่ต  ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 53.85 อยู่ในกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยีร้อยละ 46.15 ส่วนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้
บริการอยู่ในปัจจุบนั ท่ีมีอายุอยู่ระหวา่ง 30-40 ปี ร้อยละ 61.54 และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยีร้อยละ 
38.46  อายรุะหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 74.60  อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ี
ร้อยละ 25.40 และมากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 50.00 ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ี  
                 โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ี ส่วนใหญ่อายขุองผูส้อบบญัชีในปัจจุบนัมีอายุระหวา่ง 41-
50 ปีมากท่ีสุดจ านวน 63 คน (ร้อยละ 40.13 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาอายุของ
ผูส้อบบัญชีในปัจจุบันมีอายุระหว่าง 30-40 ปี จ  านวน 52 คน (ร้อยละ 33.12 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 
 
ตำรำงที่  4.15  แสดงจ ำนวนและร้อยละอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแยกตำม

กลุ่มอุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 
อำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทีบ่ริษัทต้องกำร 

ต ำ่กว่ำ 30 
ปี 

30-40 ปี 41-50 ปี มำกกว่ำ 50 ปี รวม 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 9 33 50 9 101 

% ของทั้งหมด 5.73 21.02 31.85 5.73 64.33 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 8.91 32.67 49.50 8.91 100 

% ภายในอายขุองผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

69.23 57.89 71.43 52.94 64.33 

กลุ่ม
เทคโนโลยี 

ความถ่ี 4 24 20 8 56 

% ของทั้งหมด 2.55 15.29 12.74 5.10 35.67 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 7.14 42.86 35.71 14.29 100 

% ภายในอายขุองผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

30.77 42.11 28.57 47.06 35.67 
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ตำรำงที่  4.15  แสดงจ ำนวนและร้อยละอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแยกตำม
กลุ่มอุตสำหกรรม (ต่อ) 

 

อุตสำหกรรม 
อำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทีบ่ริษัทต้องกำร 

ต ำ่กว่ำ 30 
ปี 

30-40 ปี 41-50 ปี มำกกว่ำ 50 ปี รวม 

รวมทั้งสอง
กลุ่ม

อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 13 57 70 17 157 

% ของทั้งหมด 8.28 36.31 44.59 10.83 100 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 8.28 36.31 44.59 10.83 100 

% ภายในอายขุองผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

100 100 100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ของทั้งกลุ่มสินคา้

อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีมีสัดส่วนของอายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 
41-50 ปีท่ีอยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนของอายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ร้อยละ 
31.85 และมีสัดส่วนของอายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 30-40 ปี ร้อยละ15.29 
ปีท่ีอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ีตามล าดบั  

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมท่ีมีอายุต  ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ8.91 อายุระหวา่ง 30-40 ปี 
ร้อยละ   32.67 อายุระหวา่ง 41-50ปี ร้อยละ49.50 และอายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไปร้อยละ8.91 ส่วน
ผูส้อบบญัชีท่ีตอ้งการของกลุ่มเทคโนโลยีท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี ร้อยละ7.14  อายุระหวา่ง 30-40 ปี 
ร้อยละ 42.86   อายรุะหวา่ง 41-50ปี ร้อยละ 35.71 และมากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 14.29  
                  นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอายุผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัต้องการใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีมีอายุอยูท่ี่มีอายุต  ่ากวา่ 30 ปี 
ร้อยละ 69.23 อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและ ร้อยละ 30.77  อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยี อายุระหวา่ง 
30-40 ปี ร้อยละ 57.89  อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและ ร้อยละ 42.11 อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยี อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ71.43 อยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และร้อยละ 28.57 อยู่ในกลุ่ม
เทคโนโลยี ส่วนท่ีอายุมากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 52.94 อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและร้อยละ 47.06 
อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ี 
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                 โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีส่วนใหญ่อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการมี
อายุระหวา่ง41-50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 70 คน (ร้อยละ 44.59 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) 
รองลงมาอายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการมีอายุระหว่าง 30-40 ปี จ  านวน 57 คน 
(ร้อยละ 36.31 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) 
 
ตำรำงที่  4.16  แสดงจ ำนวนและร้อยละระดับกำรศึกษำหลังปริญญำตรีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ในปัจจุบันแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 

ระดบักำรศึกษำหลงัปริญญำตรีของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต
ในปัจจุบัน 

ตั้งแต่ปริญญำ
โทในสำขำบัญชี 

ตั้งแต่ปริญญำ
โทในสำขำอืน่ 

รวม 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 87 14 101 

% ของทั้งหมด 55.41 8.92 64.33 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 86.14 13.86 100 

% ภายในระดบัการศึกษาหลงัปริญญา
ตรีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนั 

65.41 60.00 64.33 

กลุ่ม
เทคโนโลยี 

ความถ่ี 50 6 56 

% ของทั้งหมด 31.85 3.82 35.67 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 89.29 10.71 100 

% ภายในระดบัการศึกษาหลงัปริญญา
ตรีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนั 

34.59 40.00 35.67 
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ตำรำงที่  4.16  แสดงจ ำนวนและร้อยละระดับกำรศึกษำหลังปริญญำตรีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ในปัจจุบันแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม (ต่อ) 

 

อุตสำหกรรม 

ระดบักำรศึกษำหลงัปริญญำตรีของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต
ในปัจจุบัน 

ตั้งแต่ปริญญำ
โทในสำขำบัญชี 

ตั้งแต่ปริญญำ
โทในสำขำอืน่ 

รวม 

รวมทั้งสอง
กลุ่ม

อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 137 20 157 

% ของทั้งหมด 87.26 12.74 100 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 87.26 12.74 100 

% ภายในระดบัการศึกษาหลงัปริญญา
ตรีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนั 

100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั ของทั้ง 

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีมีสัดส่วนของระดบัการศึกษาหลงัปริญญาตรีของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในปัจจุบนัตั้งแต่ปริญญาโทในสาขาบญัชีมากกวา่ ตั้งแต่ปริญญาโทในสาขา
อ่ืน คิดเป็นสัดส่วนของระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทในสาขาบญัชีร้อยละ 55.41 และร้อยละ
31.85 ตามล าดบั  

    โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบวา่ ระดบัการศึกษาหลงัปริญญา 
ตรีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการอยู่ในปัจจุบนัของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีระดบั
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทในสาขาบญัชีร้อยละ 86.14 และตั้งแต่ปริญญาโทในสาขาอ่ืนร้อยละ
13.86 ส่วนของกลุ่มเทคโนโลยปีริญญาโทในสาขาบญัชีร้อยละ 89.29 และตั้งแต่ปริญญาโทในสาขา
อ่ืนร้อยละ 10.71  ตามล าดบั 
                นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในระดบัการศึกษาหลงัปริญญาของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในปัจจุบนัเดียวกนั พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการอยู่ในปัจจุบนั มีระดบั
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทสาขาการบญัชี อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมร้อยละ 65.41 และร้อยละ
34.59 อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการอยูใ่นปัจจุบนั ท่ีมีระดบั
ตั้งแต่ปริญญาโทในสาขาอ่ืนร้อยละ 60  อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และร้อยละ 40  อยูใ่นกลุ่ม
เทคโนโลย ี   
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                 โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาหลงัปริญญาตรีของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตในปัจจุบนัมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทสาขาบญัชีมากท่ีสุดจ านวน 137 คน (ร้อย
ละ87.26 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) รองลงมาระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทสาขาอ่ืน 
จ านวน 20 คน (ร้อยละ12.74 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) 
 
ตำรำงที่  4.17  แสดงจ ำนวนและร้อยละระดับกำรศึกษำหลังปริญญำตรีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ทีบ่ริษัทต้องกำรแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 

ระดบักำรศึกษำหลงัปริญญำตรีของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต
ทีบ่ริษัทต้องกำร 

ปริญญำตรี สูงกว่ำปริญญำตรี รวม 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 24 77 101 

% ของทั้งหมด 15.29 49.04 64.33 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 23.76 76.24 100.00 

% ภายในระดบัการศึกษาหลงั
ปริญญาตรีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

75.00 61.60 64.33 

กลุ่ม
เทคโนโลยี 

ความถ่ี 8 48 56 

% ของทั้งหมด 5.10 30.57 35.67 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 14.29 85.71 100.00 

% ภายในระดบัการศึกษาหลงั
ปริญญาตรีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

25.00 38.40 35.67 

รวมทั้งสอง
กลุ่ม

อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 32 125 157 

% ของทั้งหมด 20.38 79.62 100 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 20.38 79.62 100.00 

% ภายในระดบัการศึกษาหลงั
ปริญญาตรีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

100 100 100 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการของทั้งกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีมีสัดส่วนของระดบัการศึกษาหลงัปริญญาตรีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมากกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นสัดส่วนของ
ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับอนุญาตสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 49.04 และร้อยละ 
30.57 ตามล าดบั 

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบวา่ ระดบัการศึกษาหลงัปริญญา
ตรีของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีร้อยละ 23.76 และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 76.24 ส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีปริญญาตรี
ร้อยละ14.29  และสูงกวา่ปริญญาตรีร้อยละ 85.71 
              นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในระดบัการศึกษาหลงัปริญญาของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการเดียวกนั พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีตอ้งการมีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมร้อยละ75 และ ร้อยละ25 อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีตอ้งการ ท่ีมีระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีร้อยละ 61.60 อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และ
ร้อยละ 38.40  อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ี 
                 โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาหลงัปริญญาตรีของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีตอ้งการมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 125 คน ( ร้อยละ79.62
ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ) รองลงมาระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 32 คน ( ร้อยละ
20.38 ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ) 
 

ตำรำงที่  4 .18  แสดงจ ำนวนและร้อยละประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในปัจจุบันแยก
ตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 

 

อุตสำหกรรม 
ประสบกำรณ์ของผู้สอบบญัชีรับอนุญำตในปัจจุบัน (ปี) 

น้อยกว่ำ 5 5-10 11-15 มำกกว่ำ 15 รวม 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 4 16 29 52 101 

% ของทั้งหมด 2.55 10.19 18.47 33.12 64.33 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 3.96 15.84 28.71 51.49 100 

% ภายในประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนั 

44.44 47.06 74.36 69.33 64.33 
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ตำรำงที่  4 .18  แสดงจ ำนวนและร้อยละประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในปัจจุบันแยก
ตำมกลุ่มอุตสำหกรรม (ต่อ) 

 

อุตสำหกรรม 
ประสบกำรณ์ของผู้สอบบญัชีรับอนุญำตในปัจจุบัน (ปี) 

น้อยกว่ำ 5 5-10 11-15 มำกกว่ำ 15 รวม 

กลุ่มเทคโนโลย ี

ความถ่ี 5 18 10 23 56 

% ของทั้งหมด 3.18 11.46 6.37 14.65 35.67 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 8.93 32.14 17.86 41.07 100 

% ภายในประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนั 

55.56 52.94 25.64 30.67 35.67 

รวมทั้งสองกลุ่ม
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 9 34 39 75 157 

% ของทั้งหมด 5.73 21.66 24.84 47.77 100 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 5.73 21.66 24.84 47.77 100 

% ภายในประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนั 

100 100 100 100 100 

           
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีใช้ในปัจจุบนัของทั้งกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยมีีสัดส่วนของประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในปัจจุบนั
มากกวา่ 15  ปี คิดเป็นสัดส่วนของประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ร้อยละ 33.12 และร้อย
ละ 14.65  ตามล าดบั  

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
ประสบการณ์ในปัจจุบนัของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 3.96 ระหว่าง 5-10 ปี 
ร้อยละ 15.84 ระหวา่ง 11-15 ปี ร้อยละ 28.71 และมากกวา่ 15 ปี ร้อยละ 51.49 ส่วนผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีมีประสบการณ์ในปัจจุบนัของกลุ่มเทคโนโลยท่ีีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ  8.93 
ระหวา่ง    5-10 ปี ร้อยละ 32.14 ระหวา่ง 11-15 ปี ร้อยละ17.86 และมากกวา่ 15 ปี ร้อยละ 41.07  
               นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในประสบการณ์ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนัเดียวกนั พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ในปัจจุบนัต ่ากว่ 5 ปีร้อยละ 44.44 
อยู่ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและร้อยละ 55.56 อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี ระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 
47.06 อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและร้อยละ 52.94 อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยี ระหวา่ง 11-15  ปี ร้อย
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ละ 74.36 อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และร้อยละ 25.64 อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยี  ส่วนมากกวา่ 15 
ปี ร้อยละ 69.33 อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและร้อยละ 30.67 อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ี 
              โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ส่วนใหญ่ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
ปัจจุบนัมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีมากท่ีสุดจ านวน 75 คน (ร้อยละ 47.77 ของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ งหมด)  รองลงมาประสบการณ์ของผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตในปัจจุบันมี
ประสบการณ์ระหวา่ง 11-15ปี จ  านวน 39 คน (ร้อยละ 24.84 ของผูต้อบแบบสอบถาม) 
 
ตำรำงที่  4.19  แสดงจ ำนวนและร้อยละประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำร

แยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
 

อุตสำหกรรม 
ประสบกำรณ์ของผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทีบ่ริษัทต้องกำร (ปี) 

น้อยกว่ำ 
5 

5-10 11-15 มำกกว่ำ 15 รวม 

กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 0 16 43 42 101 

% ของทั้งหมด 0 10.19 27.39 26.75 64.33 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 0 15.84 42.57 41.58 100 

% ภายในประสบการณ์ของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

0 50.00 72.88 67.74 64.33 

กลุ่ม
เทคโนโลยี 

ความถ่ี 4 16 16 20 56 

% ของทั้งหมด 2.55 10.19 10.19 12.74 35.67 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 7.14 28.57 28.57 35.71 100 

% ภายในประสบการณ์ของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 

100 50.00 27.12 32.26 35.67 
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ตำรำงที่  4.19  แสดงจ ำนวนและร้อยละประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำร
แยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม (ต่อ) 

 

อุตสำหกรรม 

ประสบกำรณ์ของผู้สอบบญัชีรับอนุญำตทีบ่ริษัทต้องกำร 
(ปี) 

น้อยกว่ำ 5 5-10 11-15 มำกกว่ำ 15 รวม 

รวมทั้งสอง
กลุ่ม

อุตสำหกรรม 

ความถ่ี 4 32 59 62 157 

% ของทั้งหมด 2.55 20.38 37.58 39.49 100 

% ภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั 2.55 20.38 37.58 39.49 100 

% ภายในประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการ 

100 100 100 100 100 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการของทั้งกลุ่มสินค้า

อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีมีสัดส่วนของประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการระหวา่ง 11-15 ปี คิดเป็นสัดส่วนของประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตร้อยละ 27.39 
ท่ีอยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และมากกวา่ 15 ปี ร้อยละ 12.74 ท่ีอยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยตีามล าดบั 

โดยเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในอุตสาหกรรมเดียวกนั พบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
ประสบการณ์ท่ีบริษทัต้องการของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอยู่ระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ15.84  
ระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ 42.57 และมากกวา่ 15 ร้อยละ 41.58 ส่วนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมี
ประสบการณ์ท่ีบริษทัต้องการของกลุ่มเทคโนโลยีท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ7.14 
ระหวา่ง 5-10 ปี ร้อยละ 28.57 ระหวา่ง 11-15ปีร้อยละ 28.57 และมากกวา่ 15 ปี ร้อยละ 35.71 

นอกจากน้ีเม่ือคิดตามสัดส่วนภายในประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการเดียวกนั พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีประสบการณ์ท่ีบริษทัตอ้งการต ่ากวา่ 5 ปี ร้อยละ
100 อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยี     ระหวา่ง 5-10 ปี ร้อยละ 50 อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และร้อยละ
50 อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลยี     ระหวา่ง 11-15 ปี ร้อยละ72.88 อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม และร้อย
ละ 27.12 อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ีส่วนมากกวา่15 ปี ร้อยละ 67.74 อยูใ่นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและ
ร้อยละ 32.26 อยูใ่นกลุ่มเทคโนโลย ี

โดยสรุปรวมทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงปฏิบติังานทั้งในกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีส่วนใหญ่ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ต้องการมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีมากท่ีสุดจ านวน 62 คน (ร้อยละ39.49 ของผูต้อบ
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แบบสอบถามทั้งหมด)  รองลงมาประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัต้องการมี
ประสบการณ์ระหวา่ง 11-15ปี จ  านวน 59 คน (ร้อยละ 37.58 ของผูต้อบแบบสอบถาม) 
 
ตำรำงที่  4.20  สรุปจ ำนวนและร้อยละลักษณะของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทใช้บริกำรอยู่

ปัจจุบันแยกตำมกลุ่มอุตสำหกรรม 
 

 

กลุ่มธุรกจิ 

รวม กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

กลุ่มเทคโนโลย ี

ควำมถี ่ % ควำมถี ่ % ควำมถี ่ % 

เพศของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
หญิง 
ชาย 

 
44 
57 

 
28.03 
36.31 

 
12 
44 

 
7.64 
28.03 

 
56 
101 

 
35.67 
64.33 

อำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต       
ต ่ากวา่ 30 ปี 0 0 4 2.55 4       2.55 
30 - 40 ปี 36 22.93 16 10.19 52 33.12 
41 - 50 ปี 37 23.57 24 15.29 61 38.85 
มากกวา่ 50 ปี 28 17.83 12 7.64 40 25.48 
ระดบักำรศึกษำหลงัปริญญำตรี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

      

ตั้งแต่ปริญญาโทสาขาบญัชี 51 32.48 24 15.29 75 47.77 
ตั้งแต่ปริญญาโทสาขาอ่ืน 50 31.85 32 20.38 82 52.23 
ประสบกำรณ์กำรของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

      

นอ้ยกวา่ 5 ปี 0 0 0 0 0 0 
5 - 10 ปี 12 7.64 12 7.64 24 15.29 
11 - 15 ปี 16 10.19 4 2.55 20 12.74 
มากกวา่ 15 ปี 73 46.50 40 25.48 113 71.97 

 
            จากตารางท่ี 4.12,  4.14, 4.16 และ 4.18 ไดส้รุปไวใ้นตารางท่ี 4.20 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติท่ีบริษทัใชอ้ยูปั่จจุบนัส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 64.33 อายุอยูร่ะหวา่ง 41-
50 ปี ร้อยละ 38.85 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 30-40ปี ร้อยละ 33.12 ระดบัการศึกษาหลงัปริญญาตรีส่วน
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ใหญ่ตั้งแต่ปริญญาโทสาขาอ่ืนร้อยละ 52.23 และมีประสบการณ์การผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมากกวา่ 
15 ปีร้อยละ71.97 รองลงมา 5-10 ปี ร้อยละ 15.29 

โดยจากผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะโดยทัว่ไปของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตน้ี ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมเพียงพอ น่าจะใหข้อ้มูลไดต้รงตามวตัถุประสงค ์
 
ตำรำงที ่ 4.21  สรุปจ ำนวนและร้อยละลักษณะของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแยกตำม

กลุ่มอุตสำหกรรม   
 

 

กลุ่มธุรกจิ 
รวม กลุ่มสินค้ำ

อุตสำหกรรม 
กลุ่มเทคโนโลย ี

ความถ่ี % ความถ่ี % ความถ่ี % 
เพศของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
หญิง 
ชาย 

 
69 
32 

 
43.95 
20.38 

 
34 
22 

 
21.66 
14.01 

 
103 
54 

 
65.61 
34.39 

อำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต       
ต ่ากวา่ 30 ปี 9   5.73 4 2.55 13  8.28 
30 - 40 ปี 33 21.02 24 15.29 57 36.31 
41 - 50 ปี 50 31.85 20 12.74 70 44.59 
มากกวา่ 50 ปี 9 5.73 8 5.10 17 10.83 
ระดบักำรศึกษำหลงัปริญญำตรี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

      

ตั้งแต่ปริญญาโทสาขาบญัชี 24 15.29 8 5.10 32 35.68 
ตั้งแต่ปริญญาโทสาขาอ่ืน 77 49.04 48 30.57   125 79.61 
ประสบกำรณ์กำรของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

      

นอ้ยกวา่ 5 ปี 0 0 4 2.55 4   2.55 
5 - 10 ปี 16 10.19 16 10.19 32 20.38 
11 - 15 ปี 43 27.39 16 10.19 59 37.49 
มากกวา่ 15 ปี 42 26.75 20 12.74 62 39.49 
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จากตารางท่ี 4.13, 4.15, 4.17 และ 4.19ไดส้รุปไวใ้นตารางท่ี 4.21 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติท่ีบริษทัตอ้งการส่วนใหญ่เพศหญิงร้อยละ 65.61 อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี 
ร้อยละ 44.59 รองลงมาอยูร่ะหวา่ง 30-40 ปี ร้อยละ 36.31 ระดบัการศึกษาหลงัปริญญาตรีส่วนใหญ่
ตั้งแต่ปริญญาโทสาขาอ่ืนร้อยละ 79.61 และประสบการณ์การของผูส้อบบญัชีมากกวา่  15 ปี ร้อย
ละ39.49 รองลงมา 11-15 ปีร้อยละ 37.49 

โดยจากผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะโดยทัว่ไปของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตน้ี จึงน่าจะ
กล่าวได้ว่าผูส้อบบัญชีรับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมอย่าง
เพียงพอ น่าจะสามารถใหข้อ้มูลไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

จากผลการวเิคราะห์เชิงพรรณาน้ี แสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะท่ีน่าสนใจอยา่งยิ่ง ในการ
วเิคราะห์ผลการวจิยัจะน าเอาคุณลกัษณะทั้ง 7 ประเภท ไดแ้ก่ ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ระดับ
การศึกษาหลงัปริญญาตรีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ประสบการณ์การของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
มาศึกษาในลักษณะของปัจจัยควบคุม และทดสอบความสัมพนัธ์ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อการ
ด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงจะแสดงผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีในตอนท่ี 5 
 
ตอนที่  4  ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นจำกผู้ตอบแบบสอบถำมด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำง
วิชำชีพ คุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตภำยใต้มำตรฐำนสำกลของผู้ใช้บริกำรกลุ่ม
สินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
                การวิเคราะห์ผลขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์ระดบัความเห็นดว้ยดา้นความรู้ทาง
วิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากล
ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
โดยในแต่ละดา้นแยกออกเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ หวัขอ้ท่ี 1 ระดบัความเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทซ่ึงมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบแบบสอบถาม  
หวัขอ้ 2 ระดบัความเห็นดว้ยกบัท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัซ่ึงมีผลต่อการ
ด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยระดบัความคิดเห็นดว้ยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

ในการศึกษาความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามปัจจยัดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะ
ทางวชิาชีพ และคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลของผูใ้ชบ้ริการ 
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้ง 3 ดา้น ผูว้ิจยั
จะท าการวิเคราะห์และแปลความหมายของแต่ละกลุ่มปัจจยัจากค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นตาม 

DPU



84 

Likert Scale จากนั้นท าการทดสอบความแตกต่างในระดับความคิดเห็นในระหว่างกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ One-way Anova ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
การแปลความหมายของค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นตาม Likert Scale มีดงัน้ี 

  ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็น              การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00   เห็นดว้ยมาก 
3.41 – 4.20   เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก 
2.61 – 3.40   เห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60   เห็นดว้ยค่อนขา้งนอ้ย 
1.00 – 1.80   เห็นดว้ยนอ้ย   

 
4.1  ด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ระดบัความคิดเห็นด้านความรู้ทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแบ่งระดบัความ
คิดเห็นเป็น 2 หัวขอ้ ได้แก่ หัวขอ้ท่ี 1 ระดบัความเห็นด้วยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษทัซ่ึงมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบแบบสอบถาม  หวัขอ้ท่ี 2 ระดบั
ความเห็นด้วยกบัท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงทั้ง 2 หวัขอ้ใชร้ะดบัความคิดเห็นดว้ยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั และใชค้  าถาม
เหมือนกนัจ านวน 14 ขอ้ ตามตารางท่ี 4.22 และ 4.23  ดงันั้นในการวิเคราะห์และแปลความหมาย
ระดบัความคิดเห็นจะแสดงตามแต่ละหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 
ตำรำงที ่ 4.22  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนควำมรู้ทำง
วชิำชีพ 

 

ปัจจัยด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

1. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถน าความรู้ทางดา้น
วิชาชีพมาใชใ้นการวเิคราะห์
เก่ียวกบัผลกระทบทางธุรกิจ 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.84 0.8335 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.409 0.523 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.79 0.9480 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
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ตำรำงที ่ 4.22  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนควำมรู้ทำง
วชิำชีพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วิชาชีพเป็นอยา่งดี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.23 0.6462 เห็นดว้ยมาก 
4.447 0.037* 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.00 1.0090 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาองักฤษ ในการท าบญัชี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.20 0.8002 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.032 0.859 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.93 0.9697 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของ
กลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.83 0.7221 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
26.424 0.000* 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.50 1.1909 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความเขา้ใจในงานดา้นการ
จดัการบริหารองคก์รของกิจการ  

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.95 0.8646 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.781 0.378 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.71 0.7062 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

6. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce 
ในการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.56 0.8991 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
1.199 0.275 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.86 0.8405 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
7. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพ่ือ
การติตด่อส่ือสารในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น E-mail 
 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.34 0.8863 เห็นดว้ยมาก 

0.370 0.544 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.29 0.8886 เห็นดว้ยมาก 
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ตำรำงที ่ 4.22  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนควำมรู้ทำง
วชิำชีพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

8. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.65 0.9943 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
1.411 0.237 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.00 0.9342 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
9. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้พ้ืนฐานดา้นการบญัชี
และเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็น
อยา่งดี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.18 0.8876 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
2.842 0.094 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.21 0.9480 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
10. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และมาตรฐานการสอบบญัชี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.38 0.8468 เห็นดว้ยมาก 

0.325 0.569 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.43 0.6283 เห็นดว้ยมาก 

11. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชี
ตอบสนองความตอ้งการของ
กิจการได ้

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.76 0.9502 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
1.111 0.293 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.79 0.7796 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

12. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความสามารถในการอ่านและ
แปลความหมายของขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งดี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.24 0.8620 เห็นดว้ยมาก 

0.008 0.931 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.29 0.8026 เห็นดว้ยมาก 

13. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่ง
เหมาะสม 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.01 0.8426 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
3.474 0.064 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.07 0.8058 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
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ตำรำงที ่ 4.22  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนควำมรู้ทำง
วชิำชีพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

14. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
จากหน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่ม
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.01 0.9746 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
2.499 0.116 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.07 0.8915 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

 
           จากตารางท่ี 4.22 โดยแสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษัทของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ในเร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็น คือ “เห็นดว้ยมาก” เหมือนกนัทั้งสองกลุ่มไดแ้ก่เร่ืองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้
บริการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอย่างดี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมี
ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีเพื่อการติตด่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mail ผูส้อบบญัชีรับ
อนุยาตท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชี     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี 
ยกเวน้ เร่ืองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอยา่งดี 
ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีความคิดเห็น “เห็นด้วยมาก” แต่ในเร่ืองน้ีผูต้อบ
แบบสอบถามกลุ่มเทคโนโลยมีีความคิดเห็น “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก”   
             ส าหรับในเร่ืองอ่ืนๆนอกจากดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมกับกลุ่มเทคโนโลยี ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น คือ “เห็นด้วย
ค่อนขา้งมาก” เหมือนกันทั้งสองกลุ่ม เม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหว่าง
ประเภทธุรกิจกลุ่มทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละหัวขอ้ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญั ยกเวน้ในเร่ือง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอย่างดี และเร่ืองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีใช้บริการติดตามข่าวสารและ
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เหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงินตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยมี์ความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั 
 
ตำรำงที ่ 4.23  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทที่

มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนควำมรู้ทำง
วชิำชีพ 

 

ปัจจัยด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

1.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถน าความรู้ทางดา้น
วิชาชีพมาใชใ้นการวเิคราะห์
เก่ียวกบัผลกระทบทางธุรกิจ 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.92 1.0167 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
3.617 0.059 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.43 0.4994 เห็นดว้ยมาก 

2.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วิชาชีพเป็นอยา่งดี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.39 0.5652 เห็นดว้ยมาก 
1.645 0.202 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.50 0.6325 เห็นดว้ยมาก 

3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาองักฤษ ในการท าบญัชี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.23 0.7054 เห็นดว้ยมาก 
3.071 0.082 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.00 0.8528 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของ
กลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.12 0.6525 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
16.664 0.000* 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.93 0.9697 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความเขา้ใจในงานดา้นการ
จดัการบริหารองคก์รของกิจการ 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.20 0.8946 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
2.742 0.100 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.21 0.6800 เห็นดว้ยมาก 

6. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce 
ในการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.84 0.8801 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.131 0.717 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.93 0.8915 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
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ตำรำงที ่ 4.23  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทที่
มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนควำมรู้ทำง
วชิำชีพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

7. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพ่ือ
การติตต่อส่ือสารในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น E-mail 
 
 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.26 0.7701 เห็นดว้ยมาก 

0.005 0.946 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.29 0.8026 เห็นดว้ยมาก 

8. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.05 0.7124 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.121 0.728 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.36 0.6158 เห็นดว้ยมาก 

9. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้พ้ืนฐานดา้นการบญัชี
และเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็น
อยา่งดี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.39 0.7479 เห็นดว้ยมาก 
3.704 0.056 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.43 0.6283 เห็นดว้ยมาก 

10. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และมาตรฐานการสอบบญัชี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.36 0.6868 เห็นดว้ยมาก 

8.595 0.004* 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.43 0.4994 เห็นดว้ยมาก 

11. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชี
ตอบสนองความตอ้งการของ
กิจการได ้

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.12 0.7112 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.560 0.456 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.14 0.7490 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
12. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความสามารถในการอ่านและ
แปลความหมายของขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษ 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.24 0.5128 เห็นดว้ยมาก 
1.422 0.235 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.14 0.6447 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
 

DPU



90 

ตำรำงที ่ 4.23  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทที่
มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนควำมรู้ทำง
วชิำชีพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

13. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่ง
เหมาะสม 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.37 0.5426 เห็นดว้ยมาก 
1.666 0.199 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.21 0.6800 เห็นดว้ยมาก 

14. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
จากหน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่ม
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.45 0.5563 เห็นดว้ยมาก 

8.701 0.004* 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.36 0.7243 เห็นดว้ยมาก 

 

           จากตารางท่ี 4.23 โดยแสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นด้วยกับท่ีบริษทัตอ้งการ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบแบบสอบถามทั้งกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ในเร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบั
ความคิดเห็น คือ “เห็นดว้ยมาก” เหมือนกนัทั้งสองกลุ่มไดแ้ก่เร่ืองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้
บริการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอย่างดี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมี
ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีเพื่อการติตต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mail  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี   ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทใช้บริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้
บริการสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลทางการบญัชีอย่างเหมาะสม  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษัทใช้บริการมีความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

ยกเว้นเร่ืองผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทใช้บริการมีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษในการท าบญัชี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี 
ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีความคิดเห็น “เห็นด้วยมาก” แต่ในเร่ืองน้ีผูต้อบ
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แบบสอบถามกลุ่มเทคโนโลยีมีความคิดเห็น “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” และเร่ืองผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถน าความรู้ทางด้านวิชาชีพมาใช้ในการวิเคราะห์เก่ียวกับผลกระทบทางธุรกิจ   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความเขา้ใจในงานด้านการจดัการบริหารองค์กรของ
กิจการและสามารถส่ือข้อมูลทางการบญัชีตอบสนองความต้องการของกิจการได้ รวมทั้งเร่ือง
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีอยา่ง
ดี ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีความคิดเห็น “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” แต่ในเร่ือง
ดงักล่าวผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเทคโนโลยมีีความคิดเห็น “เห็นดว้ยมาก” 
             ส าหรับในเร่ืองท่ีเหลือจากขา้งตน้ผูต้อบแบบสอบถามทั้งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมกบั
กลุ่มเทคโนโลย ีผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น คือ “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” เหมือนกนัทั้ง
สองกลุ่ม และเม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหว่างประเภทธุรกิจกลุ่มทั้งสอง
กลุ่มอุตสาหกรรม พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในแต่ละเร่ืองไม่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัส าคญั  ยกเวน้ เร่ืองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีใช้บริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบั
ตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการ
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจากหน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยมี์ความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
 
4.2  ด้ำนทกัษะวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 ระดบัความคิดเห็นดา้นทกัษะวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแบ่งระดบัความคิดเห็น
เป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ หวัขอ้ท่ี 1 ระดบัความเห็นดว้ยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทัซ่ึงมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบแบบสอบถาม หัวขอ้ท่ี 2 ระดบัความเห็นดว้ย
กับท่ีต้องการผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษัทของผู ้ตอบ
แบบสอบถามซ่ึงทั้ง 2 หัวขอ้ ใช้ระดบัความคิดเห็นด้วยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัและใช้ค  าถาม
เหมือนกนัซ่ึงดา้นทกัษะทางวิชาชีพจ าแนกออกเป็น 1) ทกัษะการใช้เหตุผล มีค าถามจ านวน 4 ขอ้  
2) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ มีค าถามจ านวน 7 ขอ้ และ3) ทกัษะการส่ือสาร มีค าถามจ านวน 3 ขอ้ ตาม
ตารางท่ี 4.24 แล 4.29 
                ดงันั้นในการวเิคราะห์และแปลความหมายระดบัความคิดเห็นจะแสดงตามแต่ละหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ี 
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ตำรำงที ่ 4.24  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อปัจัยด้ำนทักษะ
วชิำชีพเกีย่วกบัทกัษะกำรใช้เหตุผล 

 

ปัจจัยด้ำนควำมทักษะวชิำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

1. ทักษะกำรใช้เหตุผล 

1)  ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็น
ระบบบนพ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริง
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.92 0.891 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก  

4.1913 0.0423* กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.93 0.970 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก   
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 3.79 0.948 

เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก   

2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถแกปั้ญหาไดถ้กูจุดโดย
ศึกษาจากสาเหตแุละหาวิธีการ
แกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.75 0.767 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก   
4.4698 0.0361* 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.50 0.915 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก   
3) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล 
ทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละ
ตวัอยา่งประสบการณ์ เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.79 0.804 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก   

2.2941 0.1319 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 3.57 0.912 เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก   
4) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.90 0.900 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก   
1.8872 0.1715 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.79 0.948 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก   
 

ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4.24 โดยแสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
กบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหัวข้อด้านทักษะวิชาชีพเก่ียวกับทกัษะการใช้เหตุผล ซ่ึงในทุกหัวข้อผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น คือ “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” และเม่ือทดสอบความแตกต่างใน
ระดบัความคิดเห็นระหว่างกลุ่มธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มในเร่ือง
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ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี 
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอย่างประสบการณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการปรับตวัให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองค์กรเพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ี
เหมาะสมไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
 

ตำรำงที ่ 4.25  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนทักษะ
วชิำชีพเกีย่วกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ 

 

ปัจจัยด้ำนทักษะวชิำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

2. ทักษะปฏิสัมพันธ์ 

1)  ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจ
บนพ้ืนฐานความจริง 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.85 0.780 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
11.814 0.001* 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 3.86 0.999 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความสามารถท างานเป็นทีม 
น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงาน
ตามท่ีไดเ้ป้าหมายไว ้

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.96 0.824 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
1.809 0.181 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.14 0.923 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

3) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือร่วมงาน 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.08 0.744 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
3.999 0.047* 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.21 0.780 
เห็นดว้ยมาก 

4) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.16 0.731 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
1.006 0.317 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.14 0.749 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

5) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหา
ของตนเองและผูร่้วมงาน 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.01 0.794 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.527 0.469 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.14 0.749 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
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ตำรำงที ่ 4.25  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนทักษะ
วชิำชีพเกีย่วกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้ำนทักษะวชิำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

2. ทักษะปฏิสัมพันธ์ 

6) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิง
ท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.08 0.744 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
6.143 0.014* 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.14 0.923 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

7) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ 
และมีความชดัเจน 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.07 0.840 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.971 0.326 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.07 0.806 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

 
 ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4.25 โดยแสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
กบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหัวข้อด้านทักษะวิชาชีพเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ ซ่ึงในทุกหัวข้อผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น คือ “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” ทั้งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยมีีความคิดเห็นเหมือนกนั ยกเวน้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีเจตคติท่ีดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน ท่ีกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีความคิดเห็น “เห็นด้วยค่อนข้างมาก” ส่วนกลุ่ม
เทคโนโลยีมีความคิดเห็น “เห็นด้วยมาก” และเม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็น
ระหว่างประเภทกลุ่มธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญั  ยกเวน้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีใช้บริการมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้
เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีเจต
คติท่ีดีต่อเพื่อร่วมงาน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิง
ท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ในระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตำรำงที ่ 4.26  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนทักษะ
วชิำชีพเกีย่วกบัทกัษะส่ือสำร 

 

ปัจจัยด้ำนทักษะวชิำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

3. ทักษะกำรส่ือสำร 

1)  ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
จบัประเดน็การฟัง การอ่าน การ
เขียน และสามารถถ่ายทอดได้
อยา่งถกูตอ้งและเขา้ใจตรงกนั 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 3.95 0.767 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 2.3644 0.1262 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.07 0.806 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือใน
การท างานบญัชีได ้

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.09 0.928 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.4666 0.4956 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.29 0.803 
เห็นดว้ยมาก 

3) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถใช ้E-Mail ในการรับส่ง
ขอ้มูล 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.38 0.798 
เห็นดว้ยมาก 

3.1984 0.0757 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.57 0.628 

เห็นดว้ยมาก 

             
 ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4.26 โดยแสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
กบัสภาพปัจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหวัขอ้ดา้นทกัษะวชิาชีพเก่ียวกบัทกัษะส่ือสาร ซ่ึงในทุกหวัขอ้ผูต้อบแบบสอบถาม
มีระดบัความคิดเห็น คือ “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” ทั้งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีมี
ความคิดเห็นเหมือนกนัไดแ้ก่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการจบัประเด็นการฟัง การอ่าน 
การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั ยกเวน้ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได้ 
ท่ีกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีความคิดเห็น “เห็นด้วยค่อนขา้งมาก” ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีมีความ
คิดเห็น    “ เห็นดว้ยมาก” และเม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหวา่งประเภทกลุ่ม
ธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตำรำงที ่ 4.27  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทที่
มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนทักษะวิชำชีพ
เกีย่วกบัทกัษะกำรใช้เหตุผล 

 

ปัจจัยด้ำนควำมทักษะวชิำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

1. ทักษะกำรใช้เหตุผล 

1)  ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการมีการวางแผน มี
ความคิดท่ีเป็นระบบบน
พ้ืนฐานของขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและ
เหตุการณ์ 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.29 0.712 
เห็นดว้ยมาก 

0.894 
 

0.346 กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.50 0.632 

เห็นดว้ยมาก 
2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการสามารถแกปั้ญหาไดถู้ก
จุดโดยศึกษาจากสาเหตแุละหา
วิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ี
มีอยู ่

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.23 0.773 
เห็นดว้ยมาก 

0.079 0.779 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.43 0.828 

เห็นดว้ยมาก 
3) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล 
ทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละ
ตวัอยา่งประสบการณ์ เพ่ือให้
ไดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.22 0.729 เห็นดว้ยมาก 

0.104 0.748 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.50 0.831 เห็นดว้ยมาก 

4) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียน
องคก์ร 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.21 0.791 เห็นดว้ยมาก 

0.658 0.419 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.50 0.632 เห็นดว้ยมาก 

 
 

             ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4.27 โดยแสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
กบัท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน ในบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหัวข้อด้านทักษะวิชาชีพเก่ียวกับทกัษะการใช้เหตุผล ซ่ึงในทุกหัวข้อผูต้อบ
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แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น คือ “เห็นด้วยมาก”ทั้ งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยีมีความคิดเห็นเหมือนกนั และเม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหว่าง
ประเภทกลุ่มธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั 
 
ตำรำงที ่ 4.28  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทที่

มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนทักษะวิชำชีพ
เกีย่วกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ 

 

ปัจจัยด้ำนควำมทักษะวชิำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

2. ทักษะปฏิสัมพันธ์ 

1) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจ
บนพ้ืนฐานของความจริง 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.168 0.708 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.053 0.818 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.214 0.680 เห็นดว้ยมาก 

2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีความสามารถท างานเป็นทีม 
น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงาน
ตามท่ีไดเ้ป้าหมายไว ้

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.248 0.699 เห็นดว้ยมาก 
0.968 0.327 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.429 0.735 เห็นดว้ยมาก 

3) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
มีเจตคติท่ีดีต่อเพ่ือร่วมงาน 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.277 0.776 เห็นดว้ยมาก 
1.476 0.226 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.286 0.803 เห็นดว้ยมาก 

4) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.436 0.639 เห็นดว้ยมาก 
0.442 0.507 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.571 0.628 เห็นดว้ยมาก 

5) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหา
ของตนเองและผูร่้วมงาน 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.327 0.665 เห็นดว้ยมาก 
1.612 0.206 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.429 0.735 เห็นดว้ยมาก 
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ตำรำงที ่ 4.28  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทที่
มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อด้ำนทักษะวิชำชีพ
เกีย่วกบัทกัษะปฏิสัมพนัธ์ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้ำนควำมทักษะวชิำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

6) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิง
ท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.356 0.626 เห็นดว้ยมาก 
2.869 0.092 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.357 0.724 เห็นดว้ยมาก 

7) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ 
และมีความชดัเจน 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.386 0.632 เห็นดว้ยมาก 
2.252 0.135 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.357 0.724 เห็นดว้ยมาก 

            
  ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4.28โดยแสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
กบัท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหัวข้อด้านทักษะวิชาชีพเก่ียวกับทักษะปฏิสัมพันธ์ ซ่ึงในทุกหัวข้อผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น คือ “เห็นด้วยมาก” ทั้ งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยีมีความคิดเห็นเหมือนกนั ยกเวน้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้ เป็น
ผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง ท่ีกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมมีความคิดเห็น “เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก” ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีมีความคิดเห็น “เห็นดว้ย
มาก” และเม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหว่างประเภทกลุ่มธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม 
พบวา่ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั 
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ตำรำงที ่ 4.29  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทที่
มีผลต่อกำรด ำเนินงำนในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อปัจจัยด้ำนทักษะ
วชิำชีพเกีย่วกบัทกัษะกำรส่ือสำร 

 

ปัจจัยด้ำนทักษะวชิำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

3. ทักษะกำรส่ือสำร 

1) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการจบัประเดน็การฟัง การ
อ่าน การเขียน และสามารถ
ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ
เกิดความเขา้ใจตรงกนั 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.28 0.665 เห็นดว้ยมาก 

0.0004 0.9836 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.50 0.632 เห็นดว้ยมาก 

2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือใน
การท างานบญัชีได ้

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.29 0.712 เห็นดว้ยมาก 
0.3249 0.5695 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.43 0.735 เห็นดว้ยมาก 

3) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการสามารถใช ้E-Mail ใน
การรับส่งขอ้มูล 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.57 0.572 เห็นดว้ยมาก 
0.0766 0.7824 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.64 0.616 เห็นดว้ยมาก 

 
  ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4.29โดยแสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
กบัท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน ในบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหัวข้อด้านทักษะวิชาชีพ เก่ียวกับทักษะการส่ือสาร ซ่ึงในทุกหัวข้อผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น คือ “เห็นด้วยมาก” ทั้ งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยีมีความคิดเห็นเหมือนกนั  และเม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหวา่ง
ประเภทกลุ่มธุรกิจทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั 
 
4.3 ด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
                ระดบัความคิดเห็นดา้นคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแบ่งระดบัความ
คิดเห็นเป็น 2 หัวขอ้ ได้แก่ หัวขอ้ท่ี 1 ระดบัความเห็นด้วยกบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับ
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อนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทั หัวขอ้ท่ี 2 ระดบัความเห็นด้วยกบัท่ีบริษทั
ตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงทั้ง 2 
หวัขอ้ ใชร้ะดบัความคิดเห็นดว้ยแบ่งเป็น 5 ระดบัและใชค้  าถามเหมือนกนั ตามตารางท่ี 4.30 
 
 ตำรำงที่  4.30  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ

บริษัทที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำน ในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อปัจจัย
ด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ 

 

ปัจจัยด้ำนคุณค่ำทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

1) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน
พร้อมท่ีจะช้ีแจงและ
รับผดิชอบผลการกระท า 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.20 0.749 เห็นดว้ยมาก 
27.3146 0.0000 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.21 1.155 เห็นดว้ยมาก 

2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการปฏิบติัหนา้ท่ีโดย
สุจริตและประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณ 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.42 0.752 เห็นดว้ยมาก 
16.4280 0.0001* 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.29 1.039 เห็นดว้ยมาก 

3) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการแสดงความคิด 
ความรู้สึกอยา่งเปิดเผย
ตรงไปตรงมา และปฏิบติัตน
ใหส้อดคลอ้งกบัความคิด
และค าพดูของตน 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.12 0.864 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

8.0690 0.0051* 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.07 1.042 

เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก 

4) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการมีวินยัในการท างาน 
เช่น ตรงต่อเวลา มีความ
รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.06 0.968 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
0.7318 0.3936 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.07 0.970 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 

5) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการมีความเป็นอิสระใน
การท างาน 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.53 0.756 เห็นดว้ยมาก 
9.3476 0.0026* 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.29 0.889 เห็นดว้ยมาก 
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ตำรำงที ่ 4.30  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
ทีม่ีผลต่อกำรด ำเนินงำน ในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อปัจจัยด้ำนคุณค่ำ
ทำงวชิำชีพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้ำนคุณค่ำทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

6) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการมีการปฏิบติังานท่ี
ค านึงถึงมรรยาททางบญัชี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.38 0.798 เห็นดว้ยมาก 
0.9341 0.3353 

กลุ่ม
เทคโนโลย ี

56 4.14 0.841 
เห็นดว้ย

ค่อนขา้งมาก 
 

             ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4.30 โดยแสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
กบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหัวขอ้ดา้นคุณค่าทางวิชาชีพ ซ่ึงในทุกหัวขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็น คือ “เห็นดว้ยมาก” ทั้งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีมีความคิดเห็นเหมือนกนั 
ยกเวน้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชีท่ีกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมมีความคิดเห็น “เห็นดว้ยมาก” ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีมีความคิดเห็น “เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก” และเม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหวา่งประเภทกลุ่มธุรกิจทั้ง 2 
กลุ่ม พบวา่ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีใช้บริการมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี 
 

ตำรำงที ่ 4.31  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทที่
มีผลต่อกำรด ำเนินงำน ในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อปัจจัยด้ำนคุณค่ำ
ทำงวชิำชีพ 

 

ปัจจัยด้ำนคุณค่ำทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

1) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน
พร้อมท่ีจะช้ีแจงและ
รับผดิชอบผลการกระท า 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.40 0.567 
เห็นดว้ย
มาก 

4.9849 0.0270* 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.43 0.828 

เห็นดว้ย
มาก 
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ตำรำงที ่ 4.31  แสดงระดับควำมคิดเห็นด้วยกบัทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทที่
มีผลต่อกำรด ำเนินงำน ในบริษัทของผู้ตอบแบบสอบถำมในหัวข้อปัจจัยด้ำนคุณค่ำ
ทำงวชิำชีพ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้ำนคุณค่ำทำงวิชำชีพ 
กลุ่ม

อตุสำหกรรม 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

แปล
ควำมหมำย 

F Sig. 
(0.05*) 

2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริต
และประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณ 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.47 0.576 
เห็นดว้ย
มาก 

9.1542 0.0029* 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.29 0.889 

เห็นดว้ย
มาก 

3) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการแสดงความคิด 
ความรู้สึกอยา่งเปิดเผย
ตรงไปตรงมา และปฏิบติัตน
ใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและ
ค าพดูของตน 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.32 0.677 
เห็นดว้ย
มาก 

0.8019 0.3719 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.36 0.724 

เห็นดว้ย
มาก 

4) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการมีวินยัในการท างาน เช่น 
ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ
ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.50 0.642 
เห็นดว้ย
มาก 

7.2037 0.0081* 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.29 0.803 

เห็นดว้ย
มาก 

5) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการมีความเป็นอิสระในการ
ท างาน 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.43 0.638 
เห็นดว้ย
มาก 

1.6275 0.2040 
กลุ่ม

เทคโนโลย ี
56 4.50 0.739 

เห็นดว้ย
มาก 

6) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการมีการปฏิบติังานท่ี
ค านึงถึงมรรยาททางบญัชี 

กลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรม 

101 4.47 0.641 
เห็นดว้ย
มาก 

0.3760 0.5406 

 
 ผลจากการสอบถามรายงานในตารางท่ี 4.31โดยแสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
กบัท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในบริษทัของผูต้อบ
แบบสอบถามในหัวขอ้ดา้นคุณค่าทางวิชาชีพ ซ่ึงในทุกหัวขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็น คือ “เห็นดว้ยมาก” ทั้งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีมีความคิดเห็นดว้ยมาก
เหมือนกนั และเม่ือทดสอบความแตกต่างในระดบัความคิดเห็นระหว่างประเภทกลุ่มธุรกิจทั้ง 2 
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กลุ่ม พบวา่ระดบัความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการกระท า ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณและ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีวินยัการทงานเช่นการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
ตอนที่ 5 กำรศึกษำควำมคิดเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและที่บริษัท
ต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำต จ ำแนกตำมลกัษณะประชำกรของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
ผูใ้ชบ้ริการ ทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ  ทกัษะทางวิชาชีพ  และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยน าเสนอเป็นค่า t-test ส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานของประชากร 2 กลุ่ม และค่า F-test (One-way-ANOVA)  
 
กำรทดสอบสมมติฐำน 

สมมติฐานท่ี 1 เพศ  อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัแตกต่างกนัมีผลต่อ ความรู้ทางวิชาชีพ  ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่า
ทางวชิาชีพแตกต่างกนั  
 
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทจ ำแนกตำม
อำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทำงด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมาใชใ้นการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทางธุรกิจ ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมาใชใ้นการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทางธุรกิจ แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.32  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถน ำ
ควำมรู้ทำงด้ำนวชิำชีพมำใช้ในกำรวเิครำะห์เกีย่วกบัผลกระทบทำงธุรกจิ 

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

6.635 0.000* 
30-40 ปี 52 3.92 0.837 

41-50 ปี 61 3.48 0.887 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.20 0.758 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.32 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อการด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถน าความรู้ทางดา้นวิชาชีพ
มาใชใ้นการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทางธุรกิจ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.20) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมี
อายตุ  ่ากวา่ 30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.00) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05  
แสดงวา่ปฏิเสธ Ho :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตสามารถน าความรู้ทางด้านวิชาชีพมาใช้ในการวิเคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.33  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกีย่วกบัวชิำชีพเป็นอย่ำงดี  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

6.360 0.000* 
30-40 ปี 52 4.00 0.886 

41-50 ปี 61 3.98 0.806 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.33 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-40 ปี และต ่ากวา่ 30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.00)  เม่ือพิจารณาค่า 
Sig =  0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็น
อยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ในการท าบญัชีจ าแนกตามอายุ ไม่
แตกต่างกนั 

Ha  : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ในการท าบญัชี จ าแนกตามอายุ 
แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.34   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของ ผู้สอบบัญชี รับอนุญำตมีผล ผู้สอบบัญชี รับอนุญำตมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ เช่น ภำษำองักฤษ ในกำรท ำบัญชี 

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

4.164 0.007* 
30-40 ปี 52 3.77 1.059 

41-50 ปี 61 4.26 0.681 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.30 0.791 

  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.34 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ใน
การท าบญัชีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.30) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุ41- 50ปี (ค่าเฉล่ีย =4.26)  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.007 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0  :  อายุของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถ
ในการใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ในการท าบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการด าเนินงานของ
ผูใ้ช้บริการท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของ
กลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลักทรัพย ์
แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.35  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตติดตำม
ข่ำวสำรและเหตุกำรณ์เกีย่วกบัตลำดเงิน ตลำดทุนของกลุ่มธุรกจิในตลำดหลกัทรัพย์  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

18.341 0.000 * 
30-40 ปี 52 3.15 0.958 

41-50 ปี 61 3.72 0.839 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.40 0.496 

  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.35 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุมากกวา่ 50

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่ม
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุต  ่ากวา่30 ปี (ค่าเฉล่ีย 
= 4.00)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0  :  
อายขุองผูส้อบบญัชีในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีมีความเขา้ใจ
ในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีมีความเขา้ใจ
ในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.36   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ ำแนกตำม
อำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมเข้ำใจในงำน
ด้ำนกำรจัดกำรบริหำรองค์กรของกจิกำร  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

22.006 0.000 * 
30-40 ปี 52 3.54 0.851 

41-50 ปี 61 3.72 0.662 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

       *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.36 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุมากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีมีความเข้าใจในงานด้านการจัดการบริหารองค์กรของกิจการ มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.72) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
สภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองค์กร
ของกิจการไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีมีความรู้
เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mail เป็นตน้ ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลผูส้อบบญัชีมีความรู้
เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mail เป็นตน้ แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.37  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อผู้สอบบัญชีมีควำมรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยเีพือ่กำรติดต่อส่ือสำรในกำรประกอบธุรกจิ เช่น E-mail เป็นต้น  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

9.260 0.000* 
30-40 ปี 52 4.00 1.188 

41-50 ปี 61 4.43 0.618 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.37 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีเพื่อการติตต่อส่ือสารในการประกอบ
ธุรกิจ เช่น E-mail เป็นตน้ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง41-50ปี 
(ค่าเฉล่ีย = 4.43)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่า 
ปฏิเสธ H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีเพื่อการติตต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mail เป็นต้น ไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.38   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำม
รอบรู้เกีย่วกบัโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

12.365 0.000* 
30-40 ปี 52 3.31 1.076 

41-50 ปี 61 3.82 0.940 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.40 0.496 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.38 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.82)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ในสถาพปัจจุบันท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.39  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้
พืน้ฐำนด้ำนกำรบัญชีและเข้ำใจระบบบัญชีได้เป็นอย่ำงดี  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

12.934 0.000* 
30-40 ปี 52 3.77 1.131 

41-50 ปี 61 4.30 0.691 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.39 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุมากกวา่50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอย่างดี
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.30)  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0  :  อายุของ
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในสถาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมีความรู้
พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดีไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชี ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชี แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.40   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตติดตำม
ข่ำวสำรและเหตุกำรณ์เกีย่วกบัมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
และมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

6.228 0.001* 
30-40 ปี 52 4.08 1.082 

41-50 ปี 61 4.49 0.504 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.40 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชี มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาเป็นกลุ่ม
ท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.49) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.001ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบั
นยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสถาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.41   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมี
ควำมสำมำรถส่ือข้อมูลทำงกำรบัญชีตอบสนองควำมต้องกำรของกจิกำรได้  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

16.512 0.000* 
30-40 ปี 52 3.46 1.019 

41-50 ปี 61 3.61 0.714 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.50 0.506 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.41 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุมากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของ
กิจการได ้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.50) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.61)  
เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0  :  อายุของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสถาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถ
ส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี 
ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี 
แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.42  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและแปล
ควำมหมำยของข้อมูลทำงกำรบัญชีทีเ่ป็นภำษำองักฤษได้อย่ำงดี  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

4.228 0.007* 
30-40 ปี 52 4.00 1.188 

41-50 ปี 61 4.26 0.575 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.42 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุมากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการ
บญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี จ  าแนกตามอายุมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมี
อายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.26) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.007 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสถาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั 

 
 
 
 

DPU



115 

ตำรำงที่ 4.43   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถ
เลอืกรูปแบบในกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรบัญชีอย่ำงเหมำะสม  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

14.131 0.000* 
30-40 ปี 52 3.69 1.001 

41-50 ปี 61 4.02 0.619 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.43 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลทางการบญัชีอย่าง
เหมาะสม มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.02)  
เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสถาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถเลือก
รูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจากหน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจ
ในสภาพปัจจุบนัในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจากหน่วยงานก ากับดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาด
หลกัทรัพย ์แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.44  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลใน
กลุ่มธุรกจิในตลำดหลกัทรัพย์  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

6.279 0.000* 
30-40 ปี 52 3.85 1.109 

41-50 ปี 61 3.95 0.845 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.50 0.679 

   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.44 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.50) รองลงมาเป็นกลุ่ม
ท่ีมีอายุระหว่าง41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.95) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสถาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์ไม่แตกต่างกนั 
 
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อ ทำงด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดีไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดีแตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.45 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบัวชิำชีพเป็นอย่ำงดี 

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

4.730 0.003* 
30-40 ปี 52 4.38 0.631 

41-50 ปี 61 4.31 0.593 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.45 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.31)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.003 ซ่ึงมี
ค่าน้อยกว่า ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอยา่งดี
ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ แตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.46  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทีบ่ริษัทต้องกำรที่มีผลต่อผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตมีควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรจัดกำรบริหำรองค์กรของกจิกำร  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

9.728 0.000* 
30-40 ปี 52 4.23 0.703 

41-50 ปี 61 3.87 0.957 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.46 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุมากกวา่ 50 

ปีต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง30-40ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.23) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 
0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเข้าใจในงานด้านการจดัการ
บริหารองคก์รของกิจการไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี แตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.47 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรอบรู้เกี่ยวกับโปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

4.780 0.003* 
30-40 ปี 52 4.00 0.886 

41-50 ปี 61 4.08 0.557 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.50 0.506 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.47 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองค์กรของกิจการมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.50) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.08)  เม่ือพิจารณาค่า 
Sig = 0.003 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการ
จดัการบริหารองคก์รของกิจการไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดีไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดีแตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.48  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุ
มีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้พืน้ฐำนด้ำนกำรบัญชีและเข้ำใจระบบบัญชี
ได้เป็นอย่ำงดี 

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

7.527 0.000* 
30-40 ปี 52 4.38 0.745 

41-50 ปี 61 4.18 0.742 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.80 0.405 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.48 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุมากกวา่ 50 

ปีมีต่อการด าเนินงานของผูใ้ช้บริการท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและ
เขา้ใจระบบบญัชีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.80) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง30-40ปี (ค่าเฉล่ีย = 
4.38) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้
พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชี ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชี แตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.49  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุ
มีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตติดตำมข่ำวสำรและเหตุกำรณ์เกี่ยวกับมำตรฐำนกำร
บัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

5.342 0.002* 
30-40 ปี 52 4.31 0.466 

41-50 ปี 61 4.26 0.772 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.49 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชี มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) รองลงมา
เป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 30-40 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.31)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 
ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่าง
กันมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชี ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการไดไ้ม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้แตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.50  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุ
มีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถส่ือข้อมูลทำงกำรบัญชีตอบสนองควำม
ต้องกำรของกจิกำรได้ 

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

9.872 0.000* 
30-40 ปี 52 4.08 0.621 

41-50 ปี 61 3.87 0.806 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.50 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของ
กิจการไดม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง30-40ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.08)  
เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของ
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตสามารถ
ส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั 

 
 
 
 
 

DPU



123 

ตำรำงที ่ 4.51  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุ
มีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถเลือกรูปแบบในกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำร
บัญชีอย่ำงเหมำะสม  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

8.940 0.000* 
30-40 ปี 52 4.15 0.668 

41-50 ปี 61 4.21 0.520 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.51 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุมากกวา่ 50 

ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอข้อมูลทางการบญัชีอย่าง
เหมาะสม มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง41-45ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.21)  
เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถเลือก
รูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 

 
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อ ทำงด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมาใชใ้นการวิเคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทางธุรกิจ ไม่
แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชบัอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมาใชใ้นการวิเคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทางธุรกิจ 
แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.52  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถน ำ
ควำมรู้ทำงด้ำนวชิำชีพมำใช้ในกำรวเิครำะห์เกีย่วกบัผลกระทบทำงธุรกจิ  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน

ทำงด้ำนบัญชี 
ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

5.409 0.005* 
5 - 10 ปี 24 3.67 0.761 

11 - 15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 3.75 0.912 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.52 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11- 15 ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถน าความรู้ทางด้านวิชาชีพมาใช้ในการวิเคราะห์
เก่ียวกบัผลกระทบทางธุรกิจ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย =4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 
15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.75)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.005 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ 
ปฏิเสธ H0 : ประสบกาณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตสามารถน าความรู้ทางด้านวิชาชีพมาใช้ในการวิเคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย์
ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย์
แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.53  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ติดตำมข่ำวสำรและเหตุกำรณ์เกี่ยวกับตลำดเงิน ตลำดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลำด
หลกัทรัพย์  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 0 0.00 0.000 

3.113 0.047* 
5 - 10 ปี 24 3.33 0.761 

11 - 15 ปี 20 4.00 0.649 

มากกวา่ 15 ปี 113 3.74 0.980 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

             
จากตารางท่ี 4.53 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์11-15 ปีมีผล
ต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจ
ในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างกนัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.00) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 
มากกวา่ 15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.74)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.047 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ประสบกาณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.54  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมี
ควำมเข้ำใจในงำนด้ำนกำรจัดกำรบริหำรองค์กรของกจิกำร  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชี ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

7.235 0.001* 
5 - 10 ปี 24 3.50 0.780 

11 - 15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 3.85 0.826 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.54 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
11-15 ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ
ไดม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 15ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.85)  
เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ประสบกาณ์
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตความเขา้ใจ
ในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการไม่แตกต่างกนั  

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerceในการประกอบธุรกิจแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.55  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของ
ผู้ใช้บริกำรทีผู้่สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้เกีย่วกับ  E-Commerce ในกำรประกอบ
ธุรกจิ  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

4.784 0.010* 
5 - 10 ปี 24 3.17 0.702 

11 - 15 ปี 20 3.80 0.768 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 3.75 0.912 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตาราง 4.55 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
11-15 ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.80) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 15ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.75)  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig = 0.010 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ประสบกาณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้
เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ ไม่แตกต่างกนั  

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.56  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมี
ควำมรอบรู้เกีย่วกบัโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชี ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

5.885 0.003* 
5 - 10 ปี 24 3.17 0.917 

11 - 15 ปี 20 3.80 0.768 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 3.90 0.991 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.56 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
มากกว่า15 ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 3.90) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.80)  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig = 0.003 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ประสบกาณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้
เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีไม่แตกต่างกนั  

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.57  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมี
ควำมรู้พืน้ฐำนด้ำนกำรบัญชีและเข้ำใจระบบบัญชีได้เป็นอย่ำงดี  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชี ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

6.593 0.002* 
5 - 10 ปี 24 3.67 0.963 

11 - 15 ปี 20 4.60 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.23 0.906 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.57 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
11-15 ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็น
อยา่งดี มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 
4.23)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.002 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ประสบ
กาณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดีไม่แตกต่างกนั  

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสมไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.58  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชี มีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
สำมำรถเลอืกรูปแบบในกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรบัญชีอย่ำงเหมำะสม  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

7.739 0.001* 
5 - 10 ปี 24 3.50 0.511 

11 - 15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.08 0.878 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.58 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
11- 15 ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชี
อย่างเหมาะสม มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี 
(ค่าเฉล่ีย = 4.08)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ 
H0 : ประสบกาณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจากหน่วยงานก ากบัดูแลใน
กลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจากหน่วยงานก ากบัดูแลใน
กลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.59  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมี
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆจำกหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลในกลุ่มธุรกจิในตลำดหลกัทรัพย์  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

3.435 0.035* 
5 - 10 ปี 24 3.67 0.761 

11 - 15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.04 1.012 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.59 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
11-15 ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆจากหน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมา
เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 15ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.04)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.035 มีค่านอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพ
ปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆจากหน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างกนั  
 
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บ ริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อทำงด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต  
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาด
หลกัทรัพย ์ไม่แตกต่างกนั 
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Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาด
หลกัทรัพย ์แตกต่างกนั 
 
ตำรำงที่  4.60  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตติดตำม
ข่ำวสำรและเหตุกำรณ์เกีย่วกบัตลำดเงิน ตลำดทุนของกลุ่มธุรกจิในตลำดหลกัทรัพย์  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชี ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

5.180 0.007* 
5-10 ปี 24 3.67 0.482 

11-15 ปี 20 4.40 0.821 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.07 0.799 

        *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.60  เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
11-15 ปี มีผลกระทบต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับตลาดเงิน 
ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์มากกว่า15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.07)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.007มีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่แตกต่างกนั  
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.61  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรอบรู้
เกีย่วกบัโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน

ทำงด้ำนบัญชี 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

8.448 0.000* 
5-10 ปี 24 3.67 0.761 

11-15 ปี 20 4.40 0.821 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.22 0.608 

       *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.61 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์
11-15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.22)  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig = 0.000 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  ประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้
เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี แตกต่างกนั  
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตบริการมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.62 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชี มีผลต่อ ผู้สอบบัญชี รับอนุญำตมี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและแปลควำมหมำยของข้อมูลทำงกำรบัญชีที่เป็น
ภำษำองักฤษได้อย่ำงถูกต้อง  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชี ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

7.296 0.001* 
5-10 ปี 24 3.83 0.381 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.25 0.575 

       *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.62 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11-15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์ มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.25)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.001 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชี
ท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั      
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.63 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถเลือก
รูปแบบในกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรบัญชีอย่ำงเหมำะสม  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชี ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

10.161 0.000 * 
5-10 ปี 24 3.83 0.381 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.40 0.606 

   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.63 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11-15ปีและมากกวา่15ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูล
ทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 5-10 ปี 
(ค่าเฉล่ีย = 3.83)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : 
ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั       
 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมเพศของผู้สอบบัญชีมีผลต่อทำงด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดีแตกต่างกนั        
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ตำรำงที่  4.64  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
วชิำชีพเป็นอย่ำงดี  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.00 0.763 -1.721 0.011* 

หญิง 101 4.23 0.811 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.36 0.616 -1.100 0.764 
 หญิง 101 4.47 0.576 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.64 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี โดยในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.23) รองลงมาเป็นเพศชาย (ค่าเฉล่ีย = 4.00)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.011 มีค่านอ้ยกว่าระดบั
นยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั  

นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วิชาชีพเป็นอย่างดี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการเม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.764 มีค่า
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอยา่งดีแตกต่าง
กนั  
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่
แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ตกต่าง
กนั 
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H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์ไม่
แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยแ์ตกต่าง
กนั        
 

ตำรำงที่  4.65  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตติดตำมข่ำวสำรและเหตุกำรณ์
เกีย่วกบัตลำดเงิน ตลำดทุนของกลุ่มธุรกจิในตลำดหลกัทรัพย์  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 3.71 0.456     0.009 0.000* 

หญิง 101 3.71 1.108 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.07 0.599 0.243 0.001* 

หญิง 101 4.04 0.871 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

            จากตารางท่ี 4.65 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์โดยใน
สภาพปัจจุบนัเป็นเพศชายและเพศหญิงเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.71) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ย
กวา่กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่ม
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์ไม่แตกต่างกนั  
            นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการเป็นเพศชายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.07 ) รองลงมาเป็นเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย = 4.04)  เม่ือพิจารณา
ค่า Sig = 0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์ไม่แตกต่างกนั  
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mail ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mailไดแ้ตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mailไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mailไดแ้ตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่  4.66  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพือ่กำรติตต่อส่ือสำรในกำรประกอบธุรกจิ เช่น E-mail  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.14 0.645 -1.867 0.022* 

หญิง 101 4.42 0.983 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบรับ
อนุญำตบัญชี 

ชำย 56 4.07 0.806 -2.382 0.288 

หญิง 101 4.38 0.746 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
           จากตารางท่ี 4.66 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mail  โดยในสภาพ
ปัจจุบนัเป็นเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 4.42) รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 4.14) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.022 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
สภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีเพื่อการ
ติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mailไม่แตกต่างกนั  
            นอกจากน้ีพบว่าผู ้สอบบัญชี รับอนุญาตมีความรู้ เ ก่ียวกับเทคโนโลยี เพื่อการ
ติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mail   โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig = 0.288 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : เพศของผูส้อบบญัชี
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รับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
เพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ เช่น E-mail แตกต่างกนั  
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี  ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี แตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่  4.67  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรอบรู้เกี่ยวกับ
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 3.50 0.632 -2.677 0.002* 

หญิง 101 3.93 1.107 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.00 0.661 -2.168 0.017* 

หญิง 101 4.25 0.699 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.67 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความ
รอบรู้เก่ียวกับโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี โดยในสภาพปัจจุบันเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 3.93)รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 3.50) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.002 มีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีไม่แตกต่างกนั  
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           นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกับโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการเป็นเพศหญิงมากสุด (ค่าเฉล่ีย 4.25 ) 

รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย = 4.00)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.017 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีไม่แตกต่างกนั 
  
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ี แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี แตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่  4.68  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีที่บริษัทใช้บริกำรมีควำมรู้พืน้ฐำนด้ำน
กำรบัญชีและเข้ำใจระบบบัญชีได้เป็นอย่ำงดี  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.07 0.599 -1.233 0.000* 

หญิง 101 4.26 1.036 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.21 0.680 -2.513 0.329 

หญิง 101 4.50 0.702 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
           จากตารางท่ี 4.68 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี โดยในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิง 
(ค่าเฉล่ีย 4.26)รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 4.07) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมี
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ผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่
แตกต่างกนั  
             นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบ
บญัชีไดเ้ป็นอย่างดี โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.329 มีค่า
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีได้
เป็นอยา่งดี แตกต่างกนั  
 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั  ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชีไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชีแตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชีไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชีแตกต่างกนั        
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ตำรำงที่  4.69  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตติดตำมข่ำวสำรและเหตุกำรณ์
เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำร
สอบบัญชี  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.36 0.483 -0.454 0.009* 

หญิง 101 4.42 0.897 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.29 0.706 -1.443 0.078 

หญิง 101 4.44 0.573 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

            จากตารางท่ี 4.69 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการสอบบญัชี โดยในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.42) รองลงมาเป็น
เพศชาย(ค่าเฉล่ีย 4.36) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.009 มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่า 
ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชีไม่แตกต่างกนั  
                 นอกจากน้ีพบว่าผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับ
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชี รับอนุญาต โดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.078 มีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ Ha : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และมาตรฐานการสอบบญัชีแตกต่างกนั  
 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ไม่แตกต่างกนั 
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Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งแตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งแตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่  4.70  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
และแปลควำมหมำยของข้อมูลทำงกำรบัญชีทีเ่ป็นภำษำองักฤษได้อย่ำงถูกต้อง  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.21 0.563 -0.449 0.014* 

หญิง 101 4.28 0.960 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.14 0.520 -1.010 0.043* 

หญิง 101 4.24 0.586 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.70 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง   โดยในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.28)รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 
4.21) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.014 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : เพศของ
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันท่ีแตกต่างกันย่อมมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมี
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งไม่แตกต่างกนั 
             นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมาย
ของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง    โดยผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัตอ้งการเป็น
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เพศหญิงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.24 ) รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย = 4.14)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 
0.043 มีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปล
ความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่แตกต่างกนั  
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ี แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั    
 
ตำรำงที่  4.71  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถเลือกรูปแบบในกำร
น ำเสนอข้อมูลทำงกำรบัญชีอย่ำงเหมำะสม  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 3.93 0.599 -1.166 0.012* 

หญิง 101 4.09 0.928 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.43 0.499 1.832 0.317 

หญิง 101 4.25 0.639 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

   
          จากตารางท่ี 4.71 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม โดยในสภาพปัจจุบนัเป็น
เพศหญิงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.09)รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 3.93) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.012มี
ค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพ
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ปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูล
ทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั   
            นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูล
ทางการบญัชีอย่างเหมาะสม โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ เม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.317 มีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ Ha : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอ
ขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสมแตกต่างกนั 

 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อ 
ทำงด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ด าเนินงานของผูใ้ช้บริการท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอยา่งดี 
แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี แตกต่างกนั      
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ตำรำงที่  4.72  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกีย่วกบัวชิำชีพเป็นอย่ำงดี  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.25 0.718 1.610 0.479 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.05 0.859 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.52 0.503 1.908 0.022* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.34 0.652 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.72 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอยา่งดี โดยในสภาพปัจจุบนั เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.479 มี
ค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
สภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็น
อยา่งดี แตกต่างกนั    
              นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอย่างดี 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัต้องการอยู่ในระดับปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 4.52 ) มากท่ีสุด
รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.34) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.022 มีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0: ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิชาชีพเป็นอย่างดี ไม่
แตกต่างกนั  
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ แตกต่างกนั 
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H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ แตกต่างกนั      
 
ตำรำงที่  4.73  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้เกี่ยวกับ 
E-Commerce ในกำรประกอบธุรกจิ  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 3.79 1.017 1.600 0.040* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 3.56 0.739 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.16 0.823 4.096 0.308 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 3.61 0.857 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.73 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ  โดยในสภาพปัจจุบนัระดบัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย 3.79 ) มากท่ีสุดรองลงมาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 3.56) เม่ือ
พิจารณาค่า Sig = 0.040 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบัน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมีความรู้
เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจๆไม่แตกต่างกนั    
              นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบ
ธุรกิจโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ เม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.308 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce 
ในการประกอบธุรกิจ แตกต่างกนั      
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี แตกต่างกนั 
H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี แตกต่างกนั      
 
ตำรำงที่  4.74  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรอบรู้
เกีย่วกบัโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 3.65 1.084 -1.512 0.026* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 3.89 0.875 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.17 0.742 0.243 0.074 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.15 0.650 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.74 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี โดยในสภาพปัจจุบนัระดับการศึกษาของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอยู่ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย 3.89 ) มากท่ีสุดรองลงมาระดับ
ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 3.65) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.026 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ 
ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีไม่แตกต่างกนั    
             นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบัญชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกับโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.074 มีค่ามากกวา่
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ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า  ปฏิเสธ Ha : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรอบรู้เก่ียวกับโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบญัชี แตกต่างกนั      
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุยาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี แตกต่างกนั      
 
ตำรำงที่  4.75  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้พืน้ฐำน
ด้ำนกำรบัญชีและเข้ำใจระบบบัญชีได้เป็นอย่ำงดี 

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.15 0.996 -0.586 0.605 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.23 0.821 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.52 0.601 2.036 0.004* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.29 0.778 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
             จากตารางท่ี 4.75 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้พื้นฐานด้านการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีได้เป็นอย่างดี โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.23 ) รองลงมาระดบัปริญญาตรี
(ค่าเฉล่ีย = 4.15) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.605 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha: 
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ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี แตกต่างกนั   
            นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชี
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 4.52 )
มากท่ีสุด รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.29)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.004 มีค่านอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบ
บญัชีไดเ้ป็นอยา่งดีไม่ แตกต่างกนั   
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งแตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
ของบริษทัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการ
บญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งไดแ้ตกต่างกนั   
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ตำรำงที่  4.76  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนและแปลควำมหมำยของข้อมูลทำงกำรบัญชีที่เป็นภำษำอังกฤษได้อย่ำง
ถูกต้อง  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.27 0.920 0.169 0.700 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.24 0.763 

บริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.43 0.498 5.109 0.000* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.00 0.544 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.76 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม    ระดบัการศึกษาของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตโดยในสภาพปัจจุบนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและ
แปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ย่างถูกตอ้ง เม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.700 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่าน
และแปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งแตกต่างกนั  
          นอกจากน้ีพบว่าระดบัการศึกษาของ  โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของ
ขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษได้อย่างถูกตอ้งโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีตอ้งการอยู่ใน
ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.00)  เม่ือพิจารณาค่า 
Sig = 0.000มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของบริษทัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถในการอ่านและ
แปลความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งไม่แตกต่างกนั 

 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทจ ำแนกตำม
อำยุของผู้สอบบัญชีมีผลต่อ ทำงด้ำนทกัษะวชิำชีพ:ทกัษะกำรใช้เหตุผล ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
Ha  : อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการ
วางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและ
เหตุการณ์ แตกต่างกนั 

H0  : อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
การวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงได้อย่างเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ี
และเหตุการณ์ ไม่แตกต่างกนั 

 
ตำรำงที่  4.77  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ ำแนกตำม

อำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีกำรวำงแผน มีควำมคิดที่เป็นระบบบนพืน้ฐำน
ของข้อเทจ็จริงได้อย่ำงเหมำะสมกบัเวลำ สถำนทีแ่ละเหตุกำรณ์  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

14.881 0.000* 
30-40 ปี 52 3.54 1.093 

41-50 ปี 61 3.87 0.718 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.77 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปียอ่มมีผลผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงได้
อยา่งเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์ มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุ
ระหวา่ง41-50 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.86)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 แสดง
วา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
เวลา สถานท่ี และเหตุการณ์ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
Ha  : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวธีิการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูแ่ตกต่าง
กนั 

H0  : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ไม่
แตกต่างกนั 

 
ตำรำงที่  4.78  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ ำแนกตำม

อำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถแก้ปัญหำได้ถูกจุด โดยศึกษำจำกสำเหตุ
และหำวธีิกำรแก้ไขโดยใช้ทรัพยำกรทีม่ีอยู่  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

19.891 0.000* 
30-40 ปี 52 3.38 1.013 

41-50 ปี 61 3.46 0.502 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.40 0.496 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
           จากตารางท่ี 4.78 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีย่อมมีต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการ
แกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูม่ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง41-50 ปี 
(ค่าเฉล่ีย = 3.46)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : 
อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบัน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถแก้ปัญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่  ไม่
แตกต่างกนั      
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
Ha  : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ข้อมูลเชิงประจักษ์และตัวอย่าง
ประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม แตกต่างกนั 

H0  : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ข้อมูลเชิงประจักษ์และตัวอย่าง
ประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 

 
ตำรำงที่ 4.79  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมอำยุมีผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ 
สถำนกำรณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ข้อมูลเชิงประจักษ์และตัวอย่ำงประสบกำรณ์ 
เพือ่ให้ได้ข้อสรุปทีเ่หมำะสม  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

22.231 0.000* 
30-40 ปี 52 3.46 1.019 

41-50 ปี 61 3.46 0.502 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.50 0.506 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.79 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฏี ขอ้มูล
เชิงประจกัษ์และตวัอย่างประสบการณ์ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.50) 
รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50 ปีและ 30-40ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.46)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีในสภาพปัจจุบนั ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล 
ทฤษฏี ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
Ha  : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร แตกต่างกนั 

H0  : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองคก์ร ไม่แตกต่าง
กนั 

 
ตำรำงที่  4.80  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตปรับตัวให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
เปลีย่นแปลงซ่ึงก่อให้เกดิกำรปรับเปลีย่นองค์กร  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

16.039 0.000   * 
30-40 ปี 52 3.69 0.829 

41-50 ปี 61 3.57 0.957 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
             จากตารางท่ี 4.80 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการ
ปรับเปล่ียนองคก์ร มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 30-40 ปี (ค่าเฉล่ีย 
= 3.69)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร ไม่แตกต่างกนั 

           
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ:ทักษะกำรใช้เหตุผลของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต  
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
Ha  : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวธีิการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูแ่ตกต่าง
กนั 

H0  : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่
แตกต่างกนั 

 
ตำรำงที ่4.81 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทีบ่ริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุมี

ผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถแก้ปัญหำได้ถูกจุด โดยศึกษำจำกสำเหตุและหำ
วธีิกำรแก้ไขโดยใช้ทรัพยำกรทีม่ีอยู่  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

2.762 0.044* 
30-40 ปี 52 4.23 0.899 

41-50 ปี 61 4.18 0.847 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

   
          จากตารางท่ี 4.81 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการ
แกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 30-40ปี 
(ค่าเฉล่ีย = 4.18)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.044 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : 
อายุของผูส้อบบัญชีในสภาพปัจจุบัน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถ
แกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวธีิการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ไม่แตกต่างกนั 

 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีมีผลต่อทำงด้ำนทกัษะวชิำชีพ:ทกัษะกำรใช้เหตุผลของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฏี ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่ง
ประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสมไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฏี ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่ง
ประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั 

 
ตำรำงที่  4.82  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีที่บริษัทใช้
บริกำรสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ สถำนกำรณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และตัวอย่ำงประสบกำรณ์ เพือ่ให้ได้ข้อสรุปทีเ่หมำะสม  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

6.081 0.003* 
5-10 ปี 24 3.33 0.963 

11-15 ปี 20 4.20 0.410 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 3.71 0.842 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.82 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11- 15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฏี 
ขอ้มูลเชิงประจกัษ์และตวัอย่างประสบการณ์ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
4.20) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.71 ) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 
0.003 มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้
เหตุผล ทฤษฏี ข้อมูลเชิงประจักษ์และตวัอย่างประสบการณ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีเหมาะสมไม่
แตกต่างกนั  
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองค์กร ไม่
แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปรับตวัให้สอดคล้องกับสถานการณ์เปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองค์กร 
แตกต่างกนั 

 
ตำรำงที่ 4.83  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดกำรปรับเปลี่ยน
องค์กร  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

5.674 0.004* 
5-10 ปี 24 3.50 0.511 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 3.84 0.996 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
    จากตารางท่ี 4.83 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11- 15ปี ย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึง
ก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองค์กรมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 
มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.84 ) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.004 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองคก์รไม่
แตกต่างกนั  
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กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมเพศของผู้สอบบัญชีมีผลต่อทำงด้ำนทกัษะวิชำชีพ:ทักษะกำรใช้เหตุผล ของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่
แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่
แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่
แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวธีิการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูแ่ตกต่าง
กนั        
 
ตำรำงที่  4.84  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถแก้ปัญหำได้ถูกจุด 
โดยศึกษำจำกสำเหตุและหำวธีิกำรแก้ไขโดยใช้ทรัพยำกรทีม่ีอยู่  

 
 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 3.64 0.616 -0.220 0.001* 

หญิง 101 3.67 0.929 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต 

ชำย 56 4.29 0.706 -0.159 0.143 

หญิง 101 4.31 0.845 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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            จากตารางท่ี 4.84 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีบริษทัใช้บริการสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่โดยในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 3.67 )มากท่ีสุดรองลงมาเป็นเพศชาย
(ค่าเฉล่ีย 3.64) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : 
เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ไม่
แตกต่างกนั  
               นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีใช้บริการสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดย
ศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่  โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการ เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.143 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : เพศ
ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการท่ีแตกต่างกันย่อมมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่
แตกต่างกนั  

 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ: ทักษะกำรใช้
เหตุผล ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
เวลา สถานท่ีและเหตุการณ์แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
เวลา สถานท่ีและเหตุการณ์ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐาน
ของขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์แตกต่างกนั      
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ตำรำงที่  4.85  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ มีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีกำรวำงแผน มี
ควำมคิดที่เป็นระบบบนพืน้ฐำนของข้อเท็จจริงได้อย่ำงเหมำะสมกับเวลำ สถำนที่
และเหตุกำรณ์  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 3.84 1.001 -1.093 0.097 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.00 0.831 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.53 0.502 3.033 0.000* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.21 0.797 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.85 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการ
วางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและ
เหตุการณ์  โดยสภาพปัจจุบนั เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.097 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดง
วา่ ปฏิเสธ Ha:  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีผล
ต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์แตกต่างกนั     
             นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีใช้บริการมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็น
ระบบบนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์    โดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากสุด (ค่าเฉล่ีย 4.53 ) รองลงมาสูงกวา่ระดบั
ปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.21)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดง
วา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงได้อย่าง
เหมาะสมกบัเวลา สถานท่ี และเหตุการณ์ไม่แตกต่างกนั  
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู ่ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู ่แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู ่ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู ่แตกต่างกนั     
 
ตำรำงที่  4.86  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถแก้ปัญหำ
ได้ถูกจุด โดยศึกษำจำกสำเหตุและหำวธีิกำรแก้ไขโดยใช้ทรัพยำกรทีม่ีอยู่  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 3.69 0.735 0.446 0.012* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 3.63 0.910 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.44 0.575 2.140 0.000* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.17 0.940 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

            จากตารางท่ี 4.86 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีบริษทัใช้บริการสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่  โดยในสภาพปัจจุบนัระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาต (ค่าเฉล่ีย 3.69) มาก
ท่ีสุด รองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 3.63) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.012 มีค่านอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีในสภาพปัจจุบนัท่ี
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แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหา
วธีิการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ไม่แตกต่างกนั   
              นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบัญชีท่ีใช้บริการสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด โดยศึกษาจาก
สาเหตุและหาวธีิการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรีมากสุด (ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.17)  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษา
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถ
แกปั้ญหาไดถู้กจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวธีิการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ไม่แตกต่างกนั 
 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ข้อมูลเชิงประจกัษ์และ
ตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสมไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ข้อมูลเชิงประจกัษ์และ
ตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ข้อมูลเชิงประจกัษ์และ
ตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสมไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ข้อมูล เชิงประจกัษ์และ
ตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสมแตกต่างกนั      
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ตำรำงที่  4.87  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำมำรถวิเครำะห์
ปัญหำ สถำนกำรณ์ โดยใช้ เหตุผล ทฤษฏี  ข้อมูลเชิงประจักษ์และตัวอย่ำง
ประสบกำรณ์ เพือ่ให้ได้ข้อสรุปทีเ่หมำะสม  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 3.75 0.718 0.469 0.000* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 3.68 0.954 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.44 0.575 1.891 0.000* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.21 0.913 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.87 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม  พบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีบริษทัใช้บริการสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม โดยในสภาพปัจจุบนัระดบัการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย 3.75)มากท่ีสุด รองลงมาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 3.68) เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษา
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฏี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์และตวัอย่างประสบการณ์ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสมไม่แตกต่างกนั    
                  นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษัทใช้บริการสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฏี ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อให้ไดข้อ้สรุปท่ี
เหมาะสม โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากสุด (ค่าเฉล่ีย 4.44) 
รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.21)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล 
ทฤษฏี ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสมไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 
ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 
แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 
ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 
แตกต่างกนั  
 
ตำรำงที่  4.88  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตปรับตัวให้
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงซ่ึงก่อให้เกดิกำรปรับเปลีย่นองค์กร  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 3.96 0.951 1.313 0.539 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 3.77 0.879 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.44 0.575 2.065 0.006* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.20 0.867 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.88 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม  พบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปรับตวัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองค์กร โดยใน
สภาพปัจจุบนั เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.539 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha:  
ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
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อนุญาตปรับตวัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองค์กร 
แตกต่างกนั   
             นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการปรับตวัให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองคก์ร โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.44) รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 
4.20)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.006 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบั
การศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อให้เกิดการปรับเปล่ียนองคก์ร ไม่แตกต่าง
กนั 
 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีมีผลต่อ  ทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ:ทักษะปฏิสัมพันธ์ของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต  
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง 
ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง 
แตกต่างกนั 

 

ตำรำงที่  4.89  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้ เป็นผู้น ำ กล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำ
เปลีย่นแปลง กล้ำตัดสินใจบนพืน้ฐำนของควำมจริง  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

16.059 0.000   * 
30-40 ปี 52 3.46 0.939 

41-50 ปี 61 3.82 0.742 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.50 0.506 

   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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                จากตารางท่ี 4.89 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้า
ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.50) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-
50 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.82)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ 
H0 :  อายขุองผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริงไม่แตกต่าง
กนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ 
 ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ 
แตกต่างกนั 

 
ตำรำงที่  4.90  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมสำมำรถท ำงำนเป็นทีม น ำ
ทมีงำนไปสู่ผลส ำเร็จของงำนตำมทีไ่ด้ตั้งเป้ำหมำยไว้  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

14.935 0.000* 
30-40 ปี 52 3.62 1.087 

41-50 ปี 61 4.07 0.574 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

       *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               
 

              จากตารางท่ี 4.90 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปียอ่มมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงาน
ตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 41-50ปี 
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(ค่าเฉล่ีย = 4.07)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  
อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ไม่แตกต่าง
กนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั 

 
ตำรำงที่ 4.91 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีเจตคติทีด่ีต่อเพือ่นร่วมงำน  
 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

12.966 0.000* 
30-40 ปี 52 3.85 0.958 

41-50 ปี 61 4.13 0.499 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
            จากตารางท่ี 4.91 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) 
รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.13)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ย
ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะไม่แตกต่างกนั 
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Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะแตกต่างกนั 

 
ตำรำงที่ 4.92  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตยอมรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

18.235  0.000* 
30-40 ปี 52 3.85 0.872 

41-50 ปี 61 4.13 0.499 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

   
             จากตารางท่ี 4.92 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.13)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่า
นอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงานไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงานแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.93  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท 
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเข้ำใจและยอมรับสภำพปัญหำของ
ตนเองและผู้ร่วมงำน  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

16.614 0.000* 
30-40 ปี 52 3.69 0.919 

41-50 ปี 61 4.08 0.557 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

  
              จากตารางท่ี 4.93 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.08)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพ
ปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและ
ผูร่้วมงาน ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสมแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.94  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถปฏิเสธกำรให้บริกำรส่ิงที่ไม่
ถูกต้องได้อย่ำงเหมำะสม  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

9.309 0.000* 
30-40 ปี 52 3.77 0.983 

41-50 ปี 61 4.07 0.680 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
             จากตารางท่ี 4.94 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปียอ่มมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.07)  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตในสภาพปัจจุบัน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการ
ใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสมไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจนไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจนแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.95  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตใช้ค ำพูดที่เหมำะสมกับกำลเทศะ และ
มีควำมชัดเจน  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

8.131 0.000* 
30-40 ปี 52 3.85 0.958 

41-50 ปี 61 4.05 0.762 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.50 0.506 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
            จากตารางท่ี 4.95 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปียอ่มมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใชค้  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจนมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.50) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.05)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพ
ปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความ
ชดัเจนไม่แตกต่างกนั 

       

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุของ
ผู้สอบบัญชีมีผลต่อทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ:ด้ำนทักษะวิชำชีพ  : ทักษะปฏิสัมพันธ์ของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง 
ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง
แตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.96  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุ
มีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้ เป็นผู้น ำ กล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำเปลี่ยนแปลง 
กล้ำตัดสินใจบนพืน้ฐำนของควำมจริง  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

8.020 0.000* 
30-40 ปี 52 4.08 0.737 

41-50 ปี 61 4.15 0.679 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.50 0.506 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
               จากตารางท่ี 4.96 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้า
ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.50) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-
50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.15)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ 
H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง ไม่
แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ไม่
แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว ้
แตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.97  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุ
มีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมสำมำรถท ำงำนเป็นทีม น ำทีมงำนไปสู่
ผลส ำเร็จของงำนตำมทีไ่ด้ตั้งเป้ำหมำยไว้  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

6.780 0.000* 
30-40 ปี 52 4.08 0.837 

41-50 ปี 61 4.28 0.662 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
             จากตารางท่ี 4.97 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุมากกวา่15
ปี มีผลผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ี
ไดต้ั้งเป้าหมายไว ้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 
4.28)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถ
ท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.98  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุ
มีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีเจตคติทีด่ีต่อเพือ่นร่วมงำน  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

13.098 0.000* 
30-40 ปี 52 4.15 0.777 

41-50 ปี 61 4.13 0.806 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.80 0.405 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               
   
              จากตารางท่ี 4.98 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.80) 
รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 30-40ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.15)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ย
ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน แตกต่างกนั 

 

ตำรำงที่  4.99  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุมี
ผลกระทบต่อผู้สอบบัญชีที่บริษัทใช้บริกำรเข้ำใจและยอมรับสภำพปัญหำของ
ตนเองและผู้ร่วมงำน  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

3.824 0.011* 
30-40 ปี 52 4.15 0.777 

41-50 ปี 61 4.41 0.692 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

       *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

DPU



176 

            จากตารางท่ี 4.99 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุมากกวา่15
ปีย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.41)  เม่ือพิจารณาค่า 
Sig =  0.011 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีท่ีบริษทั
ตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและ
ผูร่้วมงานไม่แตกต่างกนั 

           
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั 

 
ตำรำงที่  4.100  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม

อำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถปฏิเสธกำรให้บริกำรส่ิงที่ไม่ถูกต้องได้
อย่ำงเหมำะสม  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

2.977 0.033* 
30-40 ปี 52 4.23 0.807 

41-50 ปี 61 4.33 0.598 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
               จากตารางท่ี 4.100 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีย่อมมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกต้องได้อย่าง
เหมาะสม มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.33)  
เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.033 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการ
ใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน แตกต่างกนั 

 
ตำรำงที่  4.101  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม

อำยุมีผลบต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตใช้ค ำพูดที่เหมำะสมกับกำลเทศะ และมีควำม
ชัดเจน 

 
อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

2.872 0.038* 
30-40 ปี 52 4.23 0.807 

41-50 ปี 61 4.38 0.610 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
                จากตารางท่ี 4.101 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.38)  เม่ือพิจารณาค่า 
Sig =  0.038 มีค่าน้อยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีท่ีบริษทั
ตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใชค้  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความ
ชดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

              

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ:ทักษะปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความ
จริง ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง
แตกต่างกนั 
 
ตำรำงที ่ 4.102   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมี
ควำมรู้ เป็นผู้น ำ กล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำเปลี่ยนแปลง กล้ำตัดสินใจบนพื้นฐำนของ
ควำมจริง  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำน
บัญชี 

ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

13.795 0.000* 
5-10 ปี 24 3.17 0.702 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 3.90 0.855 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.102 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11- 15ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กลา้ท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้า
ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 
มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.90 )  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง ไม่แตกต่างกนั      
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวไ้ม่
แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้
แตกต่างกนั 
 
ตำรำงที ่ 4.103   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมี
ควำมสำมำรถท ำงำนเป็นทมี น ำทมีงำนไปสู่ผลส ำเร็จของงำนตำมทีไ่ด้ตั้งเป้ำหมำย
ไว้  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำน

บัญชี 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

10.263 0.000* 
5-10 ปี 24 3.33 0.963 

11-15 ปี 20 4.20 0.768 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.14 0.789 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.103 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11- 15ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของ
งานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.20) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่
15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.14 )  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ 
ปฏิเสธ H0:  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
ตั้งเป้าหมายไว ้ไม่แตกต่างกนั       
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั 
 
ตำรำงที ่ 4.104   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมี
เจตคติทีด่ีต่อเพือ่นร่วมงำน  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำน
บัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

6.394 0.002* 
5-10 ปี 24 3.67 0.761 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.18 0.759 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.104 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11- 15ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) 
รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.18 ) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.002 มี
ค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
สภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่าง
กนั      
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.105 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เข้ำใจและยอมรับสภำพปัญหำของตนเองและผู้ร่วมงำน  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

7.949 0.001* 
5-10 ปี 24 3.50 0.780 

11-15 ปี 20 4.20 0.410 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.15 0.782 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.105 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11- 15 ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.20) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.15 )  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  ประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเข้าใจและ
ยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน ไม่แตกต่างกนั      
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน แตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.106   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ใช้ค ำพูดทีเ่หมำะสมกบักำลเทศะ และมีควำมชัดเจน  

 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน

ทำงด้ำนบัญชี 
ควำมถี ่ Mean 

Std. 
Deviation 

F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

4.745 0.010* 
5-10 ปี 24 3.67 0.761 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.10 0.855 

        *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
      จากตารางท่ี 4.106 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11- 15ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชัดเจน มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.10 )  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.010 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  ประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้ค  าพูดท่ี
เหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน ไม่แตกต่างกนั       
 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีทีบ่ริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ด้ำนบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ:ทักษะปฏิสัมพันธ์ ของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง 
ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง 
แตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่ 4.107  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมประสบกำรณ์
กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้ เป็นผู้น ำ กล้ำคิด 
กล้ำท ำ กล้ำเปลีย่นแปลง กล้ำตัดสินใจบนพืน้ฐำนของควำมจริง  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำน
บัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

9.046 0.000* 
5-10 ปี 24 3.67 0.482 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.26 0.717 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.107 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

11- 15ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กลา้ท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้า
ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 
มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.26 )  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  
แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐาน
ของความจริงไม่แตกต่างกนั       
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีมี
ความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวไ้ม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว้
แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.108  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้ สอบบัญชี รับอนุญำตมี
ควำมสำมำรถท ำงำนเป็นทมี น ำทมีงำนไปสู่ผลส ำเร็จของงำนตำมทีไ่ด้ตั้งเป้ำหมำย
ไว้  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำน
บัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

6.830 0.001* 
5-10 ปี 24 3.83 0.702 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.40 0.714 

       *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.108 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์

มากกว่า 15 ปีและ 11- 15ปี ย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น า
ทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวม้ากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่ม
ท่ีมีประสบการณ์ 5-10 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.83 )  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จ
ของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวไ้ม่แตกต่างกนั   
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.109  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีเจตคติที่ดีต่อ
เพือ่นร่วมงำน  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำน
บัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

4.874 0.009* 
5-10 ปี 24 3.83 0.702 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.35 0.812 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.109 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

11- 15ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) 
รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.35 )  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.009 มี
ค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่าง
กนั       
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.110  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเข้ำใจและ
ยอมรับสภำพปัญหำของตนเองและผู้ร่วมงำน  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำน
บัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

4.097 0.018* 
5-10 ปี 24 4.00 0.590 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.43 0.718 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.110 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

11- 15ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงานมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.43 )  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.018 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  ประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัต้องการท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเข้าใจและ
ยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงานไม่แตกต่างกนั      

  
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมเพศของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อทำงด้ำนทกัษะวชิำชีพ:ทกัษะปฏิสัมพนัธ์  
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง ไม่
แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง แตกต่าง
กนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง ไม่
แตกต่างกนั 
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Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง แตกต่าง
กนั        
 
ตำรำงที่  4.111  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมรู้ เป็นผู้น ำ กล้ำคิด 
กล้ำท ำ กล้ำเปลีย่นแปลง กล้ำตัดสินใจบนพืน้ฐำนของควำมจริง  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 3.79 0.680 -0.734 0.009* 

หญิง 101 3.89 0.948 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.07 0.599 -1.524 0.000* 

หญิง 101 4.25 0.740 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
           จากตารางท่ี 4.111 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง โดยในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 3.89 )มากท่ีสุดรองลงมาเป็นเพศ
ชาย(ค่าเฉล่ีย 3.79) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.009 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ 
H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีผลกระทบต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความ
จริง ไม่แตกต่างกนั   
              นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้
ท า กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.25 ) รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย = 4.07)  เม่ือพิจารณา
ค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้
ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวไ้ม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ไม่แตกต่าง
กนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวแ้ตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่  4.112  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมสำมำรถท ำงำนเป็น
ทมี น ำทมีงำนไปสู่ผลส ำเร็จของงำนตำมทีไ่ด้ตั้งเป้ำหมำยไว้  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 3.79 0.680 -2.645 0.041* 

หญิง 101 4.16 0.924 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.21 0.563 -1.279 0.000* 

หญิง 101 4.37 0.784 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
           จากตารางท่ี 4.112 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
ตั้งเป้าหมายไว ้โดยในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 4.16 )มากท่ีสุดรองลงมาเป็นเพศชาย
(ค่าเฉล่ีย 3.79) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.041 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : 
เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวไ้ม่แตกต่างกนั  

DPU



189 

              นอกจากน้ีพบว่า ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.37 ) รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย = 4.21) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่
ระดบันัยส าคญั 0.05  แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จ
ของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวไ้ม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
เจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
เจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
เจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
เจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกนั 

 

ตำรำงที่  4.113  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมงำน  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.00 0.539 -1.577 0.000* 

หญิง 101 4.20 0.849 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.07 0.892 -2.531 0.561 

หญิง 101 4.40 0.694 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.113 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้
บริการมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน โดนในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 4.20)มากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 4.00)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 
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0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกนั   
             นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีใช้บริการมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน  โดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.561 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบ
ต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม แตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่  4.114  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีที่ใช้บริกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและตอบค ำถำม 

  

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.07 0.599 -1.034 0.003* 

หญิง 101 4.20 0.800 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.50 0.632 0.233 0.811 

หญิง 101 4.48 0.642 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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            จากตารางท่ี 4.114 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและตอบค าถาม  โดยในสภาพ
ปัจจุบนัเป็นเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 4.20)มากท่ีสุดรองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 4.07) เม่ือพิจารณาค่า 
Sig =  0.003 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่า ปฏิเสธ H0:  เพศของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในสภาพปัจจุบันท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถามไม่แตกต่างกนั 
           นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบ
ค าถาม      โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.811 มีค่ามากกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน แตกต่างกนั        
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ตำรำงที่  4.115  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเข้ำใจและยอมรับสภำพ
ปัญหำของตนเองและผู้ร่วมงำน  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 3.93 0.599 -1.550 0.000* 

หญิง 101 4.13 0.856 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.36 0.616 -0.080 0.047* 

หญิง 101 4.37 0.731 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.115 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน  โดยในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิง 
(ค่าเฉล่ีย 4.13)มากท่ีสุดรองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 3.93) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.000 มีค่านอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน 
ไม่แตกต่างกนั  
            นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและ
ผูร่้วมงาน โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัต้องการเป็นเพศหญิงมากสุด (ค่าเฉล่ีย 4.37 ) 

รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย = 4.36)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.047 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีท่ีตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน ไม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการ
สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 
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Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่  4.116  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถปฏิเสธกำร
ให้บริกำรส่ิงทีไ่ม่ถูกต้องได้อย่ำงเหมำะสม  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.00 0.661 -1.175 0.010* 

หญิง 101 4.16 0.880 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.43 0.628 1.016 0.629 

หญิง 101 4.32 0.677 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

   
          จากตารางท่ี 4.116 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม โดยในสภาพปัจจุบนัเป็น
เพศหญิง(ค่าเฉล่ีย 4.16 )มากท่ีสุดรองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 4.00) เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.010 มี
ค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพ
ปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งได้
อยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั  
            นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งได้
อย่างเหมาะสม โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.629 มีค่า
มากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : เพศของผูส้อบบญัชีท่ีตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม แตกต่าง
กนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

DPU



194 

Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจนแตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจนแตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่  4.117  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตใช้ค ำพูดที่เหมำะสมกับ
กำลเทศะ และมีควำมชัดเจน  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.00 0.763 -0.791 0.006* 

หญิง 101 4.11 0.859 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.36 0.616 -0.261 0.155 

หญิง 101 4.39 0.692 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
           จากตารางท่ี 4.117 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชัดเจน โดยในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิง
(ค่าเฉล่ีย 4.11 )มากท่ีสุดรองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 4.00) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.006 มีค่านอ้ย
กวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใชค้  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจนไม่
แตกต่างกนั   
          นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความ
ชดัเจนโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.155 มีค่ามากกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ Ha : เพศของผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจนแตกต่างกนั 
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กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำของผู้สอบบัญชีมีผลต่อทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ:ทักษะปฏิสัมพันธ์ ของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว้
ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว้
แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว้
ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว้
แตกต่างกนั 
      
ตำรำงที่  4.118  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำร จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมสำมำรถ
ท ำงำนเป็นทมี น ำทมีงำนไปสู่ผลส ำเร็จของงำนตำมทีไ่ด้ตั้งเป้ำหมำยไว้  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.05 0.899 0.386 0.184 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.00 0.831 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.43 0.597 1.937 0.004* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.21 0.797 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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            จากตารางท่ี 4.118 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้โดย
ในสภาพปัจจุบนั เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.184 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ 
Ha:  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้
แตกต่างกนั   
             นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่
ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว  ้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี
(ค่าเฉล่ีย = 4.21)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.004 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ 
H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้
ไม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั      
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ตำรำงที่  4.119  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีเจตคติที่ดีต่อ
เพือ่นร่วมงำน  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.16 0.823 0.515 0.206 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.10 0.696 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.37 0.588 1.429 0.000* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.20 0.922 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.119 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน  โดยในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เม่ือพิจารณา
ค่า Sig =  0.206 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : ระดบัการศึกษาของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อ
เพื่อนร่วมงาน แตกต่างกนั                          
              นอกจากน้ีพบว่าระดับการศึกษาของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการมี
ผลกระทบต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน   โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.37)  รองลงมาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี
(ค่าเฉล่ีย = 4.20)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ 
H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อน
ร่วมงานไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม แตกต่างกนั 
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H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม ไดแ้ตกต่างกนั      
 
ตำรำงที่  4.120  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตยอมรับฟังควำม
คิดเห็น ข้อเสนอแนะและตอบค ำถำม  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.16 0.754 0.116 0.550 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.15 0.722 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.59 0.496 1.949 0.000* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.39 0.733 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
           จากตารางท่ี 4.120 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม โดยในสภาพปัจจุบนัเม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.550 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha:  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในสภาพปัจจุบันท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม แตกต่างกนั   
            นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบ
ค าถาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรี
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.59) รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.39)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม ไม่
แตกต่างกนั 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงานไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงานแตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงานไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน แตกต่างกนั      
 
ตำรำงที่  4.121  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเข้ำใจและ
ยอมรับสภำพปัญหำของตนเองและผู้ร่วมงำน 

  

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.01 0.862 -0.676 0.213 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.10 0.696 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.44 0.575 1.339 0.001* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.29 0.778 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

            จากตารางท่ี 4.121 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน โดยในสภาพปัจจุบนัเม่ือพิจารณา
ค่า Sig = 0.213 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : ระดบัการศึกษาของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบันท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบัญชีรับอนุญาตยอมรับฟังความ
คิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม แตกต่างกนั                     
                นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและ
ผูร่้วมงานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.44) รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.29)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.001 มีค่านอ้ยกวา่
ระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
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ตอ้งการของบริษทัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและ
ผูร่้วมงานไม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสมไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม แตกต่างกนั      
 
ตำรำงที่  4.122  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถปฏิเสธ
กำรให้บริกำรส่ิงทีไ่ม่ถูกต้องได้อย่ำงเหมำะสม  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.21 0.703 1.657 0.035* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.00 0.889 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.48 0.503 2.267 0.000* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.24 0.763 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.122 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม โดยในสภาพปัจจุบนัของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย 4.21)มากท่ีสุด  รองลงมา
อยู่ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 4.00) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.035 มีค่าน้อยกว่าระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ี
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แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกต้องได้อย่าง
เหมาะสมไม่แตกต่างกนั   
             นอกจากน้ีพบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรีมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.24) รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.48)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการของบริษทัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิง
ท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจนไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจนแตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจนไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน แตกต่างกนั      
 
ตำรำงที่  4.123  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตใช้ค ำพูดที่
เหมำะสมกบักำลเทศะ และมีควำมชัดเจน  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.20 0.838 1.903 0.249 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 3.95 0.800 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.57 0.498 3.706 0.003* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.20 0.744 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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            จากตารางท่ี 4.123 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม   พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน   โดยในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบยัชี
รับอนุญาต เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.249 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : 
ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความชดัเจน แตกต่างกนั  
            นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมีความ
ชดัเจน ผูส้อบบยัชีนบัอนุญาตโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรี
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.57) รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.20)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 
0.003 มีค่าน้อยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการมีผลต่อ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ และมี
ความชดัเจน ไม่แตกต่างกนั 

 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อ ทำงด้ำนทกัษะวชิำชีพ:ทกัษะกำรส่ือสำร ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนัไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนัแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.124  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจับประเด็นกำรฟัง กำรอ่ำน 
กำรเขียน และสำมำรถถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้องและเกดิควำมเข้ำใจตรงกนั  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

23.105 0.000* 
30-40 ปี 52 3.54 0.753 

41-50 ปี 61 4.05 0.669 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
             จากตารางท่ี 4.124 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดได้
อย่างถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.05)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 แสดง
วา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนั ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้ ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสถาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้ แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.125 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในกำรท ำงำนบัญชีได้  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

8.981 0.000* 
30-40 ปี 52 3.85 1.178 

41-50 ปี 61 4.21 0.635 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
            จากตารางท่ี 4.125 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างาน
บญัชีได ้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.21)  
เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบัน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้ไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูลไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูล  แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.126  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุมีผลกระทบต่อบริษัทใช้บริกำรสำมำรถใช้ E-mail ในกำรรับส่ง
ข้อมูล  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

6.924 0.000* 
30-40 ปี 52 4.15 0.958 

41-50 ปี 61 4.49 0.622 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.80 0.405 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
            จากตารางท่ี 4.126 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15 ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูล มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
4.80) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.49)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.000 มีค่า
นอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูล ไม่แตกต่างกนั 

       
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อทำงด้ำนทกัษะวชิำชีพ:ทกัษะกำรส่ือสำรของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนั ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจบั
ประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 
แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.127  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
อำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจับประเด็นกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และ
สำมำรถถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้องและเกดิควำมเข้ำใจตรงกนั  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

2.977 0.033* 
30-40 ปี 52 4.23 0.703 

41-50 ปี 61 4.33 0.701 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
            จากตารางท่ี 4.127 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15 ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดได้
อย่างถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั  มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.33) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.033 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดง
วา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนั ไม่แตกต่างกนั     
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้ ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.128  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
อำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นเคร่ืองมือ
ในกำรท ำงำนบัญชีได้  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

2.656 0.050* 
30-40 ปี 52 4.23 0.899 

41-50 ปี 61 4.28 0.662 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.496 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
              จากตารางท่ี 4.128 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างาน
บญัชีได ้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.28)  
เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.050 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้ไม่แตกต่างกนั 

 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีมีผลต่อทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ:ทักษะกำรส่ือสำร ของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนั ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนัแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.129  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตจับประเด็นกำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และสำมำรถถ่ำยทอดได้อย่ำง
ถูกต้องและเกดิควำมเข้ำใจตรงกนั  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

3.857 0.023* 
5-10 ปี 24 3.67 0.761 

11-15 ปี 20 3.80 0.410 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.10 0.812 

        *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.129 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

มากกว่า 15ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถ
ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.10) มากท่ีสุดรองลงมา
เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11-15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 3.80 )  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.023 มีค่านอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั ไม่แตกต่างกนั       
 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีทีบ่ริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมประสบกำรณ์ของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตมีผลต่อทำงด้ำนทกัษะวชิำชีพ:ทกัษะกำรส่ือสำรของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูลไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใชส้ามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูล แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.130   แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถใช้ 
E-mail ในกำรรับส่งข้อมูล  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

3.187 0.044* 
5-10 ปี 24 4.83 0.381 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.58 0.623 

       *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.130 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

5- 10 ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูล มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
4.83) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่ 15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.58) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  
0.044 มีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช้ E-mail ในการ
รับส่งขอ้มูล ไม่แตกต่างกนั  
 
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมเพศของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ:ทักษะกำรส่ือสำรของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีไดไ้ม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีไดแ้ตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีไดไ้ม่แตกต่างกนั 
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Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได้แตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่  4.131  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตสำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในกำรท ำงำนบัญชีได้  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.00 0.661 -1.683 0.000* 

หญิง 101 4.25 0.984 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.07 0.599 -3.571 0.000* 

หญิง 101 4.49 0.743 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.131 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้โดยในสภาพปัจจุบนั
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นเพศหญิง(ค่าเฉล่ีย 4.25 )มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 
4.00) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  เพศของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้ไม่แตกต่างกนั   
             นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือ
ในการท างานบญัชีได ้  โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีตอ้งการเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.49 ) 
รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย = 4.07)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 
0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได้ไม่
แตกต่างกนั 

 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำของผู้สอบบัญชีมีผลต่อทำงด้ำนทักษะวิชำชีพ: ทักษะกำรส่ือสำรของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนัไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนัแตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนัไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนั แตกต่างกนั      
 
ตำรำงที่  4.132  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจับประเด็นกำร
ฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และสำมำรถถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้องและเกิดควำมเข้ำใจ
ตรงกนั  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 3.89 0.727 -1.547 0.009* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.09 0.820 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.48 0.503 2.267 0.000* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.24 0.763 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
               จากตารางท่ี 4.132 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ย่างถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนั โดยในสภาพปัจจุบนัมีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย 4.09 )
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มากท่ีสุด รองลงมาระดบัปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 3.89) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.009 มีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ี
แตกต่างกันมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถ
ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนัแตกต่างกนั    
                นอกจากน้ีพบว่าผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจับประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และ
สามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.48)  รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย 
= 4.24)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  ระดบั
การศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจบัประเด็นการ
ฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั ไม่แตกต่าง
กนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูลไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูลแตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูลไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีผลต่อผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูลแตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.133  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีที่รับอนุญำตสำมำรถใช้ E-
mail ในกำรรับส่งข้อมูล  

 

ระดบัควำมเห็นด้วย
ต่อ 

ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชี 

ปริญญำตรี 75 4.52 0.760 1.193 0.421 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.38 0.731 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชี 

ปริญญำตรี 75 4.79 0.412 4.020 0.000* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.43 0.667 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.133 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
สามารถใช้ E-mail ในการรับส่งข้อมูล โดยในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.421 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : ระดบัการศึกษาของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช ้E-
mail ในการรับส่งขอ้มูลแตกต่างกนั     
            นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช้ E-mail ในการรับส่งขอ้มูล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากสุด (ค่าเฉล่ีย 4.79) รองลงมาสูงกว่า
ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.43)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 
แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถใช ้E-mail ในการรับส่งขอ้มูลไม่แตกต่างกนั 

 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมอำยุของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีผลต่อ ทำงด้ำนคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่
ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.134 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงำน พร้อม
ทีจ่ะช้ีแจงและรับผดิชอบผลกำรกระท ำ  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

11.728 0.000* 
30-40 ปี 52 3.77 1.131 

41-50 ปี 61 4.20 0.749 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.80 0.405 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
              จากตารางท่ี 4.134 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการ
กระท า มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.80) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.20)  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน 
พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจบันัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่  4.135  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตและ
ประพฤติตนตำมจรรยำบรรณ  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

6.361 0.000* 
30-40 ปี 52 4.00 1.048 

41-50 ปี 61 4.49 0.722 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.648 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

   
            จากตารางท่ี 4.135 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.49)  เม่ือพิจารณาค่า 
Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
สภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณ ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัย่อมมีผลต่อผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบั
ความคิดและค าพดูของตน ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตน แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.136 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแสดงควำมคิด ควำมรู้สึกอย่ำงเปิดเผย
ตรงไปตรงมำ และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกบัควำมคิดและค ำพูดของตน 

  
อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 2.00 0.000 

13.894 0.000* 
30-40 ปี 52 4.00 0.970 

41-50 ปี 61 4.00 0.816 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.672 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
              จากตารางท่ี 4.136 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติั
ตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 41-50ปีและอายุ 30-40ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.00)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบั
นยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนั
มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตน
ใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน ไม่แตกต่างกนั 

               

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่
แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีวนิยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  แตกต่าง
กนั 
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ตำรำงที่  4.137  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีวินัยในกำรท ำงำน เช่น ตรงต่อ
เวลำ มีควำมรับผดิชอบต่องำนทีไ่ด้รับมอบหมำย  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

6.630 0.000* 
30-40 ปี 52 3.77 0.983 

41-50 ปี 61 4.10 1.012 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.50 0.679 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               
 

              จากตารางท่ี 4.137 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวนิยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.50) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 
4.10)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวินยัในการ
ท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.138  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมเป็นอสิระในกำรท ำงำน  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

10.315 0.000* 
30-40 ปี 52 4.15 0.958 

41-50 ปี 61 4.62 0.610 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.648 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
              จากตารางท่ี 4.138 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) 
รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.62)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ย
ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี  ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.139 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท
จ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีกำรปฏิบัติงำนที่ค ำนึงถึงมรรยำท
ทำงบัญชี  

 
 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

10.650 0.000* 
30-40 ปี 52 4.00 0.886 

41-50 ปี 61 4.36 0.708 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.648 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
              จากตารางท่ี 4.139 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
= 4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.36)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มี
ค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี แตกต่าง
กนั 

                 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุของ
ผู้สอบบัญชีมีผลต่อ ทำงด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า แตกต่างกนั 

 
 
 

DPU



220 

ตำรำงที่ 4.140 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงำน พร้อมทีจ่ะช้ีแจงและรับผดิชอบผลกำร
กระท ำ  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

4.547 0.004* 
30-40 ปี 52 4.23 0.807 

41-50 ปี 61 4.39 0.613 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

  
             จากตารางท่ี 4.140 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการ
กระท ามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.39)  เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.004 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน 
พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าแตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ แตกต่างกนั 
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ตำรำงที ่4.141 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุ
มีผลต่อผู้ สอบบัญชีรับอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตและประพฤติตนตำม
จรรยำบรรณ  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 4.00 0.000 

4.083 0.008* 
30-40 ปี 52 4.23 0.899 

41-50 ปี 61 4.38 0.610 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
              จากตารางท่ี 4.141 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15 ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ มาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.38)  เม่ือพิจารณาค่า 
Sig =  0.008 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตน ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตน แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.142 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแสดงควำมคิด ควำมรู้สึกอย่ำงเปิดเผยตรงไปตรงมำ และ
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกบัควำมคิดและค ำพูดของตน  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

8.335 0.000* 
30-40 ปี 52 4.23 0.703 

41-50 ปี 61 4.33 0.598 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.60 0.672 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               

 
              จากตารางท่ี 4.142 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15 ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติั
ตนให้สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพูดของตน มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมี
อายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.33)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 
แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบั
ความคิดและค าพดูของตนไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างานไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.143 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมเป็นอสิระในกำรท ำงำน 

  

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

9.503 0.000* 
30-40 ปี 52 4.38 0.631 

41-50 ปี 61 4.44 0.719 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               
 

              จากตารางท่ี 4.143 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใช้มีความเป็นอิสระในการท างานมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.70) 
รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 41-50ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.44)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ย
ระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ี
แตกต่างกนัยอ่มมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใชมี้ความเป็นอิสระในการท างานไม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี แตกต่างกนั 

 

ตำรำงที่ 4.144 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำมอำยุมีผลต่อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีกำรปฏิบัติงำนทีค่ ำนึงถึงมรรยำททำงบัญชี  

 

อำยุ ควำมถี ่ Mean Std. Deviation F Sig. 

ต ำ่กว่ำ 30 ปี 4 3.00 0.000 

10.528 0.000* 
30-40 ปี 52 4.38 0.631 

41-50 ปี 61 4.31 0.696 

มำกกว่ำ 50 ปี 40 4.70 0.464 

      *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05               
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              จากตารางท่ี 4.144 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีอายุ มากกวา่
15ปีมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 
4.70) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-40ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.38)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่า
นอ้ยระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชีไม่
แตกต่างกนั 

 
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีของบริษัทจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีมีผลต่อทำงด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า แตกต่างกนั 
 
ตำรำงที่ 4.145 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงำน พร้อมทีจ่ะช้ีแจงและรับผดิชอบผลกำรกระท ำ  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

5.346 0.006* 
5-10 ปี 24 3.67 0.963 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.28 0.921 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.145 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

11- 15 ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผล
การกระท ามากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่ 15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 
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4.28 )  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.006 มีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่า ปฏิเสธ H0:  
ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าไม่แตกต่างกนั       
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตน แตกต่างกนั 
 
ตำรำงที่ 4.146 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
แสดงควำมคิด ควำมรู้สึกอย่ำงเปิดเผยตรงไปตรงมำ และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
ควำมคิดและค ำพูดของตน  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

3.915 0.022* 
5-10 ปี 24 3.67 1.129 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.14 0.915 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.146 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

11- 15 ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และ
ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.40) รองลงมาเป็นกลุ่ม
ท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่ 15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.14)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.022 มีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ี
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แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และ
ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน ไม่แตกต่าง 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่
แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีวนิยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย แตกต่าง
กนั 
ตำรำงที่ 4.147 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมี
วนัิยในกำรท ำงำน เช่น ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผดิชอบต่องำนทีไ่ด้รับมอบหมำย  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

5.100 0.007* 
5-10 ปี 24 3.50 0.978 

11-15 ปี 20 4.20 0.410 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.16 0.996 

    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.147 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

11- 15 ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวินยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.20) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่ 15 
ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.16)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.007 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ 
H0 : ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่
แตกต่างกนั    
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี ไม่แตกต่างกนั 

Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี แตกต่างกนั 
 
ตำรำงที่ 4.148 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท

จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมี
กำรปฏิบัติงำนทีค่ ำนึงถึงมรรยำททำงบัญชี  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

5.669 0.004* 
5-10 ปี 24 3.83 0.702 

11-15 ปี 20 4.60 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.34 0.852 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
  จากตารางท่ี 4.148 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

11- 15 ปีมีผลต่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี มากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.60) รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ มากกวา่ 15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.34)  เม่ือพิจารณา
ค่า Sig =  0.004 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 :  ประสบการณ์ของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ี
ค านึงถึงมรรยาททางบญัชี ไม่แตกต่างกนั       
 
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บ ริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชีมีผลต่อ ทำงด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชรับอนุญำต  
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบั
ความคิดและค าพดูของตน แตกต่างกนั 
 
ตำรำงที่ 4.149 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรจ ำแนกตำม

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนทำงด้ำนบัญชีมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแสดงควำมคิด 
ควำมรู้สึกอย่ำงเปิดเผยตรงไปตรงมำ และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับควำมคิดและ
ค ำพูดของตน  

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน
ทำงด้ำนบัญชี 

ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

น้อยกว่ำ 5 ปี 0 0.00 0.000 

7.994 0.000* 
5-10 ปี 24 3.83 0.702 

11-15 ปี 20 4.40 0.503 

มำกกว่ำ 15 ปี 113 4.42 0.679 

     *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
   จากตารางท่ี 4.149 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 4 กลุ่ม พบวา่ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 

มากกว่า 15 ปี มีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา 
และปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพูดของตนมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.42) รองลงมาเป็น
กลุ่มท่ีมีประสบการณ์ 11- 15 ปี (ค่าเฉล่ีย = 4.40)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.000 มีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตนไม่แตกต่างกนั       
 

กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมเพศของผู้สอบบัญชีมีผลต่อ ทำงด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าแตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าแตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่ 4.150 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรอนุญำตจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมุ่งมั่นตั้ งใจ
ปฏิบัติงำน พร้อมทีจ่ะช้ีแจงและรับผดิชอบผลกำรกระท ำ  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.21 0.680 0.107 0.003* 

หญิง 101 4.20 1.020 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.36 0.616 -0.703 0.603 

หญิง 101 4.44 0.699 

  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

   
          จากตารางท่ี 4.150 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการกระท า โดย
ในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 4.21 )มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นเพศหญิง(ค่าเฉล่ีย 4.20) เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.003 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0:  เพศของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน 
พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าไม่แตกต่างกนั   
              นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและ
รับผิดชอบผลการกระท า  โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.603 
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มีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่า ปฏิเสธ Ha : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและ
รับผดิชอบผลการกระท า แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ แตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่ 4.151 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่โดยสุจริตและ
ประพฤติตนตำมจรรยำบรรณ  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.43 0.628 0.637 0.001* 

หญิง 101 4.34 0.972 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต 

ชำย 56 4.29 0.594 -1.534 0.074 

หญิง 101 4.47 0.756 

 *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.151 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
สภาพปัจจุบนัเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย 4.43 )มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 4.34) เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบ
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บญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหน้าท่ีโดย
สุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ ไม่แตกต่างกนั   
            นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณ โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.074 มีค่ามากกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่าง
กนัย่อมมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความเป็นอิสระในการท างาน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความเป็นอิสระในการท างาน แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความเป็นอิสระในการท างาน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความเป็นอิสระในการท างาน แตกต่างกนั        
 
ตำรำงที่ 4.152 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมเป็นอิสระในกำร
ท ำงำน  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชี 

ชำย 56 4.57 0.628 1.448 0.002* 

หญิง 101 4.38 0.893 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชี 
ชำย 56 4.21 0.780 -3.403 0.002* 

หญิง 101 4.58 0.570 

  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

DPU



232 

            จากตารางท่ี 4.152 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศชาย
(ค่าเฉล่ีย 4.57 )มากท่ีสุด รองลงมาเป็นเพศหญิง(ค่าเฉล่ีย 4.38) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.002 มีค่า
นอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน ไม่แตกต่างกนั     
          นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน โดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.58 ) รองลงมาเป็นเพศชาย(ค่าเฉล่ีย = 
4.21)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.002 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : เพศของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระ
ในการท างานของตนไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
การปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
การปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี แตกต่างกนั 
H0  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
การปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี ไม่แตกต่างกนั 
Ha  :  เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
การปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี แตกต่างกนั        
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ตำรำงที่ 4.153 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมเพศมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีกำรปฏิบัติงำนที่ค ำนึงถึง
มรรยำททำงบัญชี  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ เพศ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.29 0.706 -0.083 0.044* 

หญิง 101 4.30 0.878 

ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำต 

ชำย 56 4.14 0.749 -3.755 0.116 

หญิง 101 4.54 0.575 

  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.153 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี โดยในสภาพปัจจุบนัเป็นเพศหญิง(ค่าเฉล่ีย 
4.30 )มากท่ีสุด  รองลงมาเป็นเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 4.29 ) เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.044 มีค่านอ้ยกวา่
ระดบันัยส าคญั 0.05  แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : เพศของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี ไม่แตกต่าง
กนั     
            นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชีท่ี
ตอ้งการ โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการเป็นเพศหญิง(ค่าเฉล่ีย 4.54) เม่ือพิจารณาค่า Sig 
=  0.116 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha: เพศของผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัตอ้งการ 
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททางบญัชี แตกต่าง
กนั 
 
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำของผู้สอบบัญชีมีผลต่อ ทำงด้ำนคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต  

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า ไม่แตกต่างกนั 
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Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีผลต่อผูส้อบ
บญัชีท่ีบริษัทใช้บริการมุ่งมั่นตั้ งใจปฏิบัติงาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการกระท า
แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อท่ีผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าแตกต่างกนั 
 
ตำรำงที่  4.154  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีที่บริษัทใช้บริกำรมุ่งมั่น
ตั้งใจปฏิบัติงำน พร้อมทีจ่ะช้ีแจงและรับผดิชอบผลกำรกระท ำ  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.21 0.843 0.125 0.188 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.20 0.974 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.43 0.498 0.340 0.002* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.39 0.797 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.154 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม  พบวา่ โดยในสภาพปัจจุบนั
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.188 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ 
ปฏิเสธ Ha : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ด าเนินงานของผูใ้ช้บริการท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและ
รับผดิชอบผลการกระท าแตกต่างกนั  
           นอกจากน้ีพบว่า   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรีมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.39)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.002 
มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัย่อมมีผลต่อ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะ
ช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ แตกต่างกนั     
 
ตำรำงที่ 4.155 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่โดย
สุจริตและประพฤติตนตำมจรรยำบรรณ  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.31 0.870 -0.869 0.916 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.43 0.861 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.52 0.503 2.036 0.001* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.29 0.839 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
           จากตารางท่ี 4.155 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ      โดยในสภาพปัจจุบนั เม่ือพิจารณาค่า 
Sig =  0.916 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแตกต่างกนั    
                นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณ      โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัท่ีตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.52) รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.29)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.001มีค่า
นอ้ยกว่าระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
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บริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตน ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตน แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตนไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคล้องกับ
ความคิดและค าพดูของตน แตกต่างกนั      
 
ตำรำงที่ 4.156 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแสดงควำมคิด 
ควำมรู้สึกอย่ำงเปิดเผยตรงไปตรงมำ และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับควำมคิดและ
ค ำพูดของตน  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.05 1.012 -0.626 0.468 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.15 0.848 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.27 0.723 -1.118 0.546 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.39 0.662 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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            จากตารางท่ี 4.156 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแสดง
ความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพูด
ของตน โดยในสภาพปัจจุบันของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและท่ีบริษัทต้องการผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาต เม่ือพิจารณาค่า Sig มีค่ามากกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันั้นระดบัการศึกษาของผูส้อบ
บญัชีในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการมีระดบัความเห็นไม่แตกต่างกนั 
 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่
แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย
แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่
แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
แตกต่างกนั      
 

ตำรำงที่ 4.157 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำร จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีวินัยในกำร
ท ำงำน เช่น ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผดิชอบต่องำนทีไ่ด้รับมอบหมำย  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 3.99 0.862 -0.956 0.055 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.13 1.051 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.47 0.600 0.673 0.001* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.39 0.797 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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           จากตารางท่ี 4.157 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีวินยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใน
สภาพปัจจุบนั เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.055 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha:  
ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมีวินยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย แตกต่าง
กนั    
           นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.39)  เม่ือพิจารณา
ค่า Sig =  0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวินยัในการท างาน 
เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างานไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างานแตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างานไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน แตกต่างกนั      
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ตำรำงที่  4.158  แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำน จ ำแนกตำม
ระดับกำรศึกษำ 

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.31 0.930 -2.077 0.001* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.57 0.667 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.47 0.600 0.256 0.025* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.44 0.739 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.158 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตใช้มีความเป็นอิสระในการท างาน      โดยในสภาพปัจจุบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัสูงกว่าปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย 4.57 )รองลงมาระดบัปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 4.31) 
เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษา
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็น
อิสระในการท างานไม่แตกต่างกนั  
         นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน  โดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.47) รองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.44)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.025 มีค่านอ้ยกวา่
ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่า ปฏิเสธ H0:  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างานไม่แตกต่างกนั 

 
กำรทดสอบระดับควำมเห็นด้วยกบัผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและทีบ่ริษัทต้องกำร
จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำของผู้สอบบัญชีมีผลต่อ ทำงด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ  

สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีต่อผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า ไม่แตกต่างกนั 
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Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าแตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าแตกต่างกนั 
 
ตำรำงที่ 4.159 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติงำน พร้อมทีจ่ะช้ีแจงและรับผดิชอบผลกำรกระท ำ 

 

 ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.21 0.843 0.125 0.188 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.20 0.974 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.43 0.498 0.340 0.002* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.39 0.797 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
                 จากตารางท่ี 4.159 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม  พบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
มุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการกระท า  โดยในสภาพปัจจุบนัเม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.188 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha : ระดบัการศึกษาของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจ
ปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท าแตกต่างกนั     
               นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้ งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและ
รับผดิชอบผลการกระท า      โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.39)  เม่ือพิจารณาค่า Sig = 0.002
มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังาน พร้อมท่ีจะช้ีแจง
และรับผดิชอบผลการกระท าไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ ไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ แตกต่างกนั     
 
ตำรำงที่ 4.160 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่โดย
สุจริตและประพฤติตนตำมจรรยำบรรณ  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.31 0.870 -0.869 0.916 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.43 0.861 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.52 0.503 2.036 0.001* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.29 0.839 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
            จากตารางท่ี 4.160 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่าผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ โดยในสภาพปัจจุบัน เม่ือ
พิจารณาค่า Sig =  0.916 มีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ Ha:  ระดบัการศึกษา
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณแตกต่างกนั  
              นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณ   โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 
4.52) รองลงมาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.29)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.001มีค่านอ้ยกวา่
ระดบันัยส าคญั 0.05 แสดงว่า ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
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ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่
แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย
แตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายไม่
แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีวินัยในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
แตกต่างกนั      
 
ตำรำงที่ 4.161 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท

ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีวินัยในกำร
ท ำงำน เช่น ตรงต่อเวลำ มีควำมรับผดิชอบต่องำนทีไ่ด้รับมอบหมำย  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 3.99 0.862 -0.956 0.055 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.13 1.051 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.47 0.600 0.673 0.001* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.39 0.797 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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            จากตารางท่ี 4.161 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวินยั
ในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยในสภาพปัจจุบนั 
เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.055 มีค่ามากกว่าระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงว่า ปฏิเสธ Ha:  ระดบั
การศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
วนิยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย แตกต่างกนั     
                นอกจากน้ีพบว่าผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวินยัในการท างาน เช่น ตรงต่อเวลา มีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย    โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีมากสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.39)  เม่ือพิจารณา
ค่า Sig =  0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีวินยัในการท างาน 
เช่น ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐำนเพือ่กำรทดสอบ 
H0  :  ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างานไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างานแตกต่างกนั 
H0  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างานไม่แตกต่างกนั 
Ha  : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน แตกต่างกนั      
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ตำรำงที่ 4.162 แสดงระดับควำมเห็นด้วยกับผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันและที่บริษัท
ต้องกำรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำมีผลต่อกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตมีควำมเป็น
อสิระในกำรท ำงำน  

 

ระดบัควำมเห็นด้วยต่อ ระดบักำรศึกษำ ควำมถี ่ Mean 
Std. 

Deviation 
ค่ำ t ค่ำ Sig 

สภำพปัจจุบันของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.31 0.930 -2.077 0.001* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.57 0.667 

ทีบ่ริษัทต้องกำร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ปริญญำตรี 75 4.47 0.600 0.256 0.025* 

สูงกว่ำปริญญำตรี 82 4.44 0.739 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
                จากตารางท่ี 4.162 เม่ือพิจารณาจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ความเป็นอิสระในการท างาน    โดยในสภาพปัจจุบนัระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอยู่
ในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย 4.57 )รองลงมาระดบัปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย 4.31) เม่ือพิจารณาค่า 
Sig =  0.001 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05  แสดงวา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระใน
การท างานไม่แตกต่างกนั    
             นอกจากน้ีพบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างาน โดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี(ค่าเฉล่ีย = 4.44)  เม่ือพิจารณาค่า Sig =  0.025 มีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 แสดง
วา่ ปฏิเสธ H0 : ระดบัการศึกษาของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเป็นอิสระในการท างานไม่แตกต่างกนั 
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ตำรำงที่ 4.163 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะวิชำชีพทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี   แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 
0.05  

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  

ด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 

1.1สามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมา
ใชใ้นการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ 

อาย ุ   6.635 0.000* 

1.2มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพ
เป็นอยา่งดี  

อาย ุ   6.360 0.000* 

1.3มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาองักฤษในการ
ท าบญัชี 

อาย ุ   4.164 0.007* 

1.4ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบั
ตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

อาย ุ   18.341 0.000* 

1.5 มีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการ
บริหารองคก์รของกิจการ 

อาย ุ   22.006 0.000* 

1.6 มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการ
ส่ือสารในการประกอบธุรกิจเช่น E-mail 

อาย ุ   9.260 0.000* 

1.7 มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี 

อาย ุ   12.365 0.000* 

1.8 มีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและ
เขา้ใจระบบบญัชีเป็นอยา่งดี 

อาย ุ   12.934 0.000* 
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ตำรำงที่ 4.163 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะวิชำชีพทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี   แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 
0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  1.9 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน
การเงินและมาตรฐานการสอบบญัชี 

อาย ุ   6.228 0.001* 

1.10 สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้

อาย ุ   16.512 0.000* 

1.11 มีความสามารถในการอ่านและแปล
ความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

อาย ุ   4.228 0.007* 

1.12 สามารถเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอขอ้มูลทางบญัชีอยา่งเหมาะสม 

อาย ุ   14.131 0.000* 

1.13มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

อาย ุ   6.279 0.000* 

1.14สามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมา
ใชใ้นการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  5.409 0.005* 

1.15ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่ม
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์
การท างาน 

  3.113 0.047* 

1.16 มีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการ
บริหารองคก์รของกิจการ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  7.235 0.001* 
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ตำรำงที่ 4.163 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะวิชำชีพทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่
ระดับ 0.05  (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  1.17 มีความรู้เก่ียวกบั E-ommerce ใน
การประกอบธุรกิจ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  4.784 0.001* 

 

1.18 มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี 

ประสบการณ์
การท างาน 

  5.885 0.003* 

1.19มีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและ
เขา้ใจระบบบญัชีเป็นอยา่งดี 

ประสบการณ์
การท างาน 

  6.593 0.002* 

1.20 สามารถเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอขอ้มูลทางบญัชีอยา่งเหมาะสม 

ประสบการณ์
การท างาน 

  7.739 0.001* 

1.21มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์
การท างาน 

  3.435 0.035* 

1.22 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วชิาชีพเป็นอยา่งดี  

เพศ -1.721   0.011* 

1.23 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่ม
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

เพศ 0.009   0.000* 

1.24 มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อ
การส่ือสารในการประกอบธุรกิจเช่น  
E-mail 

เพศ -1.867   0.022* 

 

DPU



248 

ตำรำงที่ 4.163 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะวิชำชีพทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่
ระดับ 0.05  (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  1.25 มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี 

เพศ -2.677   0.002* 

1.26มีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและ
เขา้ใจระบบบญัชีเป็นอยา่งดี 

เพศ -1.233   0.000* 

1.27 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานการเงินและมาตรฐานการ
สอบบญัชี 

เพศ -0.454   0.009* 

1.28 มีความสามารถในการอ่านและแปล
ความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เพศ -0.449   0.014* 

1.29 สามารถเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอขอ้มูลทางบญัชีอยา่งเหมาะสม 

เพศ -1.166   0.012* 

1.30 มีความรู้เก่ียวกบั E-ommerce ใน
การประกอบธุรกิจ 

ระดบั
การศึกษา 

1.600   0.040* 

1.31 มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี 

ระดบั
การศึกษา 

-1.512   0.026* 
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ตำรำงที่ 4.163 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะวิชำชีพทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่
ระดับ 0.05  (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

2 ด้ำนทกัษะวชิำชีพ 

- กำรใช้เหตุผล 

2.1  สามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ 
โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 

ประสบการณ์
การท างาน 

  6.081 0.003* 

2.2 ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
ปรับเปล่ียนองคก์ร 

ประสบการณ์
การท างาน 

  5.674 0.004* 

2.3 สามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษา
จากสาเหตุและวธีิการแกไ้ขโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่

ระดบั
การศึกษา 

0.446   0.012* 

2.4  สามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ 
โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 

ระดบั
การศึกษา 

0.469   0.000* 

2.5 สามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษา
จากสาเหตุและวธีิการแกไ้ขโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่

เพศ -0.220   0.001* 
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ตำรำงที่ 4.163 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะวิชำชีพทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่
ระดับ 0.05  (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.6 มีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ 

อาย ุ   14.881 0.000* 

 

2.7สามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษา
จากสาเหตุและวธีิการแกไ้ขโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่

อาย ุ   19.891 0.000* 

2.8 สามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ 
โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 

อาย ุ   22.231 0.000* 

2.9 ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
ปรับเปล่ียนองคก์ร 

อาย ุ   16.039 0.000* 

-ทกัษะปฏิสัมพนัธ์     
2.10 มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง 

ประสบการณ์
การท างาน 

  13.795 0.000* 

2.11 มีความสามารถท างานเป็นทีม น า
ทีมไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
เป้าหมาย 

ประสบการณ์
การท างาน 

  10.263 0.000* 
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ตำรำงที่ 4.163 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะวิชำชีพทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่
ระดับ 0.05  (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.12 มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ประสบการณ์
การท างาน 

  6.394 0.002* 

 

2.13 เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของ
ตนเองและผูร่้วมงาน 

ประสบการณ์
การท างาน 

  7.949 0.001* 

2.14 ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ
และมีความชดัเจน 

ประสบการณ์
การท างาน 

  4.745 0.010* 

  2.15 สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ี
ไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ระดบั
การศึกษา 

1.657   0.035* 

2.16 มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง 

เพศ -0.734   0.009* 

2.17 มีความสามารถท างานเป็นทีม น า
ทีมไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
เป้าหมาย 

เพศ -2.645   0.041* 

2.18 มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน เพศ -1.577   0.000* 
2.19 ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 

เพศ -1.034   0.003* 

2.20 เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของ
ตนเองและผูร่้วมงาน 

เพศ -1.550   0.000* 

2.21สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เพศ -1.175   0.010* 
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ตำรำงที่ 4.163 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะวิชำชีพทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่
ระดับ 0.05  (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.22ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ
และมีความชดัเจน 

เพศ -0.791   0.006* 

2.23 มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง 

อาย ุ   16.059 0.000* 

  2.24 มีความสามารถท างานเป็นทีม น า
ทีมไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
เป้าหมาย 

อาย ุ   14.935 0.000* 

2.25 มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน อาย ุ   12.966 0.000* 

2.26 ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 

อาย ุ   18.235 0.000* 

2.27 เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของ
ตนเองและผูร่้วมงาน 

อาย ุ   16.614 0.000* 

2.28สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ี
ไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

อาย ุ   9.309 0.000* 

2.29ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ
และมีความชดัเจน 

อาย ุ   8.131 0.000* 

ทกัษะกำรส่ือสำร 

2.30 จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การ
เขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

ระดบั
การศึกษา 

-1.547   0.009* 
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ตำรำงที่ 4.163 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะวิชำชีพทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่
ระดับ 0.05  (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.31 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
มาเป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้

เพศ -1.683   0.000* 

2.32 จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การ
เขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

อาย ุ   23.105 0.000* 

3      2.32 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
มาเป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้

อาย ุ   8.981 0.000* 

2.33 สามารถใช ้E-Mail ในการรับส่ง
ขอ้มูล 

อาย ุ   6.924 0.000* 

คุณค่ำทำงวชิำชีพ 
3.1 การมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะ
ช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

เพศ 0.107   0.003* 

3.2 ปฎิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณ 

เพศ 0.037   0.001* 

3.3 มีความเป็นอิสระในการท างาน เพศ 1.448   0.002* 

3.4 มีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาท
ทางบญัชี 

เพศ -0.083   0.044* 

3.5 มีความเป็นอิสระในการท างาน ระดบั
การศึกษา 

0.256   0.025* 

3.6 การมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะ
ช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

ประสบการณ์
การท างาน 

  5.346 0.006* 
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ตำรำงที่ 4.163 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะวิชำชีพทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่
ระดับ 0.05  (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

3.7 แสดงความคิด ความรู้สึก อยา่ง
เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

ประสบการณ์
การท างาน 

  3.915 0.022* 

3.8 มีวนิยัในการท างานเช่นตรงต่อเวลา 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ประสบการณ์
การท างาน 

  5.100 0.000* 

  3.9 มีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาท
ทางบญัชี 

ประสบการณ์
การท างาน 

  5.669 0.000* 

3.10 การมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ี
จะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

อาย ุ   11.728 0.000* 

3.11 ปฎิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

อาย ุ   6.361 0.000* 

3.12แสดงความคิด ความรู้สึก อยา่ง
เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

อาย ุ   13.894 0.000* 

3.13 มีวนิยัในการท างานเช่นตรงต่อเวลา 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

อาย ุ   6.63 0.000* 

3.14 มีความเป็นอิสระในการท างาน อาย ุ   10.315 0.000* 

3.15 มีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาท
ทางบญัชี 

อาย ุ   10.65 0.000* 
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ตำรำงที่ 4.164 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วชิำชีพ  ทักษะทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่ม
สินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีแตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ 0.05  

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

1 ด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 
1.1มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วชิาชีพเป็นอยา่งดี  

อาย ุ   4.730 0.003* 

1.2มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาองักฤษใน
การท าบญัชี 

เพศ 0.824   0.004* 

1.3 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่ม
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

เพศ 0.243   0.001* 

1.4 มีความเขา้ใจในงานดา้นการ
จดัการบริหารองคก์รของกิจการ 

อาย ุ   9.728 0.000* 

1.5 มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี 

อาย ุ   4.780 0.003* 

1.6 มีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและ
เขา้ใจระบบบญัชีเป็นอยา่งดี 

อาย ุ   7.527 0.000* 

1.7 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานการเงินและมาตรฐานการ
สอบบญัชี 

อาย ุ   5.342 0.002* 

1.8 สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการ
ได ้

อาย ุ   9.872 0.000* 
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ตำรำงที่ 4.164 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วชิำชีพ  ทักษะทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่ม
สินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
(ต่อ)  

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  1.9 มีความสามารถในการอ่านและ
แปลความหมายของขอ้มูลทางการ
บญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ประสบการณ์
การท างาน 

  7.296 0.001* 

1.10 สามารถเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอขอ้มูลทางบญัชีอยา่ง
เหมาะสม 

อาย ุ   8.940 0.000* 

1.11ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่ม
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์
การท างาน 

  5.180 0.007* 

1.12 มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี 

ประสบการณ์
การท างาน 

  8.448 0.000* 

1.13 สามารถเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอขอ้มูลทางบญัชีอยา่ง
เหมาะสม 

ประสบการณ์
การท างาน 

  10.161 0.001* 

1.14 มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี 

เพศ -2.168   0.017* 

1.15 มีความสามารถในการอ่านและ
แปลความหมายของขอ้มูลทางการ
บญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

เพศ -1.010   0.043* 
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ตำรำงที่ 4.164 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วชิำชีพ  ทักษะทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่ม
สินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
(ต่อ)  

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

1.16มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
วชิาชีพเป็นอยา่งดี  

ระดบั
การศึกษา 

1.908   0.022* 

  

1.17 มีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชี
และเขา้ใจระบบบญัชีเป็นอยา่งดี 

ระดบั
การศึกษา 

2.036   0.004* 

1.18 มีความสามารถในการอ่านและ
แปลความหมายของขอ้มูลทางการ
บญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

ระดบั
การศึกษา 

5.109   0.000* 

2 ด้ำนทกัษะวชิำชีพ 

  

- ทกัษะกำรใช้เหตุผล 

2.1 ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 

ระดบั
การศึกษา 

2.065   0.006* 

2.2สามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดย
ศึกษาจากสาเหตุและวธีิการแกไ้ขโดย
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่

ระดบั
การศึกษา 

2.140   0.000* 

2.3 มีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ 

ระดบั
การศึกษา 

3.033   0.000* 

 

DPU



258 

ตำรำงที่ 4.164 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วชิำชีพ  ทักษะทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่ม
สินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
(ต่อ)  

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.4 สามารถวเิคราะห์ปัญหา 
สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี 
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่ง
ประสบการณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี
เหมาะสม 

ระดบั
การศึกษา 

1.891   0.000* 

  

-ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ 
2.5 มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง 

ประสบการณ์
การท างาน 

  9.046 0.000* 

2.6 มีความสามารถท างานเป็นทีม น า
ทีมไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
เป้าหมาย 

ประสบการณ์
การท างาน 

  6.830 0.001* 

2.7 มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ประสบการณ์
การท างาน 

  4.874 0.009* 

2.8 เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของ
ตนเองและผูร่้วมงาน 

ประสบการณ์
การท างาน 

  4.097 0.018* 

2.9 มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง 

อาย ุ   8.020 0.000* 

2.10 มีความสามารถท างานเป็นทีม น า
ทีมไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
เป้าหมาย 

ระดบั
การศึกษา 

1.937   0.004* 
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ตำรำงที่ 4.164 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วชิำชีพ  ทักษะทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่ม
สินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
(ต่อ)  

 
 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.11 มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ระดบั
การศึกษา 

1.429   0.000* 

2.12 ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 

ระดบั
การศึกษา 

1.949   0.000* 

  

2.13 เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหา
ของตนเองและผูร่้วมงาน 

ระดบั
การศึกษา 

1.339   0.001* 

2.14สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ี
ไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ระดบั
การศึกษา 

2.267   0.000* 

2.15ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ
และมีความชดัเจน 

ระดบั
การศึกษา 

3.706   0.003* 

2.16 มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง 

เพศ -1.524   0.000* 

2.17มีความสามารถท างานเป็นทีม น า
ทีมไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
เป้าหมาย 

เพศ -1.279   0.000* 

2.18 มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน อาย ุ   13.098 0.000* 

2.19 เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหา
ของตนเองและผูร่้วมงาน 

อาย ุ   3.824 0.011* 

2.20สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ี
ไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

อาย ุ   2.977 0.033* 
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ตำรำงที่ 4.164 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วชิำชีพ  ทักษะทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่ม
สินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
(ต่อ)  

 
 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.21ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ
และมีความชดัเจน 

อาย ุ   2.872 0.038* 

2.22 มีความสามารถท างานเป็นทีม น า
ทีมไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
เป้าหมาย 

อาย ุ   6.780 0.000* 

  

ทกัษะกำรส่ือสำร 

2.23 จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การ
เขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถุ
กตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

อาย ุ   2.977 0.033* 

2.24สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
มาเป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้

อาย ุ

  

2.656 0.050* 

2.25จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การ
เขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถุ
กตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

ระดบั
การศึกษา 

2.267   0.000* 

2.26สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
มาเป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้

เพศ -3.571   0.000* 

2.27สามารถใช ้E-Mail ในการรับส่ง
ขอ้มูล 

ระดบั
การศึกษา 

4.020   0.000* 

 

 

DPU



261 

ตำรำงที่ 4.164 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วชิำชีพ  ทักษะทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่ม
สินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
(ต่อ)  

 
 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

3 คุณค่ำทำงวชิำชีพ 

3.1 การมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ี
จะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

ระดบั
การศึกษา 

0.340   0.002* 

3.2 ปฎิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

ระดบั
การศึกษา 

2.036   0.001* 

3.3 มีความเป็นอิสระในการท างาน เพศ -3.403   0.002* 

3.4 มีความเป็นอิสระในการท างาน ระดบั
การศึกษา 

2.077   0.001* 

  

3.5 การมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ี
จะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

อาย ุ   4.547 0.004* 

3.6 แสดงความคิด ความรู้สึก อยา่ง
เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตน
ใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดู
ของตน 

ประสบการณ์
การท างาน 

  7.994 0.000* 

3.7 ปฎิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

อาย ุ   4.083 0.008* 

3.8 แสดงความคิด ความรู้สึก อยา่ง
เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตน
ใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดู
ของตน 

อาย ุ   8.335 0.000* 
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ตำรำงที่ 4.164 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วชิำชีพ  ทักษะทำงบัญชี และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่ม
สินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
(ต่อ)  

 
 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

3.9 มีวนิยัในการท างานเช่นตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ระดบั
การศึกษา 

0.673   0.001* 

3.10 มีความเป็นอิสระในการท างาน อาย ุ   9.503 0.000* 

3.11 มีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึง
มรรยาททางบญัชี 

อาย ุ   10.528 0.000* 

 
ตำรำงที่ 4.165 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี วิชำชีพ ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05  

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

1 ด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 
1.1มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพ
เป็นอยา่งดี  

  ระดบั
การศึกษา 

1.610   0.479 
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ตำรำงที่ 4.165 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี วิชำชีพ ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

1.2มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาองักฤษในการ
ท าบญัชี 

ระดบั
การศึกษา 

1.540   0.892 

1.3 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบั
ตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

ระดบั
การศึกษา 

2.360   0.058 

1.4  สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้

ระดบั
การศึกษา 

0.396   0.773 

1.5 มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการ
ส่ือสารในการประกอบธุรกิจเช่น E-mail 

ระดบั
การศึกษา 

0.561   0.191 

1.6 มีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและ
เขา้ใจระบบบญัชีเป็นอยา่งดี 

ระดบั
การศึกษา 

-0.586   0.605 

1.7 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน
การเงินและมาตรฐานการสอบบญัชี 

ระดบั
การศึกษา 

-0.539   0.119 

1.8 มีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการ
บริหารองคก์รของกิจการ 

ระดบั
การศึกษา 

-0.502   0.501 
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ตำรำงที่ 4.165 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี วิชำชีพ ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  

1.9 มีความสามารถในการอ่านและแปล
ความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ระดบั
การศึกษา 

0.169   0.700 

1.10 สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอ
ขอ้มูลทางบญัชีอยา่งเหมาะสม 

ระดบั
การศึกษา 

-0.267   0.092 

1.12 มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

ระดบั
การศึกษา 

-0.234   0.396 

1.13 สามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมา
ใชใ้นการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ 

ระดบั
การศึกษา 

2.487   0.410 

1.14 มีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการ
บริหารองคก์รของกิจการ 

เพศ -2.902   0.781 

1.15 มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฏระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

เพศ -2.474   0.833 

1.16 สามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมา
ใชใ้นการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ 

เพศ -1.148   0.068 
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ตำรำงที่ 4.165 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี วิชำชีพ ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  

1.17 มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาองักฤษในการ
ท าบญัชี 

เพศ 0.437   0.187 

1.18 มีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการ
บริหารองคก์รของกิจการ 

เพศ -1.746   0.378 

1.19  มีความรู้เก่ียวกบั E-Commerceใน
การประกอบธุรกิจ 

เพศ -1.788   0.386 

1.20 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพ
เป็นอยา่งดี  

ประสบการณ์  
การท างาน 

  1.434 0.241 

1.21 มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาองักฤษในการ
ท าบญัชี 

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.713 0.184 

1.22 มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการ
ส่ือสารในการประกอบธุรกิจเช่น E-mail 

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.396 0.251 

1.23 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการ
รายงานการเงินและมาตรฐานการสอบ
บญัชี 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.827 0.439 

1.24 สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.320 0.270 
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ตำรำงที่ 4.165 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี วิชำชีพ ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  

1.25 มีความสามารถในการอ่านและแปล
ความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.237 0.789 

1.26 มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาองักฤษในการ
ท าบญัชี 

อาย ุ   1.922 0.128 

1.27 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่ม
ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

อาย ุ   1.922 0.128 

1.28  มีความรู้เก่ียวกบั E-Commerceใน
การประกอบธุรกิจ 

อาย ุ   1.741 0.161 

1.29 มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการ
ส่ือสารในการประกอบธุรกิจเช่น E-mail 

อาย ุ   0.271 0.846 

1.30 มีความสามารถในการอ่านและแปล
ความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

อาย ุ   0.699 0.554 

1.31 มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

อาย ุ   2.360 0.074 
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ตำรำงที่ 4.165 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี วิชำชีพ ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  

ด้ำนทกัษะวชิำชีพ 

- ทกัษะกำรใช้เหตุผล 
2.1 สามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษา
จากสาเหตุและวธีิการแกไ้ขโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.743 0.477 

2.2มีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  

1.127 0.327 

2.3มีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ 

เพศ -1.408   0.502 

2.4 สามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ 
โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 

เพศ 0.795   0.451 

2.5 ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
ปรับเปล่ียนองคก์ร 

เพศ -0.754   0.491 

2.6มีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ 

ระดบั
การศึกษา 

-1.093   0.097 
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ตำรำงที่ 4.165 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี วิชำชีพ ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.7ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียน
องคก์ร 

ระดบั
การศึกษา 

1.313   0.539 

  

-ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ 

2.8 ยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
และตอบค าถาม 

ประสบการณ์
การท างาน 

  2.738 0.068 

2.9 สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.614 0.202 

2.10 มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง 

ระดบั
การศึกษา 

0.739   0.156 

2.11 มีความสามารถท างานเป็นทีม น า
ทีมไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีได้
เป้าหมาย 

ระดบั
การศึกษา 

0.386   0.184 

2.12 มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน ระดบั
การศึกษา 

0.515   0.206 

2.13 เขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของ
ตนเองและผูร่้วมงาน 

ระดบั
การศึกษา 

-0.676   0.213 

2.14 ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 

ระดบั
การศึกษา 

0.116   0.550 
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ตำรำงที่ 4.165 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี วิชำชีพ ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.15ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะ
และมีความชดัเจน 

ระดบั
การศึกษา 

1.903   0.249 

  

ทกัษะกำรส่ือสำร 

2.16 จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การ
เขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถุ
กตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

เพศ -2.529   0.478 

2.17สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมา
เป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้

ประสบการณ์
การท างาน   

2.447 0.090 

2.18 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมา
เป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้

ระดบั
การศึกษา 

-0.528   0.170 

2.19 สามารถใช ้E-Mail ในการรับส่ง
ขอ้มูล 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.101 0.904 

2.20 สามารถใช ้E-Mail ในการรับส่ง
ขอ้มูล 

เพศ -1.111   0.106 

2.21 สามารถใช ้E-Mail ในการรับส่ง
ขอ้มูล 

ระดบั
การศึกษา 

1.193   0.421 

คุณค่ำทำงวชิำชีพ 

3.1 การมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะ
ช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

เพศ 0.125   0.188 
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ตำรำงที่ 4.165 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี วิชำชีพ ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

3.2 ปฎิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.778 0.461 

  

3.3 มีความเป็นอิสระในการท างาน ประสบการณ์
การท างาน 

  1.889 0.155 

3.4 การมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะ
ช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

ระดบั
การศึกษา 

0.125   0.188 

3.5 แสดงความคิด ความรู้สึก อยา่ง
เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

เพศ -1.754   0.589 

3.6 ปฎิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณ 

เพศ -0.869   0.916 

3.7 แสดงความคิด ความรู้สึก อยา่ง
เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

ระดบั
การศึกษา 

-0.626   0.468 

3.8มีวนิยัในการท างานเช่นตรงต่อเวลา มี
ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ระดบั
การศึกษา 

-0.956   0.055 

3.9 มีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาท
ทางบญัชี 

ระดบั
การศึกษา 

-1.365   0.156 
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ตำรำงที่ 4.165 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำน เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในสภำพปัจจุบันแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำง
วิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพ ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี วิชำชีพ ไม่แตกต่ำงกันที่ระดับนัยส ำคัญ 
0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

3.10ปฎิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณ 

ระดบั
การศึกษา 

-0.869   0.916 

  

3.11มีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาท
ทางบญัชี 

ระดบั
การศึกษา 

-1.365   0.156 

3.12มีวนิยัในการท างานเช่นตรงต่อเวลา 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

ระดบั
การศึกษา 

-0.956   0.055 

3.13แสดงความคิด ความรู้สึกอยา่ง
เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

ระดบั
การศึกษา 

-0.626   0.468 

3.14มีวนิยัในการท างานเช่นตรงต่อเวลา 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

เพศ -0.614   0.735 
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ตำรำงที่ 4.166 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ 0.05 

  

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

1 ด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 

1.1มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพ
เป็นอยา่งดี  

เพศ -1.100   0.764 

1.2มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาองักฤษในการ
ท าบญัชี 

ประสบการณ์
การท างาน 

  2.408 0.093 

1.3 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบั
ตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

ระดบั
การศึกษา 

4.349   0.304 

1.4 มีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการ
บริหารองคก์รของกิจการ 

เพศ -2.615   0.067 

1.5 มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี 

ระดบั
การศึกษา 

0.243   0.074 

1.6 มีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและ
เขา้ใจระบบบญัชีเป็นอยา่งดี 

เพศ -2.513   0.329 

1.7 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน
การเงินและมาตรฐานการสอบบญัชี 

เพศ -1.443   0.078 

1.8 สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้

ระดบั
การศึกษา 

2.512   0.055 
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ตำรำงที่ 4.166 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ 0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  1.9 สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอ
ขอ้มูลทางบญัชีอยา่งเหมาะสม 

เพศ 1.832   0.317 

1.10 มีความสามารถในการอ่านและแปล
ความหมายของขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ระดบั
การศึกษา 

1.045   0.307 

1.11มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวชิาชีพ
เป็นอยา่งดี  

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.415 0.661 

1.12 มีความรู้พื้นฐานดา้นการบญัชีและ
เขา้ใจระบบบญัชีเป็นอยา่งดี 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.952 0.388 

1.13สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอ
ขอ้มูลทางบญัชีอยา่งเหมาะสม 

ระดบั
การศึกษา 

1.501   0.877 

1.14 มีความรู้เก่ียวกบั E-Commerceใน
การประกอบธุรกิจ 

ระดบั
การศึกษา 

4.096   0.308 

1.15 มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการ
ส่ือสารในการประกอบธุรกิจเช่น E-mail 

ระดบั
การศึกษา 

3.148   0.538 

1.16 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานการเงินและมาตรฐานการ
สอบบญัชี 

ระดบั
การศึกษา 

0.852   0.507 
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ตำรำงที่ 4.166 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ 0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  1.17 มีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการ
บริหารองคก์รของกิจการ 

ระดบั
การศึกษา 

2.343   0.579 

1.18มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการ
ส่ือสารในการประกอบธุรกิจเช่น E-mail 

เพศ -2.382   0.288 

1.19สามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมา
ใชใ้นการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ 

ระดบั
การศึกษา 

2.976   0.302 

1.20สามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมา
ใชใ้นการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ 

อาย ุ   2.516 0.06 

1.21มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

เพศ -0.854   0.637 

1.22สามารถน าความรู้ทางดา้นวชิาชีพมา
ใชใ้นการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.477 0.232 

1.23 มีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการ
บริหารองคก์รของกิจการ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  2.729 0.068 

1.24 มีความรู้เก่ียวกบั E-Commerceใน
การประกอบธุรกิจ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  2.073 0.129 
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ตำรำงที่ 4.166 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ 0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  1.25มีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการ
ส่ือสารในการประกอบธุรกิจเช่น E-mail 

ประสบการณ์
การท างาน 

  2.443 0.090 

1.26 ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน
การรายงานการเงินและมาตรฐานการ
สอบบญัชี 

ประสบการณ์
การท างาน 

  2.701 0.070 

1.27มีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์
การท างาน 

  2.397 0.094 

1.28สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.865 0.158 

1.29 มีความรู้เก่ียวกบั E-Commerceใน
การประกอบธุรกิจ 

เพศ -0.163   0.951 

1.30สามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้

เพศ -0.691   0.538 

2 ด้ำนทกัษะวชิำชีพ 

- ทกัษะกำรใช้เหตุผล 
2.1 สามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษา
จากสาเหตุและวธีิการแกไ้ขโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.235 0.791 
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ตำรำงที่ 4.166 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ 0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.2มีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.050 0.951 

2.3 สามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ 
โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.142 0.868 

2.5 ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
ปรับเปล่ียนองคก์ร 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.186 0.831 

2.6มีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.050 0.951 

2.7ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียน
องคก์ร 

อาย ุ   1.321 0.270 

2.8มีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ 

อาย ุ   2.420 0.068 

2.9สำมำรถแก้ปัญหำได้ถูกจุดโดยศึกษำ
จำกสำเหตุและวธีิกำรแก้ไขโดยใช้
ทรัพยำกรทีม่ีอยู่ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.235 0.791 
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ตำรำงที่ 4.166 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ 0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.10สามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ 
โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 

อาย ุ   2.537 0.059 

2.11สามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ 
โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.142 0.868 

2.12ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
ปรับเปล่ียนองคก์ร 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.186 0.831 

2.13มีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา 
สถานท่ีและเหตุการณ์ 

เพศ -2.031   0.326 

2.14สามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษา
จากสาเหตุและวธีิการแกไ้ขโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่

เพศ -0.159   0.143 

2.15สามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ 
โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี ขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ด้
ขอ้สรุปท่ีเหมาะสม 

เพศ -1.254   0.063 

 

DPU



278 

ตำรำงที่ 4.166 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ 0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.16ปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการ
ปรับเปล่ียนองคก์ร 

เพศ -1.219   0.288 

-ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ 
2.17 ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.198 0.820 

2.18สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.178 0.311 

2.19 มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริง 

ระดบั
การศึกษา 

1.649   0.094 

2.20 มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน เพศ -2.531   0.561 

2.21 ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 

เพศ 0.233   0.811 

2.22ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะและ
มีความชดัเจน 

เพศ -0.261   0.155 

2.23ใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะและ
มีความชดัเจน 

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.417 0.246 

 
ทกัษะกำรส่ือสำร 

 

2.24 จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การ
เขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถุ
กตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.178  
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ตำรำงที่ 4.166 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ 0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

 

2.25สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมา
เป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.817 0.444 

2.26สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมา
เป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้

ระดบั
การศึกษา 

2.637   0.545 

2.27จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน 
และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถุกตอ้งและ
เกิดความเขา้ใจตรงกนั 

เพศ -3.104   0.091 

2.28 สามารถใช ้E-Mail ในการรับส่ง
ขอ้มูล 

เพศ -1.577   0.871 

2.29 สามารถใช ้E-Mail ในการรับส่ง
ขอ้มูล 

อาย ุ 2.643   0.110 

3 คุณค่ำทำงวชิำชีพ         

3.1 การมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะ
ช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.927 0.149 

3.2 ปฎิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณ 

ประสบการณ์
การท างาน 

  1.623 0.201 

 
3.3 มีความเป็นอิสระในการท างาน ประสบการณ์

การท างาน 
  2.848 0.061 

 

3.4 การมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะ
ช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

เพศ -0.703   0.603 
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ตำรำงที่ 4.166 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกัน มีผลต่อควำมรู้ทำงวิชำชีพ 
ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลย ีไม่แตกต่ำงกนัอย่ำงมีนัยส ำคัญทีร่ะดับ 0.05 (ต่อ) 

 

ล ำดับ ปัจจัย 
ลกัษณะ
ประชำกร 

ค่ำ t ค่ำ F 
ค่ำSig 
<0.05* 

  3.5 แสดงความคิด ความรู้สึก อยา่ง
เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

ระดบั
การศึกษา 

-1.118   0.546 

  3.6 ปฎิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณ 

เพศ -1.534   0.074 

  3.7 แสดงความคิด ความรู้สึก อยา่ง
เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้
สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

เพศ -1.583   0.056 

3.8มีวนิยัในการท างานเช่นตรงต่อเวลา มี
ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

อาย ุ   0.693 0.558 

3.9 มีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาท
ทางบญัชี 

ประสบการณ์
การท างาน 

  2.433 0.091 

3.10มีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาท
ทางบญัชี 

เพศ -3.755   0.116 

3.11มีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาท
ทางบญัชี 

ระดบั
การศึกษา 

2.153   0.134 

3.12มีวนิยัในการท างานเช่นตรงต่อเวลา 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

เพศ 0.024   0.595 

3.13มีวนิยัในการท างานเช่นตรงต่อเวลา 
มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  

ประสบการณ์
การท างาน 

  0.288 0.75 
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ตอนที ่ 6  กำรวเิครำะห์ควำมถูกต้องและควำมเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือวดั (Validity and Reliability 
of Measurement) 

ผูว้ิจ ัยได้อธิบายการทดสอบความถูกต้องของเน้ือหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามแล้วในบทท่ี 3 ส าหรับการวิเคราะห์ความเช่ือถือได้ของเคร่ืองมือวดันั้น ใช้การ
ทดสอบในเชิงความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency) โดยใชก้ารทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha reliability Coefficient) ผลจากการทดสอบแสดงใน
ตารางท่ี 4.167 ถึง ตารางท่ี 4.170 

จากการทดสอบของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมในสภาพปัจจุบันของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตพบวา่ตวัแปรอิสระ- ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ ดา้นทกัษะวชิาชีพ และดา้นคุณค่าทางวิชาชีพ มี
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค อยูร่ะหวา่ง 0.961 ถึง 0.978 ส าหรับการทดสอบตวัแปรตาม – การ
ด าเนินงานนั้น พบวา่มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค  0.874  

จากการทดสอบของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
พบว่าตวัแปรอิสระ- ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ด้านทกัษะวิชาชีพ และดา้นคุณค่าทางวิชาชีพ มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค อยู่ระหวา่ง 0.903 ถึง 0.967 ส าหรับการทดสอบตวัแปรตาม – การ
ด าเนินงานนั้น พบวา่มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค  0.874  

จากการทดสอบของกลุ่มเทคโนโลยีในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบวา่
ตัวแปรอิสระ- ด้านความรู้ทางวิชาชีพ ด้านทักษะวิชาชีพ  และด้านคุณค่าทางวิชาชีพ มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค อยู่ระหวา่ง 0.938 ถึง 0.980 ส าหรับการทดสอบตวัแปรตาม – การ
ด าเนินงานนั้น พบวา่มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค  0.804 

จากการทดสอบของกลุ่มเทคโนโลยีท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพบว่าตวั
แปรอิสระ- ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ดา้นทกัษะวิชาชีพ และดา้นคุณค่าทางวิชาชีพ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค อยูร่ะหวา่ง 0.929 ถึง 0.982ส าหรับการทดสอบตวัแปรตาม – การด าเนินงานนั้น 
พบวา่มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค 0.804 
                George and Mallery (2003)ไดใ้ห้เกณฑ์ในการพิจารณาวา่เม่ือค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา   
ครอนบาคมีค่ามากกวา่ 0.7 จะถือไดว้า่สามารถยอมรับในความเช่ือถือได ้(Reliability) ของเคร่ืองมือ
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วดัในค่าตวัแปรได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจะน าตวัแปรอิสระ  และตวัแปรทุกตวัท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ครอนบาค มากกวา่ 0.7 มาใชใ้นการวเิคราะห์ ในตอนท่ี 7 
 
ตำรำงที่ 4.167 ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำครอนบำคของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมของกลุ่มสินค้ำ

อุตสำหกรรมในสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

ตัวแปรอสิระ 
ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟำครอนบำค 

ด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 0.961 

ด้ำนทกัษะวชิำชีพ  0.978 

ด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ 0.948 

ตัวแปรตำม 
ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟำครอนบำค 

กำรด ำเนินงำนของผู้ใสอบบัญชีรับอนุญำต 0.874 

 
ตำรำงที่ 4.168 ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำครอนบำคของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมของกลุ่ม

อุตสำหกรรม ทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

ตัวแปรอสิระ 
ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟำครอนบำค 

ด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 0.926 

ด้ำนทกัษะวชิำชีพ  0.967 

ด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ 0.903 

ตัวแปรตำม 
ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟำครอนบำค 

กำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 0.874 
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ตำรำงที่ 4.169 ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำครอนบำคของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมของกลุ่ม

เทคโนโลย ีในสภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

ตัวแปรอสิระ 
ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟำครอนบำค 

ด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 0.938 

ด้ำนทกัษะวชิำชีพ  0.980 

ด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ 0.969 

ตัวแปรตำม 
ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟำครอนบำค 

กำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 0.804 

 
ตำรำงที่ 4.170 ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำครอนบำคของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมของกลุ่ม

เทคโนโลย ีทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

ตัวแปรอสิระ 
ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟำครอนบำค 

ด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 0.929 

ด้ำนทกัษะวชิำชีพ  0.982 

ด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ 0.935 

ตัวแปรตำม 
ค่ำสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟำครอนบำค 

กำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 0.804 
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ตอนที ่ 7  กำรวเิครำะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

     ผลท่ีไดจ้ากการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาคจากตอนท่ี 6 ผูว้ิจยัไดใ้ช้เคร่ืองมือ
การวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อช่วยก าหนดค่าน ้ าหนักของแต่ละตวัแปร และเพื่อลด
จ านวนตวัแปรใหมี้จ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีเป็นได ้ก่อนท่ีจะน าค่าของตวัแปรเหล่าน้ีมาท าการวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์ (Correlation  Analysis ) และวเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 

     ในการวิเคราะห์ปัจจยัผูว้ิจยัด าเนินการตาม 4 ล าดบัขั้นตอน โดยเร่ิมจาก 1)การสร้าง
เมตริกความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ของตวัแปรทุกตวั (correlation matrix)  2) การสกดัปัจจยั (Factor 
Extraction)  3)การหมุนแกนปัจจยั (Factor Rotation) และ 4) การหาค่าคะแนนปัจจยั (Factor 
Scores)  

    เม่ือเร่ิมการวิเคราะห์Correlation matrixในแต่กลุ่มปัจจัยไม่พบว่ามีปัญหาใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของตวัแปรยอ่ย ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากเม่ือท าการสกดัปัจจยั (Factor Extraction) 
โดยใชว้ิธีองคป์ระกอบหลกั (Principal Component Factor Analysis) จะไดค้่าน ้ าหนกัปัจจยั (Factor 
Loadings)  ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามทุกตวัสูงกวา่ 0.4 ทุกตวัแปร ซ่ึงค่าดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบั Nunnally (1978) ท่ีไดเ้สนอวา่ในการทดสอบค่า Factor Loading ท่ีเกินกวา่ 0.4 ถือวา่เป็นค่าท่ี
ยอมรับไดว้า่มีความน่าเช่ือถือ และผูว้ิจยัใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Orthogonal โดยใช้วิธี Varimax 
rotation ก็พบวา่ค่า factor loading ท่ีไดข้องทุกตวัแปรมีเพียงองคป์ระกอบ (component) เดียว จึงไม่
ปรากฎผลของการหมุนแกนให้วิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 4.171 ถึง4.174 แสดงค่า 
Factor Loading ของตวัแปรซ่ึงสูงกวา่ 0.4 ทุกตวัแปร  

     จากนั้นจึงด าเนินการสร้างค่าคะแนนปัจจยั (Factor Scores) กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมใน
สภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงโปรแกรม SPSS สามารถจดักลุ่มและลดจ านวนตวัแปร
อิสระลงอีกจาก 34 ตวัแปร ลงเหลือ 33 ตวัแปรส่วนกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมท่ีตอ้งการผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตโปรแกรม SPSS สามารถจดักลุ่มและลดจ านวนตวัแปรอิสระลงอีกจาก 34 ตวัแปร ลง
เหลือ 27 ตวัแปรและตวัแปรตามจาก 12 ตวัแปรลงเหลือ 4 ตวัแปรของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมทั้ง
ในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและท่ีต้องการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส าหรับกลุ่ม
เทคโนโลยีในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โปรแกรมSPSS สามารถจดักลุ่มและลด
จ านวนตวัแปรอิสระลงอีกจาก 34 ตวัแปร ลงเหลือ 25 ตวัแปรส่วนกลุ่มเทคโนโลยีท่ีตอ้งการผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต   โปรแกรมSPSS สามารถจดักลุ่มและลดจ านวนตวัแปรอิสระลงอีกจาก 34 ตวัแปร 
ลงเหลือ 17 ตวัแปร และตวัแปรตามจาก 12 ตวัแปรลงเหลือ 6 ตวัแปรทั้งกลุ่มเทคโนโลยีในสภาพ
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ปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและท่ีตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รายละเอียดของการลดตวั
แปรมีดงัน้ี 
1. กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม 

                                                                                         สภาพปัจจุบนั       ท่ีตอ้งการ 
                                                                                    จ  านวน                ตวัแปร               ตวัแปร 
                                                                                    ตวัแปร               กลุ่มใหม่            กลุ่มใหม่ 
ตวัแปรอิสระ – ปัจจยัดา้นความรู้ทางวชิาชีพ                 14  13                         7 
ตวัแปรอิสระ – ปัจจยัดา้นทกัษะทางวชิาชีพ                  14  14                        14 
ตวัแปรอิสระ – ปัจจยัดา้นคุณค่าทางวชิาชีพ            6    6                          6 

รวมตวัแปรอิสระ                                              34   33                       27 
ตวัแปรตาม – การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต12          4                         4 

รวมตวัแปรตาม                                                12      4                         4 
 
ตำรำงที ่4.171 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม ในสภำพปัจจุบันของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำตของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม 
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

ตัวแปรอิสระที่ 1 ควำมรู้ทำงทำงวชิำชีพ  
1.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอยา่งดี 0.737 
2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศเช่น ภาษาองักฤษ 
ในการท าบญัชี 

0.672 

3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดการเงิน  ตลาด
ทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

0.811 

4. ผูส้อบบญัชีท่ีท่านใชบ้ริการมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ
และสามารถส่ือขอ้มูลทางบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกจการได ้

0.819 

5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ 0.839 
6. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อส่ือสารในการ
ประกอบธุรกิจเช่น E-Mail 

0.877 
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ตำรำงที ่4.171 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม ในสภำพปัจจุบันของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำตของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

7. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 0.784 
8. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีเป็นอยา่งดี 0.895 
9.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชี 

0.887 

10.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ
และสามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้

0.934 

11.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูล
ทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

0.883 

12.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชี
อยา่งเหมาะสม 

0.878 

13.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
จากหน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

0.760 

ตัวแปรอิสระที่ 2 ทักษะทำงวชิำชีพ 

(1) ทักษะกำรใช้เหตุผล 
1. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์ 

0.871 

2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษาจากสาเหตุและหา
วิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่

0.848 

3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถวิเคราะห์ปัญหา  สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี 
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม 

0.860 
 

4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 

0.864 
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ตำรำงที ่4.171 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม ในสภำพปัจจุบันของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำตของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

(2) ทักษะปฏิสัมพนัธ์ 
5.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ เป็นผูน้ า  กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้
ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง 

0.850 

6.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของ
งานตามท่ีไดเ้ป้าหมายไว ้

0.934 

7.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 0.959 
8.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 0.938 
9.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน 0.944 
10.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

0.900 

11.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการใชค้  าพดูท่ีเหาะสมกบักาลเทศะและมีความชดัเจน 0.868 
(3) ทักษะกำรส่ือสำร 
12.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

0.845 

13.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ท างานได ้

0.886 

14.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถใช ้E-Mail ในการรับส่งขอ้มูล 0.828 
ตัวแปรอิสระที่ 3 คุณค่ำทำงวชิำชีพ  
1. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการ
กระท า 

0.876 

2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตาตามจรรยาบรรณ 0.906 
3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาและ
ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

0.927 
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ตำรำงที ่4.171 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม ในสภำพปัจจุบันของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำตของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม (ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีวินยัในการท างาน เช่นตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

0.871 

5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความเป็นอิสระในการท างาน 0.880 
6. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีการปฏิบติังานท่ีค  านึงถึงมรรยาททางบญัชี 0.908 
ตัวแปรตำม:   กำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

1. ความมีจิตส านึกท่ีดีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติังาน 0.841 
2.การป็นผูน้ าท่ีมีความรู้และปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตยข์องผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 0.910 
3. การมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถเพิ่มคุณค่าต่อ
วิชาชีพบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

0.781 

4. ความเหมาะสมในคุณภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 0.785 
 
ตำรำงที่ 4.172 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมในที่ต้องกำรผู้สอบบัญชีรับ

อนุญำตกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม 
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

ตัวแปรอิสระที่ 1 ควำมรู้ทำงทำงวชิำชีพ  

1.ผูส้อบบญัชีสามารถน าความรู้ทางดา้นวิชาชีพมาใชใ้นการวิเคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทาง
ธุรกิจ 

0.750 

2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ 0.722 
3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ 0.733 
4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อส่ือสารในการ
ประกอบธุรกิจเช่น E-Mail 

0.797 

5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ดา้นการบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีเป็นอยา่งดี 0.728 
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ตำรำงที่ 4.172 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมในที่ต้องกำรผู้สอบบัญชีรับ

อนุญำตกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม 
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

6.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชี 

0.723 

7.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของ
กิจการได ้

0.801 

ตัวแปรอิสระที่ 2 ทักษะทำงวชิำชีพ 

(1) ทักษะกำรใช้เหตุผล 
1. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์ 

0.922 

2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษาจากสาเหตุและหา
วิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่

0.837 

3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถวิเคราะห์ปัญหา  สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี 
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม 

0.887 
 

4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 

0.783 
 

(2) ทักษะปฏิสัมพนัธ์ 
5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ เป็นผูน้ า  กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้
ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง 

0.822 

6.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของ
งานตามท่ีไดเ้ป้าหมายไว ้

0.903 

7.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 0.830 
8.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 0.877 
9.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน 0.860 
10.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

0.853 
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290 
ตำรำงที่ 4.172 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมในที่ต้องกำรผู้สอบบัญชีรับ

อนุญำตกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม 
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

11.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะและมีความชดัเจน 0.798 
(3) ทักษะกำรส่ือสำร 
12.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

0.896 

13.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ท างานได ้

0.815 

14.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถใช ้E-Mail ในการรับส่งขอ้มูล 0.675 
ตัวแปรอิสระที่ 3 คุณค่ำทำงวชิำชีพ  
1. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการ
กระท า 

0.772 

2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตามจรรยาบรรณ 0.912 
3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาและ
ปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

0.750 

4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีวินยัในการท างาน เช่นตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

0.640 

5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความเป็นอิสระในการท างาน 0.936 
6. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีการปฏิบติังานท่ีค  านึงถึงมรรยาททางบญัชี 0.925 
ตัวแปรตำม:   กำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

1. ความมีจิตส านึกท่ีดีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติังาน 0.841 
2. การป็นผูน้ าท่ีมีความรู้และปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตยข์องผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 0.910 
3. การมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถเพิ่มคุณค่าต่อ
วิชาชีพบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

0.781 

4. ความเหมาะสมในคุณภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 0.785 
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2.กลุ่มเทคโนโลย ี 

                                                                                        สภาพปัจจุบนั      ท่ีตอ้งการ 
                                                                                    จ  านวน               ตวัแปร                ตวัแปร 
                                                                                    ตวัแปร             กลุ่มใหม่            กลุ่มใหม่ 
ตวัแปรอิสระ – ปัจจยัดา้นความรู้ทางวชิาชีพ                 14   6                        6 
ตวัแปรอิสระ – ปัจจยัดา้นทกัษะทางวชิาชีพ                  14                    13                        8 
ตวัแปรอิสระ – ปัจจยัดา้นคุณค่าทางวชิาชีพ             6    6                        3 

รวมตวัแปรอิสระ                                              34  25                     17 
ตวัแปรตาม – การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต12         6                        6 

รวมตวัแปรตาม                                                 12    6                        6 
 

ตำรำงที ่4.173 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม ในสภำพปัจจุบันของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตของกลุ่มเทคโนโลย ี

 
ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 

Loading 

ตัวแปรอิสระที่ 1 ควำมรู้ทำงทำงวชิำชีพ   
1.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอยา่งดี 0.935 
2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดการเงิน  ตลาด
ทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

0.769 

3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์ร 0.723 
4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อส่ือสารในการ
ประกอบธุรกิจเช่น E-Mail 

0.772 

5.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชี
อยา่งเหมาะสม 

0.758 

6.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆจากหน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

0.744 
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ตำรำงที ่4.173 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม ในสภำพปัจจุบันของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำตของกลุ่มเทคโนโลย ี(ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

ตัวแปรอิสระที่ 2 ทักษะทำงวชิำชีพ 

(1)ทักษะกำรใช้เหตุผล 
1. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของ
ขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์ 

0.834 

2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษาจากสาเหตุและหา
วิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่

0.880 

3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถวิเคราะห์ปัญหา  สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี 
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม 

0.929 
 

4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึง
ก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 

0.812 
 

(2) ทักษะปฏิสัมพนัธ์ 
5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ เป็นผูน้ า  กลา้คิด กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้
ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง 

0.914 

6.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของ
งานตามท่ีไดเ้ป้าหมายไว ้

0.950 

7.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 0.962 
8ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 0.546 
9.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน 0.946 
10.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

0.866 

11.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการใชค้  าพดูท่ีเหมาะสมกบักาลเทศะและมีความชดัเจน 0.896 
(3) ทักษะกำรส่ือสำร 
12.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถ
ถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

0.944 
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293 
ตำรำงที ่4.173 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม ในสภำพปัจจุบันของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำตของกลุ่มเทคโนโลย ี(ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

13.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ท างานได ้

0.902 

ตัวแปรอิสระที่ 3 คุณค่ำทำงวชิำชีพ  
1. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผล
การกระท า 

0.929 

2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตาตามจรรยาบรรณ 0.920 
3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา
และปฏิบติัตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและค าพดูของตน 

0.932 

4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีวินยัในการท างาน เช่นตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

0.933 

5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความเป็นอิสระในการท างาน 0.971 
6. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีการปฏิบติังานท่ีค  านึงถึงมรรยาททางบญัชี 0.939 
ตัวแปรตำม:   กำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  

1.ค่านิยมของบริษทัท่ีไปใชใ้นการบริการการสอบบญัชี 0.639 

2. ความมีจิตส านึกท่ีดีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติังาน 0.673 
3.การใหค้  าแนะน าในงานทางดา้นการบญัชีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 0.613 
4.การป็นผูน้ าท่ีมีความรู้และปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตยข์องผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 0.763 
5. การมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถเพิ่มคุณค่าต่อ
วิชาชีพบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

0.754 

6. ความเหมาะสมในคุณภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 0.629 
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ตำรำงที่ 4.174 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมในที่บริษัทต้องกำรผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำตกลุ่มเทคโนโลย ี
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

ตัวแปรอิสระที่ 1 ควำมรู้ทำงทำงวชิำชีพ  
1.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการน าความรู้ทางดา้นวิชาชีพมาใชใ้นการวิเคราะห์เก่ียวกบั
ผลกระทบทางธุรกิจ 

0.833 

2.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอยา่งดี 0.713 
3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความสามารถในการใชภ้าษาต่างประเทศเช่น 
ภาษาองักฤษ ในการท าบญัชี 

0.845 

4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดการเงิน  ตลาด
ทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

0.827 

5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของ
กิจการ 

0.800 

6. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบั E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ 0.707 
ตัวแปรอิสระที่ 2 ทักษะทำงวชิำชีพ 

(1) ทักษะกำรใช้เหตุผล 
1. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถวิเคราะห์ปัญหา  สถานการณ์ โดยใชเ้หตุผล ทฤษฎี 
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม 

0.893 
 

(2) ทักษะปฏิสัมพนัธ์ 
2.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความสามารถท างานเป็นทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของ
งานตามท่ีไดเ้ป้าหมายไว ้

0.988 

3.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 0.900 
4.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการยอมรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 0.908 
5.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการเขา้ใจและยอมรับสภาพปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน 0.988 
6.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการใชค้  าพดูท่ีเหาะสมกบักาลเทศะและมีความชดัเจน 0.929 
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ตำรำงที่ 4.174 ค่ำ Factor Loadings ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมในที่บริษัทต้องกำรผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำตกลุ่มเทคโนโลย ี(ต่อ) 
 

ตัวแปรอิสระ – ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ Factor 
Loading 

(3) ทักษะกำรส่ือสำร 
7.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอด
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั 

0.971 

8.ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มาเป็นเคร่ืองมือในการ
ท างานได ้

0.988 

ตัวแปรอิสระที่ 3 คุณค่ำทำงวชิำชีพ  
1. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผล
การกระท า 

0.957 

2. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตาตามจรรยาบรรณ 0.961 
3. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีการปฏิบติังานท่ีค  านึงถึงมรรยาททางบญัชี 0.908 
ตัวแปรตำม:   กำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

1.ค่านิยมของบริษทัท่ีไปใชใ้นการบริการการสอบบญัชี 0.639 

2. ความมีจิตส านึกท่ีดีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติังาน 0.673 
3.การใหค้  าแนะน าในงานทางดา้นการบญัชีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 0.613 
4. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดการเงิน  ตลาด
ทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

0.763 

5. ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของ
กิจการ 

0.754 

6. ความเหมาะสมในคุณภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 0.629 
 
ค่า Factor Scores ทั้ง 4 ตวัจะเป็นตวัแปรท่ีน าไปใชใ้นการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ในตอนท่ี 8 

และการวิเคราะห์เส้นทาง ( Path  Analysis)ในตอนท่ี 9 ต่อไป และเพื่อให้เขา้ใจไดง่้ายข้ึนในการ
ทดสอบ จึงใชค้  ายอ่โดยมีค าอธิบายของแต่ละตวัแปรแสดงดงัต่อไปน้ี 
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 ตัวแปรอสิระ ค ำอธิบำย 
1 Fknowledge                                       ความรู้ทางวชิาชีพ 
2 Fskills                                       ทกัษะทางวชิาชีพ 
3 Fvalue                                       คุณค่าทางวชิาชีพ 
 ตัวแปรตำม ค ำอธิบำย 

1 Yoperation                                     การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
ตอนที ่ 8  กำรวเิครำะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) 

ในการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนั้น จะทดสอบ
ระหวา่งตวัแปรอิสระ - ปัจจยัความส าเร็จทั้ง 3 ตวัแปร และตวัแปรตาม 1 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวดัการ
ด าเนินงาน ใชค้่า Factor scores ของตวัแปรท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ปัจจยัในตอนท่ี 7 น ามาทดสอบ 

งานวิจัยน้ีใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ Pearson Correlation 
Coefficients โดยน าผลการวเิคราะห์มาแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.175 ถึง 4.178 จากตารางดงักล่าวแสดง
ให้เห็นว่าตวัแปรอิสระทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ของกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตระหวา่ง 0.300 – 0.935 ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 
0.01 ค่าสหสัมพนัธ์ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตระหว่าง 
0.243 – 0.854 ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01ค่าสหสัมพนัธ์ของกลุ่มเทคโนโลยีในสภาพปัจจุบนัของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตระหวา่ง 0.396 – 0.893 ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 และค่าสหสัมพนัธ์ของกลุ่ม
เทคโนโลยท่ีีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตระหวา่ง 0.271 – 0.911 ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 

จ ากนั้ นท า ก า รทดสอบ ปัญหา เ ก่ี ย ว กับตัว แป ร อิส ระ มี ค ว ามสั มพัน ธ์ กัน  
(Multicollinearity) พบวา่กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีค่า 
VIF อยูร่ะหวา่ง 3.671 - 8.941 และท่ีตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีค่า VIF อยูร่ะหวา่ง 1.086-
3.779 ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีอนุญาตมีค่า VIF อยูร่ะหวา่ง 1.877 – 
5.201 และท่ีตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีค่า VIF อยูร่ะหวา่ง1.064 - 6.056 ซ่ึงทุกกลุ่มมีค่านอ้ย
กว่า  10  แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปรอิสระไม่ ถึ งขั้ นก่อให้ เ กิดปัญหา 
Multicollinearity ซ่ึง Lee et al. (2000) เสนอวา่เม่ือค่า VIF ของตวัแปรอิสระนอ้ยกวา่ 10 แสดงวา่ตวั
แปรอิสระไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
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ดงันั้นจึงสรุปจากการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ไดว้า่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปร

ตาม และจากการทดสอบพบวา่ระหวา่งตวัแปรอิสระเองไม่มีความสัมพนัธ์กนั ตวัแปรเหล่าน้ีจึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะน าไปท าการวเิคราะห์เส้นทาง (Path  Analysis) ในตอนท่ี 9 ต่อไป 
 

ตำรำงที ่4.175 กำรวเิครำะห์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้นมีควำมสัมพันธ์กับตัวแปรตำมในสภำพ
ปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม 

 

ตัวแปร 
Yo

pe
ra

tio
 

Fk
no

wl
ed

ge
 

Fs
kil

ls 

Fv
alu

e 

VI
F 

Mean 2.851 4.026 3.999 4.285  
SD 0.348 0.860 0.808 0.815  
Yoperation      
Fknowledge 0.300***    8.941 
Fskills 0.340*** 0.935***   8.478 
Fvalue 0.443*** 0.843*** 0.834***  3.671 

*<0.10,**<0.05, <***0.0 
 

ตำรำงที่ 4.176 กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้นมีควำมสัมพันธ์กับตัวแปรตำมที่บริษัท
ต้องกำรผู้สอบบัญชี ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม 

 

ตัวแปร 

Yo
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ra
tio
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alu

e 
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F 

Mean 2.851 4.155 4.306 4.429  
SD 0.348 0.815 0.693 0.624  
Yoperation      
Fknowledge -0.140    1.086 
Fskills 0.121 0.243**   3.698 
Fvalue 0.234*** 0.281*** 0.854***  3.779 

*<0.10,**<0.05, <***0.01 
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ตำรำงที ่4.177 กำรวเิครำะห์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้นมีควำมสัมพันธ์กับตัวแปรตำมในสภำพ

ปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ของกลุ่มเทคโนโลย ี
 

ตัวแปร 
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alu

e 
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F 

Mean 2.632 3.940 3.999 4.180  
SD 0.497 0.916 0.868 0.989  
Yoperation      
Fknowledge 0.396***    1.877 
Fskills 0.628*** 0.662***   5.133 
Fvalue 0.616*** 0.668*** 0.893***  5.201 

*<0.10,**<0.05, <***0.01 

 
ตำรำงที่ 4.178 กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต้นมีควำมสัมพันธ์กับตัวแปรตำมที่บริษัท

ต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ของกลุ่มเทคโนโลย ี
 

ตัวแปร 
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Mean 2.632 4.167 4.439 4.337  
SD 0.497 0.754 0.728 0.808  
Yoperation      
Fknowledge 0.271**    1.064 
Fskills 0.491** 0.171   5.913 
Fvalue 0.703*** 0.228 0.911***  6.056 

*<0.10,**<0.05, <***0.01
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ตอนที ่ 9  กำรทดสอบสมมติฐำนโดยกำรวเิครำะห์เส้นทำง ( Path  Analysis) 
ในการทดสอบสมมติฐานความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพ

ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินงานของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหวา่งตวัแปรโดยการ
วิเคราะห์เส้นทาง ( Path  Analysis)  หาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) ค่าสัมประสิทธ์ิ
เชิงวิถี (Path  Coefficents) และตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุตาม
ทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ และวิเคราะห์หาสัมประสิทธิเชิงวิถี  ท่ีมีอิทธิพลทางตรง(Direct 
Effects) อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects)  อิทธิพลรวม (Total Effects)  ของคะแนนตวัแปรแต่ละ
ตวั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 โมเดล ไดแ้ก่  

โมเดลที่ 1 สภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม : อิทธิพล
ของตวัแปรความรู้ทางวิชาชีพ  ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ภายใต้มาตรฐานสากลมีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
ภำพที ่4.1   อทิธิพลของตัวแปรต้นและตัวแปรตำมของโมเดลที่ 1 
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ตำรำงที ่4.179 สภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม : ผลกำรวิเครำะห์
อทิธิพลของตัวแปรควำมรู้ทำงวชิำชีพ  ทักษะทำงวิชำชีพและคุณค่ำทำงวิชำชีพของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตภำยใต้มำตรฐำนสำกลมีผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อมต่อ
กำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของผู้ใช้บริกำรกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมใน
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  

ตัวแปรสำเหตุ(Cause) 

ตัวแปรผล(Effect) 

กำรด ำเนินงำนของผู้ใช้บริกำร 

DE IE TE 
ความรู้ทางวชิาชีพ(Knowledge-K)     0.19** 0.17** 0.36** 

0.09** 0.28** 
ทกัษะทางวชิาชีพ(Skills-S)     0.27**      0.16**     0.43** 
คุณค่าทางวชิาชีพ(Value-V)    0.53** - 0.53** 
R2 0.76 
หมายเหตุ** มีนยัส าคญัท่ี p>0.01 

 DE (Direct Effects)   แทนอิทธิพลทางตรง 
 IE (Indirect Effects)  แทนอิทธิพลทางออ้ม 
TE (Total Effects)     แทนอิทธิพลโดยรวม 
  
                จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.179 พบว่า สภาพปัจจุบันของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต :
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น 1)ปัจจัยคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตภายใต้
มาตรฐานสากล ส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก (Beta 0.53, p>0.01)มากท่ีสุด รองลงมาเป็นทกัษะทาง
วชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก (Beta 0.27, p>0.01) 
และปัจจัยความรู้ทางวิชาชีพของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีอิทธิพลทางตรงใน
เชิงบวก (Beta 0.19, p>0.01)ตามล าดบั  2)ปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่งผล
ต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีอิทธิพล
ทางออ้มในเชิงบวก(Beta 0.17 p>0.01)โดยตอ้งผา่นการมีทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพ
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มากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัทกัษะทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวก 
(Beta 0.16, p>0.01)โดยตอ้งผา่นการมีคุณค่าทางวชิาชีพตามล าดบั 
               ส าหรับค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์ (Coefficient  of  Determination:R2 )  ของตวัแปร
ปัจจยัการด าเนินงานมีค่าเท่ากบั 0.76 แสดงวา่ตวัแปรปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพ  ตวัแปรปัจจยัทกัษะ
ทางวิชาชีพและตวัแปรปัจจยัคุณค่าทางวิชาชีพสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร
ปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพ ตวัแปรปัจจยัทกัษะทางวิชาชีพและตวัแปรปัจจยัคุณค่าทางวิชาชีพไดร้้อย
ละ 76 
              จึงสรุปไดว้่าในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงท่ี
ส่งผลโดยตรงต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
มากท่ีสุดคือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมีคุณค่าทางวชิาชีพและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มผูใ้ช้บริการคือผูส้อบบญัชีต้องมีความรู้ทาง
วิชาชีพโดยต้องผ่านการมีทักษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพด้วยมากท่ีสุด  ท่ีจะท าให้
ผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเกิดความเช่ือมัน่ การยอมรับ และมีความผกูพนักบัผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต  
           โมเดลที่ 2 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม : อิทธิพล
ของตวัแปรความรู้ทางวิชาชีพ  ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ภายใต้มาตรฐานสากลมีผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ภำพที ่4.2 อทิธิพลของตัวแปรต้นและตัวแปรตำมของโมเดลที ่2 
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ตำรำงที่ 4.180 ผู้สอบบัญชีที่บริษัทต้องกำรกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม : ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลของ
ตัวแปรควำมรู้ทำงวิชำชีพ  ทักษะทำงวิชำชีพและคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตภำยใต้มำตรฐำนสำกลมีผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำร
ด ำเนินงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผู้ใช้บริกำรกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมใน
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

ตัวแปรสำเหตุ(Cause) 

ตัวแปรผล(Effect) 

กำรด ำเนินงำนของผู้ใช้บริกำร 

DE IE TE 
ความรู้ทางวชิาชีพ    0.15** 

    
     0.00     0.15** 

0.10**     0.25** 
ทกัษะทางวชิาชีพ     0.81**      0.03**     0.84** 
คุณค่าทางวชิาชีพ    0.11** -     0.11** 
R2 0.76 
หมายเหตุ** มีนยัส าคญัท่ี p>0.01 

 DE (Direct Effects)   แทนอิทธิพลทางตรง 
 IE (Indirect Effects)  แทนอิทธิพลทางออ้ม 
TE (Total Effects)     แทนอิทธิพลโดยรวม 
 
                 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี  4.180 พบว่า ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการ :
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นปัจจยั 1) ปัจจยัทกัษะทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่งผล
ต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีอิทธิพล
ทางตรงในเชิงบวก (Beta 0.81, p>0.01) มากท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัรับอนุญาตส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก (Beta 0.15, p>0.01) และปัจจยัคุณค่าทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก (Beta 0.11, p>0.01) ตามล าดบั 2) ปัจจยัความรู้ทาง
วชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมีอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวก (Beta 0.10, p>0.01)
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โดยตอ้งผา่นปัจจยัทกัษะทางวชิาชีพ และทกัษะทางวชิาชีพมีอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวก (Beta 0.03 
p>0.01)โดยตอ้งผา่นปัจจยัคุณค่าทางวชิาชีพ 

ส าหรับค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Coefficient  of  Determination:R2 )  ของตวัแปร
ปัจจยัการด าเนินงาน มีค่าเท่ากบั 0.76 แสดงวา่ตวัแปรปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพ  ตวัแปรปัจจยัทกัษะ
ทางวชิาชีพและตวัแปรปัจจยัคุณค่าทางวิชาชีพ  สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร
ปัจจยัความรู้ทางวชิาชีพ ตวัแปรปัจจยัทกัษะทางวชิาชีพ  และตวัแปรปัจจยัคุณค่าทางวิชาชีพไดร้้อย
ละ 76 
                 จึงสรุปไดว้่าท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงท่ีส่งผลทางตรงต่อ
การด าเนินงานของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมมากท่ีสุดคือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมี
ทกัษะทางวิชาชีพมากท่ีสุดและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
ผูใ้ชบ้ริการคือผูส้อบบญัชีตอ้งมีความรู้ทางวิชาชีพโดยตอ้งผา่นการมีทกัษะทางวิชาชีพมากท่ีสุด ท่ี
จะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเกิดความเช่ือมัน่ การยอมรับ และมีความผกูพนักบัผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต  
 
โมเดลที่ 3 สภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกลุ่มเทคโนโลยี : อิทธิพลของตวัแปรความรู้
ทางวิชาชีพ  ทักษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใต้
มาตรฐานสากลมีผลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ภำพที ่4.3 อทิธิพลของตัวแปรต้นและตัวแปรตำมของโมเดลที่3 
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ตำรำงที่ 4.181 สภำพปัจจุบันของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตกลุ่มเทคโนโลยี : ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพล
ของตัวแปรควำมรู้ทำงวิชำชีพ  ทักษะทำงวิชำชีพและคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตภำยใต้มำตรฐำนสำกลมีผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำร
ด ำเนินงำนของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ของผู้ใช้บริกำรกลุ่มเทคโนโลยี ในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

ตัวแปรสำเหตุ (Cause) 

ตัวแปรผล (Effect) 

กำรด ำเนินงำนของผู้ใช้บริกำร 

DE IE TE 
ความรู้ทางวชิาชีพ      0.10** 

      
0.06**     0.16** 
0.47**     0.57** 

ทกัษะทางวชิาชีพ     0.74**      0.09**     0.83** 
คุณค่าทางวชิาชีพ     0.14** -     0.14** 
R2 0.81 
หมายเหตุ** มีนยัส าคญัท่ี p>0.01 

 DE (Direct Effects)   แทนอิทธิพลทางตรง 
 IE (Indirect Effects)  แทนอิทธิพลทางออ้ม 
TE (Total Effects)     แทนอิทธิพลโดยรวม 
  

                จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 4.181 พบว่าสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชี : ความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้น 1)ปัจจยัทกัษะทางวชิาชีพส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก (Beta 0.74, p>0.01) มากท่ีสุด รองลงมา
เป็นปัจจยัคุณค่าทางวิชาชีพส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม
เทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก(Beta 0.14, p>0.01) และปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อ
การด าเนินงานของผูใ้ช้บริการกลุ่มเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก (Beta 0.10, p>0.01)
ตามล าดบั 2) ปัจจยัความรู้ทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวก (Beta 0.47, p>0.01) 
มากท่ีสุดโดยตอ้งผ่านทกัษะทางวิชาชีพ รองลงมาเป็นปัจจยัทกัษะทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยีมีอิทธิพล
ทางออ้มในเชิงบวก (Beta 0.09, p>0.01)โดยตอ้งผา่นคุณค่าทางวชิาชีพ และปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพ
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ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม
เทคโนโลยีมีอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวก (Beta 0.06, p>0.01)โดยตอ้งผา่นทกัษะทางวิชาชีพและ
คุณค่าทางวชิาชีพ 
               ส าหรับค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์ (Coefficient  of  Determination:R2 )ของตวัแปร
ปัจจยัการด าเนินงานมีค่าเท่ากบั 0.81 แสดงวา่ตวัแปรปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพ  ตวัแปรปัจจยัทกัษะ
ทางวชิาชีพ และตวัแปรปัจจยัคุณค่าทางวชิาชีพ  สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปร
ปัจจยัความรู้ทางวชิาชีพ ตวัแปรปัจจยัทกัษะทางวิชาชีพ และตวัแปรปัจจยัคุณค่าทางวิชาชีพไดร้้อย
ละ 81 
      จึงสรุปได้ว่าในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปัจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงท่ี
ส่งผลทางตรงต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยีมากท่ีสุด
คือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมีทกัษะทางวชิาชีพมากท่ีสุดและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงานของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการคือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมีความรู้ทางวิชาชีพโดยตอ้งผา่น
การมีทกัษะทางวชิาชีพมากท่ีสุด  ท่ีจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเกิดความเช่ือมัน่ การ
ยอมรับ และมีความผกูพนักบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

 

โมเดลที่ 4 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการกลุ่มเทคโนโลย:ี อิทธิพลของตวัแปรความรู้ทาง
วชิาชีพ  ทกัษะทางวชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลมี
ผลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ของผูใ้ช้บริการกลุ่ม
เทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 
ภำพที ่4.4  อทิธิพลของตัวแปรต้นและตัวแปรตำมของโมเดลที่ 4 
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ตำรำงที ่4.182 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทีบ่ริษัทต้องกำรกลุ่มเทคโนโลยี: ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลของ
ตัวแปรควำมรู้ทำงวชิำชีพ  ทกัษะทำงวชิำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตภำยใต้มำตรฐำนสำกลมีผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อมต่อกำร
ด ำเนินงำนของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ของผู้ใช้บริกำรกลุ่มเทคโนโลยี ในตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

ตัวแปรสำเหตุ(Cause) 

ตัวแปรผล(Effect) 

กำรด ำเนินงำนของผู้ใช้บริกำร 

DE IE TE 
ความรู้ทางวชิาชีพ    0.33** 

    
0.00     0.33** 

  0.37**     0.70** 
ทกัษะทางวชิาชีพ    0.75**       0.00     0.75** 
คุณค่าทางวชิาชีพ    0.01** -     0.01** 
R2 0.92 
หมายเหตุ** มีนยัส าคญัท่ี p>0.01 

 DE (Direct Effects)   แทนอิทธิพลทางตรง 
 IE (Indirect Effects)  แทนอิทธิพลทางออ้ม 
TE (Total Effects)     แทนอิทธิพลโดยรวม 
 
                 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี  4.182 พบว่า ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการ :
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น 1) ปัจจยัทกัษะทางวิชาชีพส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก (Beta 0.75, p>0.01) มาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพส่งผลต่อการด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยี
มีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก(Beta 0.33, p>0.01) และปัจจยัคุณค่าทางวิชาชีพส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงในเชิงบวก 
(Beta 0.01, p>0.01)ตามล าดบั  2) ปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพของผูส้อบบญัรับอนุญาตส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวก 
(Beta 0.37, p>0.01)มากท่ีสุด โดยตอ้งผา่นการมีทกัษะทางวชิาชีพ  
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               ค่าสัมประสิทธิการพยากรณ์ (Coefficient  of  Determination:R2 )  ของตวัแปรปัจจยัการ
ด าเนินงานมีค่าเท่ากบั 0.92 แสดงวา่ตวัแปรปัจจยัความรู้ทางวิชาชีพ ตวัแปรปัจจยัคุณค่าทางวิชาชีพ  
และตวัแปรปัจจยัทกัษะทางวชิาชีพสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรปัจจยัความรู้
ทางวชิาชีพ ตวัแปรปัจจยัทกัษะทางวชิาชีพและตวัแปรปัจจยัคุณค่าทางวชิาชีพไดร้้อยละ 92 
                จึงสรุปไดว้่าท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปัจยัท่ีมีอิทธิพลทางตรงท่ีส่งผล
ทางตรงต่อการด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยีมากท่ีสุดคือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตอ้งมี
ทกัษะทางวชิาชีพมากท่ีสุดและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออ้มท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการกล่าวคือผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีความรู้ทางวิชาชีพตอ้งผา่นการมี
ทกัษะทางวิชาชีพมากท่ีสุด  ท่ีจะท าให้ผูใ้ช้บริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเกิดความเช่ือมัน่ การ
ยอมรับ และมีความผกูพนักบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
 
ตอนที ่ 10   กำรทดสอบสมมมติฐำนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี
ได้รับผลกระทบจำกควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพและคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต ภำยใต้มำตรฐำนสำกลแตกต่ำงกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชเ้คร่ืองมือ Path Analysis จาก Modelท่ี1 ถึง Modelท่ี4  
น าผลมาวเิคราะห์เชิงพรรณา ในการวเิคราะห์สมมติฐานการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยไีดรั้บผลกระทบจากความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทาง
วชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ภายใตม้าตรฐานสากลแตกต่างกนั โดย 
              1.วิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมกบักลุ่มเทคโนโลยีในสภาพปัจจุบนั
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตว่าผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทาง
วิชาชีพของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ส่งผลต่อการด าเนินงานของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยแีตกต่างกนั ตามตารางท่ี 4.183   
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ตำรำงที่ 4.183 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจำกควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำง
วิชำชีพและคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตภำยใต้มำตรฐำนสำกลใน
สภำพปัจจุบันแตกต่ำงกนั   

 

ปัจจัย 
กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

กลุ่มเทคโนโลย ี
แตกต่ำง 

Model ที ่1 Model ที ่3 

อทิธิพลทำงตรง 
ความรู้ทางวชิาชีพ 0.19**      0.11** 0.08** 
ทกัษะทางวชิาชีพ 0.27**     0.80** 0.53** 
คุณค่าทางวชิาชีพ 0.53**     0.11** 0.42** 
อทิธิพลทำงอ้อม 
ความรู้ทางวชิาชีพ 0.17** 0.01** 0.16** 

0.09** 0.47** 0.38** 
ทกัษะทางวชิาชีพ 0.16** 0.07** 0.09** 
หมายเหตุ** มีนยัส าคญัท่ี p>0.01 

 
จากตารางท่ี 4.184 พบวา่ ในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต : การด าเนินงาน

ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีไดรั้บผลกระทบจาก
ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพ ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ภายใต้
มาตรฐานสากลแตกต่างกนั ดงัน้ี 
      1.  อทิธิพลทำงตรงของปัจจัยตัวแปรสำเหตุ 
                ความรู้ทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนั
ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมส่งผลอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมากกวา่กลุ่มเทคโนโลยแีตกต่างกนั 0.08 และ 0.42 ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัท่ี p>0.01  
                ทกัษะทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมส่งผลอิทธิพล
ทางตรงในเชิงบวกต่อการด าเนินงานของผูส้อบบยัชีรับอนุญาตนอ้ยกวา่กลุ่มเทคโนโลยีแตกต่างกนั 
0.53 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี p>0.01 
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      2.  อทิธิพลทำงอ้อมของปัจจัยตัวแปรสำเหตุ 
                 ความรู้ทางวิชาชีพของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบัน  ของกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมส่งผลอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวกโดยตอ้งผา่นการมีทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทาง
วชิาชีพต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมากกวา่กลุ่มเทคโนโลยแีตกต่างกนั 0.16 อยา่ง
มีนยัส าคญัท่ี p >0.01 และความรู้ทางวิชาชีพส่งผลอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวกโดยตอ้งผา่นทกัษะ
ทางวิชาชีพต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนอ้ยกวา่กลุ่มเทคโนโลยีแตกต่างกนั 0.38 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ี p > 0.01 
                ทักษะทางวิชาชีพของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบัน   ของกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมส่งผลอิทธิพลทางทางออ้มในเชิงบวกโดยผา่นคุณค่าทางวิชาชีพต่อการด าเนินงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมากกวา่กลุ่มเทคโนโลยแีตกต่างกนั 0.09 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี p>0.01  
             2.วิเคราะห์เปรียบเทียบกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมกบักลุ่มเทคโนโลยี ท่ีบริษทัตอ้งการ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ส่งผลต่อการด าเนินงานแตกต่างกนั ตามตารางท่ี 4.186 
 
ตำรำงที่ 4.184  กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่มสินค้ำ

อุตสำหกรรมกับกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจำกควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำง
วิชำชีพและคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ภำยใต้มำตรฐำนสำกลที่
บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกนั  

 

ปัจจัย 
กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

     กลุ่มเทคโนโลย ี
แตกต่ำง 

         Model ที ่2         Model ที ่4 

อทิธิพลทำงตรง 
ความรู้ทางวชิาชีพ 0.15**      0.33** 0.18** 
ทกัษะทางวชิาชีพ 0.81**     0.75** 0.06** 
คุณค่าทางวชิาชีพ 0.11**     0.01** 0.10** 
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ตำรำงที่ 4.184  กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมกับกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจำกควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำง
วิชำชีพและคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ภำยใต้มำตรฐำนสำกลที่
บริษัทต้องกำรแตกต่ำงกนั (ต่อ) 

 

ปัจจัย 
กลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรม 

     กลุ่มเทคโนโลย ี
แตกต่ำง 

         Model ที ่2         Model ที ่4 

อทิธิพลทำงอ้อม 
ความรู้ทางวชิาชีพ 0.03** 0.00 0.03** 

0.10**   0.37** 0.27** 
ทกัษะทางวชิาชีพ 0.03** 0.00 0.03** 
หมายเหตุ** มีนยัส าคญัท่ี p>0.01 

 
       จากตารางท่ี 4.185 พบว่าการด า เนินงานของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยีไดรั้บผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพ ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ภายใตม้าตรฐานสากลท่ีบริษทัตอ้งการแตกต่างกนั  ดงัน้ี 
    
 1.  อทิธิพลทำงตรงของปัจจัยตัวแปรสำเหตุ 
                ความรู้ทางวิชาชีพของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีบริษัทต้องการของกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมส่งผลอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตน้อย
กวา่กลุ่มเทคโนโลยแีตกต่างกนั 0.18 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี p>0.01  
                ทกัษะทางวชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการของ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมส่งผลอิทธิพลทางตรงในเชิงบวกต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตมากกวา่กลุ่มเทคโนโลยแีตกต่างกนั 0.06 และ0.10 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี p>0.01  
 
2.  อทิธิพลทำงอ้อมของปัจจัยตัวแปรสำเหตุ 
                 ความรู้ทางวิชาชีพของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีบริษัทต้องการของกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมส่งผลอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวกโดยตอ้งผา่นทกัษะทางวชิาชีพต่อการด าเนินงานของ
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ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมากกวา่กลุ่มเทคโนโลยีแตกต่างกนั 0.27 อย่างมีนยัส าคญัท่ี p>0.01 และ
ความรู้ทางวิชาชีพส่งผลอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวกโดยผ่านทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทาง
วชิาชีพต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนอ้ยกวา่กลุ่มเทคโนโลยีแตกต่างกนั0.03อยา่งมี
นยัส าคญัท่ี p>0.01 ในขณะท่ีกลุ่มเทคโนโลยีไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่า
ทางวชิาชีพ 
                ทักษะทางวิชาชีพของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีบริษัทต้องการของกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมส่งผลอิทธิพลทางออ้มในเชิงบวกโดยผ่านคุณค่าทางวิชาชีพต่อการด าเนินงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมากกวา่กลุ่มเทคโนโลยแีตกต่างกนั 0.03 อยา่งมีนยัส าคญัท่ี p>0.01 ในขณะ
ท่ีกลุ่มเทคโนโลยไีม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัคุณค่าทางวชิาชีพ 
               จึงอาจสรุปไดว้า่ การด าเนินงานของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีไดรั้บ
ผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ภายใต้มาตรฐานสากล ในสภาพปัจจุบันและท่ีบริษัทต้องการผูส้อบบัญชีรับอนุญาต
แตกต่างกนั  
 
ตอนที ่11 ข้อสรุปทีไ่ด้จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิม่เติมจำกกลุ่มตัวอย่ำง 

ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีและการเงินของกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ในส่วนท่ีท าใหก้ารด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการดีข้ึนเช่นผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตควรท่ีจะต้องมีความรู้ความสามารถและเขา้ใจในธุรกิจของลูกคา้รวมทั้งภาวะ
เศรษฐกิจและอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อลูกค้าท่ีบริษทัใช้บริการการสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต เป็นตน้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อสรุปเป็นหัวขอ้
ส าคญัจากผูป้ฏิบติัจริง ดงัน้ี 
 
11.1 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัควำมรู้ทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชี 

ในภาพรวมผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีและการเงินไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความรู้ทางวิชาชีพ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.186 ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่4.185  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัควำมรู้ทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

ข้อเสนอแนะควำมรู้ทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ควำมถี่ ร้อยละ 
1.ผูส้อบบญัชีควรศึกษาความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการสอบบญัชีใหม่ 4 26.67 
2.ผูส้อบบญัชีควรศึกษาความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ     
   เพื่อใหท้นัสมยั และมีการแบ่งปันความรู้ใหม่ๆใหก้บัลูกคา้ 

3 20.00 

3.ตอ้งมีพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง และติดตามมาตรฐานการบญัชี 
   ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ 

2 13.33 

4.น าความรู้ทางวชิาชีพมาให้ค  าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้ริการ วเิคราะห์จุดดี   
   จุดอ่อนในระบบจากการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อใหบ้ริษทั   
   ปรับปรุงดีข้ึนเพราะเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

4 26.67 

5.ผูส้อบบญัชีตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของลูกคา้รวมทั้งความรู้
ทางดา้นอ่ืนมากกวา่ทางบญัชี เพราะจะท าใหก้ารวางแผนการสอบ
บญัชีไดค้รอบคลุมกวา่ 

1 6.67 

6.ผูส้อบบญัชีตอ้งมีการเพิ่มมูลค่าใหบ้ริษทัดา้นความรู้ทางวชิาชีพ
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ภงด.50 ประมวลรัษฎากร เป็นตน้ 

1 6.67 

รวม 15 100 
 

11.2 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัทกัษะทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
ในภาพรวมผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีและการเงินให้ความเห็นถึงทกัษะทางวิชาชีพของผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต โดยส่วนใหญ่เห็นว่าผูส้อบบญัชีควรยึดปฎิบติัในมรรยาทและจรรยาบรรณอย่าง
เคร่งครัด   ดงันั้น ในความเห็นเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีผูบ้ริหารฝ่าย
บญัชีและการเงินใหค้วามคิดเห็นตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.187 ดงัน้ี 
 

ตำรำงที ่4.186  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัทกัษะทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

ข้อเสนอแนะทกัษะทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ควำมถี่ ร้อยละ 
1.ผูส้อบบญัชีควรมีความเป็นอิสระและปฏิบติังานอยา่งซ่ือตรง 4 15.39 
2.ผูส้อบบญัชีควรพร้อมใหบ้ริการลูกคา้อยา่งตรงจุดและเตม็ใจ 5 19.23 
3.การเขา้ใจและปรับมาตรฐานการบญัชีให้เขา้กบัพื้นฐานความเป็น     
   จริงของกิจการและสภาพแวดลอ้มของลูกคา้ 

7 26.92 

DPU



313 

ตำรำงที ่4.186  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัทกัษะทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (ต่อ) 
 

ข้อเสนอแนะทกัษะทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ควำมถี่ ร้อยละ 
4.น าทกัษะท่ีมีการประยกุตใ์หเ้ขา้กบัการท างานในองคก์รท่ีเขา้ 
    ตรวจสอบพร้อมใหค้ าเสนอแนะ 

3 11.54 

5.ผูส้อบบญัชีจะตอ้งมีประสบการณ์ในการสอบบญัชีในประเภท
ของธุรกิจของลูกคา้ท่ีมากพอท่ีจะวเิคราะห์ธุรกิจของลูกคา้ไดเ้ป็น
อยา่งดี 

2 7.69 

6.ควรเพิ่มทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีใหส้มบูรณ์ครบถว้นใน
บริษทัท่ีตรวจสอบ 

3 11.54 

7.อ่ืนๆ 2 7.69 
รวม 26 100 

 
11.3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณค่ำทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน เก่ียวกบัคุณค่าทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.187 ดงัน้ี 
 
ตำรำงที ่4.187 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณค่ำทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

   ข้อเสนอแนะคุณค่ำทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชี ควำมถี่ ร้อยละ 
1.ยนิดีรับใช ้และพร้อมใหค้  าปรึกษาแก่ลูกคา้ 7 63.64 
2.ผูส้อบบญัชีควรใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุงระบบบญัชีท่ียงัมี
จุดอ่อนและมีความเส่ียงในขอ้ผดิพลาดมากกวา่ท่ีลูกจา้งคาดหวงั 

3 27.27 

3.อ่ืนๆ 1 9.09 
รวม 11 100 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลกำรวจัิย 
           ในการวิจยัเร่ือง ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากล ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
ผูใ้ช้บริการกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะส าคญัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
สภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชี
กบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพ 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ทางตรง
และทางอ้อมของความรู้ทางวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพ ท่ีมีต่อผลการ
ด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 3) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะ
ทางวชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลในสภาพปัจจุบนั
และท่ีบริษทัตอ้งการมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ โดยก าหนดสมมติฐานเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษาทั้งในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ดงัน้ี 

1. เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัมีผลต่อ ความรู้ทางวิชาชีพ 
ทกัษะทางวชิาชีพและคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั  

2. ความรู้ทางวิชาชีพ   ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ภายใต้มาตรฐานสากลในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัต้องการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
                3. การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ  ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของ
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ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ภายใตม้าตรฐานสากลทั้งในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแตกต่างกนั 

ส าหรับประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี /ผูอ้  านวยการ
บญัชีและการเงิน ผูจ้ดัการบญัชีและการเงิน/หัวหนา้ฝ่ายบญัชี ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษทัของกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งในประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวจิยัผูว้ิจยัไดแ้บ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยี ผูว้ิจยัได้
ส่งขอ้มูลแบบสอบถาม ไปยงักลุ่มตวัอย่างจ านวน381 บริษทั และเก็บขอ้มูลไดท้ั้งส้ินจ านวน 163 
บริษทั ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกชุดท่ีสมบูรณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์ในการวิจยั ไดจ้  านวน 
157 บริษทั  ส่วนชุดท่ีไม่สมบรูณ์จ านวน 6 บริษทัผูว้ิจยัไดท้  าการตดัออกไป ส าหรับรายละเอียดใน
การเก็บขอ้มูลของแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมส่งขอ้มูลแบบสอบถามไป
จ านวน 253 บริษทั สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้  านวน 101 บริษทัประกอบดว้ย หมวดธุรกิจสินคา้อุปโภค
บริโภคจ านวน 39 บริษทัสามารถเก็บขอ้มูลไดจ้  านวน 24 บริษทั หมวดธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรม
จ านวน 80 บริษทัสามารถเก็บขอ้มูลไดจ้  านวน 28 บริษทั และหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละ
ก่อสร้างจ านวน 134 บริษทัสามารถเก็บขอ้มูลไดจ้  านวน 49 บริษทั กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเทคโนโลยีส่ง
ขอ้มูลแบบสอบถามไปจ านวน 128  บริษทั สามารถเก็บขอ้มูลไดจ้  านวน 56 บริษทัประกอบดว้ย 
หมวดธุรกิจบริการจ านวน 90 บริษทัสามารถเก็บขอ้มูลได้จ  านวน 48 บริษทั และหมวดธุรกิจ
เทคโนโลยจี  านวน 38 บริษทั สามารถเก็บขอ้มูลได ้จ านวน 8  บริษทั 

โดยสรุปแลว้ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมจ านวน 101 บริษทั คิด
เป็นร้อยละ 64.33 รองลงมาเป็นกลุ่มเทคโนโลย ีจ านวน 56 บริษทั คิดเป็นร้อยละ35.67 และหมวด
ธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมไดแ้ก่หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้างจ านวน 49 บริษทั คิด
เป็นร้อยละ 31.21 หมวดธุรกิจสินคา้อุตสาหกรรมจ านวน 28 บริษทั คิดเป็นร้อยละ17.84 และหมวด
ธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคจ านวน 24 บริษทั คิดเป็นร้อยละ15.29 ตามล าดบั ส าหรับหมวดธุรกิจ
ของกลุ่มเทคโนโลยีไดแ้ก่ หมวดธุรกิจบริการจ านวน 48 บริษทั คิดเป็นร้อยละ30.57 และหมวด
ธุรกิจเทคโนโลยจี  านวน 8 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 5.10 ตามล าดบั แสดงดงัภาพท่ี 5.1 และ ภาพ 5.2 
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ภำพที ่5.1 แสดงร้อยละของหมวดธุรกจิทีต่อบแบบสอบถำม 

 

 
ภำพที ่5.2 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณค่ำทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชี 

 
                ดังนั้ นจากการศึกษาข้อมูลกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้สามารถสรุปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้ดงัน้ี  

   จากการส ารวจมีจ านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 157 บริษทั โดยผูก้รอกแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง และมีอายุระหว่าง  41 – 50 ปี การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส

กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม: 
1 หมำยถึง หมวดธุรกจิ
อสังหำริมทรัพย์และก่อสร้ำง 
2 หมำยถึง หมวดธุรกจิสินค้ำ
อุตสำหกรรม 
3 หมำยถึง หมวดธุรกจิสินค้ำอุปโภค
บริโภค 
กลุ่มเทคโนโลย ี: 
4 หมำยถึง หมวดธุรกจิบริกำร 
5 หมำยถึง หมวดธุรกจิเทคโนโลยี DPU
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ทั้ ง น้ีนักบัญชีส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชีมากกว่า  15 ปี และผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูจ้ดัการบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

เม่ือท าการศึกษากลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีแต่ละกลุ่มจะเห็นวา่ส่วน
ใหญ่บริษทัจะเป็นกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ส าหรับลกัษณะทางธุรกิจจะเห็นว่า ส่วนใหญ่มีทุนจด
ทะเบียนมากกวา่ 200 ลา้นบาทข้ึนไป  และมีระยะเวลาการด าเนินงานมากกวา่ 15 ปี  

จากการศึกษาดงักล่าวใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเห็นดว้ยทางดา้นความรู้
ทางวิชาชีพ  ด้านทักษะวิชาชีพ  และคุณค่าทางวิชาชีพของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใต้
มาตรฐานสากล กบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม พบว่า ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิชาชีพเป็นอยา่งดี อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.23) และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตาม
ข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยอ์ยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.83) มีความคิดเห็นแตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั0.05 ส่วน
ทางดา้นทกัษะวิชาชีพเก่ียวกบัทกัษะการใช้เหตุผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีการ
วางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและ
เหตุการณ์อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก(คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.92)และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษัทใช้บริการสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดโดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขโดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู ่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.75)แตกต่างกนั ในระดบั
นยัส าคญั0.05  ทกัษะทางวิชาชีพเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมี
ความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท ากลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริงอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.85) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีเจตคติท่ี
ดีต่อเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.08) และผูส้อบบญัชีท่ี
บริษทัใชบ้ริการสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.08 )  แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วนทางดา้นทกัษะ
ทางวิชาชีพเก่ียวกบัการส่ือสาร ทุกหัวขอ้ระดบัความคิดเห็นไม่มีความแตกต่างกนั และดา้นคุณค่า
วิชาชีพ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทใช้บริการมุ่งมั่นตั้ งใจปฏิบัติงานพร้อมท่ีจะช้ีแจงและ
รับผิดชอบผลการกระท าอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.20)  ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณอยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.42) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการแสดงความคิด 
ความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพูดของตนอยู่
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ในระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.12) และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้
บริการมีความเป็นอิสระในการท างานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.53) แตกต่าง
กนัในระดบันยัส าคญั0.05    

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาในภาพรวมผูส้อบบัญชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมใชบ้ริการ มีความรู้ทางวชิาชีพ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก ( คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
4.03)แตกต่างกนัในระดับนัยส าคญั 0.05 ทกัษะทางวิชาชีพอยู่ในระดบัเห็นด้วยค่อนขา้งมาก 
(คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.94 )แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 0.05 และคุณค่าทางวิชาชีพอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.32)  

จากการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเห็นดว้ยทางดา้นความรู้ทาง
วิชาชีพ ดา้นทกัษะวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากล 
กบัสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัซ่ึงมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มเทคโนโลยี พบว่า ด้านความรู้ทางวิชาชีพผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัใช้บริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาด
หลกัทรัพยอ์ยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก(คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.50) มีความคิดเห็นแตกต่างกนั
ในระดบันัยส าคญั 0.05 ส่วนทางด้านทกัษะวิชาชีพเก่ียวกับทกัษะการใช้เหตุผล ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีการวางแผน มีความคิดท่ีเป็นระบบบนพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์อยู่ในระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.93) และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถแกปั้ญหาไดถู้กจุดโดยศึกษาจากสาเหตุ
และหาวิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.50) แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 0.05 ทางดา้นทกัษะวิชาชีพเก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท ากล้าเปล่ียนแปลง กล้าตดัสินใจบน
พื้นฐานของความจริงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั3.86) ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก(คะแนนเฉล่ียเท่ากบั
4.21) และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการสามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งได้
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.14) แตกต่างกนัในระดบั
นยัส าคญั0.05  ส่วนทางดา้นทกัษะทางวชิาชีพเก่ียวกบัการส่ือสาร ทุกหวัขอ้ระดบัความคิดเห็นไม่มี
ความแตกต่างกนั  และ ด้านคุณค่าวิชาชีพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมุ่งมัน่ตั้งใจ
ปฏิบติังานพร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการกระท าอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก (คะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.21) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.29) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้
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บริการแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมาและปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัความคิด
และค าพูดของตนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.07) และผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความเป็นอิสระในการท างานอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.29) แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 0.05    

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาในภาพรวมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในสภาพปัจจุบนัท่ีกลุ่มเทคโนโลยี 
ใชบ้ริการ มีความรู้ทางวชิาชีพ อยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.75)แตกต่าง
กนัในระดบันัยส าคญั 0.05 ทกัษะทางวิชาชีพอยู่ในระดบัเห็นด้วยค่อนขา้งมาก ( คะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.93)  แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 0.05 และคุณค่าทางวิชาชีพอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก 
(คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.22) แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 0.05   

จากการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเห็นดว้ยทางดา้นความรู้ทาง
วชิาชีพ  ดา้นทกัษะวชิาชีพ  และคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากล 
กับท่ีบริษัทต้องการผูส้อบบัญชีรับอนุญาตบริษทัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม พบว่า ด้านความรู้ทางวิชาชีพผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีบริษัทใช้บริการมีความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลักทรัพย ์อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก  (คะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.45) และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบั
มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชีอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.36) มีความคิดเห็นแตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั0.05นอกจากนั้น
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมีความสามารถส่ือขอ้มูลทางการบญัชีตอบสนองความ
ตอ้งการของกิจการไดอ้ยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.12)  และผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่ม
ธุรกิจอยู่ในระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.12) มีความคิดเห็นแตกต่างกนัใน
ระดบันยัส าคญั0.05   ส่วนดา้นทกัษะทางวิชาชีพ เก่ียวกบัการใชเ้หตุผล  เก่ียวกบัปฏิสัมพนัธ์ และ
การส่ือสาร ไม่มีหัวขอ้ใดท่ีมีความคิดแตกต่างกนั  และดา้นคุณค่าวิชาชีพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัใช้บริการมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการกระท าอยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการปฏิบติัหนา้ท่ีโดย
สุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.47) และ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีวินยัในการท างานเช่นตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.50) แตกต่างกนัในระดบั
นยัส าคญั 0.05   
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ทั้ ง น้ีเ ม่ือพิจารณาในภาพรวมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการของกลุ่ม
เทคโนโลยี ท่ีบริษทัใช้บริการ มีความรู้ทางวิชาชีพ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
4.21)แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 0.05  ทกัษะทางวิชาชีพทุกหัวขอ้ไม่มีความแตกต่างกนัและ
คุณค่าทางวชิาชีพอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.56) แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 
0.05   

จากการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเห็นดว้ยทางดา้นความรู้ทาง
วิชาชีพ ดา้นทกัษะวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากล 
กบัท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
ผูใ้ชบ้ริการของกลุ่มเทคโนโลย ีพบวา่ ดา้นความรู้ทางวิชาชีพ พบวา่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทั
ใช้บริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและมาตรฐานการสอบบญัชีรับอนุญาตอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.43) 
และดา้นความรู้ทางวชิาชีพผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจากหน่วยงานก ากบัดูแลในกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.36) มีความคิดเห็นแตกต่างกันในระดับนัยส าคัญ 
นอกจากนั้นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีบริษัทใช้บริการมีความสามารถส่ือข้อมูลทางการบัญชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการไดอ้ยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.14) 
และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาด
ทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยอ์ยูใ่นระดบัเห็นดว้ยค่อนขา้งมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.93) 
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัในระดบันัยส าคญั 0.05  ส่วนด้านทกัษะทางวิชาชีพ เก่ียวกบัการใช้
เหตุผล   การมีปฏิสัมพนัธ์ และการส่ือทางวิชาชีพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใช้บริการมุ่งมัน่
ตั้งใจปฏิบติังานพร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการกระท าอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก (คะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 4.43)  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.29) และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัใชบ้ริการมีวนิยัในการท างาน เช่นตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก (คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.29) แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 0.05   

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาในภาพรวมผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการกลุ่มเทคโนโลยี ท่ี
บริษทัใชบ้ริการ มีความรู้ทางวชิาชีพ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.22) แตกต่าง
กนัในระดบันยัส าคญั 0.05 ดา้นทกัษะทางวิชาชีพทุกหัวขอ้ไม่มีความแตกต่างกนั และคุณค่าทาง
วชิาชีพอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ( คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.34) แตกต่างกนัในระดบันยัส าคญั 0.05    
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โดยสรุป 1) ผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เห็น
ดว้ยมากกบั คุณค่าทางวิชาชีพ มากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.32) รองลงมาเห็นดว้ยค่อนขา้งมากกบั
ความรู้ทางวิชาชีพ (คะแนนเฉล่ีย 4.03) และ เห็นด้วยค่อนขา้งมากกบัทกัษะทางวิชาชีพ(คะแนน
เฉล่ีย 3.94)  ในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมในระดบันยัส าคญั 0.05 ตามล าดบั ส่วนผูใ้ชบ้ริการ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกลุ่มเทคโนโลยีส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับ คุณค่าทางวิชาชีพ มากท่ีสุด 
(คะแนนเฉล่ีย 4.22) รองลงมาเห็นดว้ยค่อนขา้งมากกบัทกัษะทางวิชาชีพ (คะแนนเฉล่ีย 3.93) และ
เห็นดว้ยค่อนขา้งมากกบัความรู้ทางวชิาชีพ (คะแนนเฉล่ีย 3.75)  ในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีท่ี
มีต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มเทคโนโลยี ในระดบันยัส าคญั 
0.05 ตามล าดบั      

2) ผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากกบั 
คุณค่าทางวิชาชีพ มากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.56) รองลงมาเห็นด้วยมากกับความรู้ทางวิชาชีพ 
(คะแนนเฉล่ีย 4.21) ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัตอ้งการท่ีมีต่อการด าเนินงานของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมในระดบันยัส าคญั   0.05  ตามล าดบั     
ยกเวน้ดา้นทกัษะทางวชิาชีพมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วนผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
กลุ่มเทคโนโลยีส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับ คุณค่าทางวิชาชีพ มากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย 4.34) 
รองลงมาเห็นด้วยมากกับความรู้ทางวิชาชีพ (คะแนนเฉล่ีย 4.22) ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ี
บริษทัตอ้งการ ท่ีมีต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มเทคโนโลยีใน
ระดบันยัส าคญั 0.5 ตามล าดบั ยกเวน้ดา้นทกัษะทางวชิาชีพมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
ตำรำงที่  5.1 แสดงภำพรวมในควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทำงด้ำนควำมรู้

ทำงวชิำชีพ ด้ำนทกัษะทำงวชิำชีพและด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ ทั้งในสภำพปัจจุบันของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 

ปัจจัย 
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี 

สภำพปัจจุบัน
ของผู้สอบบัญชี 

ทีบ่ริษัทต้องกำร
ผู้สอบบัญชี 

สภำพปัจจุบัน
ของผู้สอบบัญชี 

ทีบ่ริษัทต้องกำร
ผู้สอบบัญชี 

ดา้นความรู้ทาง
วชิาชีพ 

เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก

(4.03) 

เห็นดว้ยมาก
(4.21) 

เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก

(3.75) 

เห็นดว้ยมาก
(4.22) 
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ตำรำงที่  5.1 แสดงภำพรวมในควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทำงด้ำนควำมรู้
ทำงวชิำชีพ ด้ำนทกัษะทำงวชิำชีพและด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ ทั้งในสภำพปัจจุบันของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและทีบ่ริษัทต้องกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (ต่อ) 

 

ปัจจัย 
กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี 

สภำพปัจจุบัน
ของผู้สอบบัญชี 

ทีบ่ริษัทต้องกำร
ผู้สอบบัญชี 

สภำพปัจจุบัน
ของผู้สอบบัญชี 

ทีบ่ริษัทต้องกำร
ผู้สอบบัญชี 

ดา้นทกัษะ
วชิาชีพ 

เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก

(3.94) 

 เห็นดว้ย
ค่อนขา้งมาก

(3.93) 

 

ดา้นคุณค่าทาง
วชิาชีพ 

เห็นดว้ยมาก
(4.32) 

เห็นดว้ยมาก
(4.56) 

เห็นดว้ยมาก
(4.22) 

เห็นดว้ยมาก
(4.34) 

 
สรุปผลการทดสอบขอ้สมมติฐาน 
1. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การสอบ

บญัชีในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีผลต่อความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและ
คุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์การสอบบญัชีในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั มีผลต่อ ความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05  ทั้งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและ
กลุ่มเทคโนโลย ี ตามตารางท่ี5-2 และตารางท่ี5-3 
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ตำรำงที ่5.2  สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแตกต่ำงกันมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต  ทำงด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพและคุณค่ำทำงวิชำชีพที่
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยใีนสภำพปัจจุบัน 

 

ล ำดับ 
ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยควำมรู้ทำงวชิำชีพ ทกัษะทำง
วชิำชีพและคุณค่ำทำงวชิำชีพ ค่ำ t ค่ำF ค่ำsig<0.05* 

1.ปัจจัยควำมรู้ทำงวชิำชีพ 
1. อาย ุ มีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการ

บริหารองคก์รของกิจการ 
 22.006 0.000* 

2. ประสบการณ์ -สามารถส่ือสารขอ้มูลทางบญัชี
ตอบสนองความตอ้งการของกิจการ

ได ้

 7.739 0.001* 

3. เพศ -ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่ม

ธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

0.009  0.000* 

4. ระดบัการศึกษา -มีความรู้เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางบญัชี 

 

-1.512  0.026* 

  2.ปัจจัยด้ำนทกัษะวชิำชีพ 
2.1กำรใช้เหตุผล 

   

1. อาย ุ สามารถวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์
โดยใชเ้หตุผล ทฤษฏี ขอ้มูลเชิง

ประจกัษแ์ละตวัอยา่งประสบการณ์
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเหมาะสม 

 22.231 0.000* 
2. ประสบการณ์  6.081 0.003* 
3. เพศ -0.22  0.001* 
4. ระดบัการศึกษา 0.469  0.000* 
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ตำรำงที ่5.2  สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแตกต่ำงกันมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต  ทำงด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพและคุณค่ำทำงวิชำชีพที่
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยใีนสภำพปัจจุบัน (ต่อ) 

 

ล ำดับ 
ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยควำมรู้ทำงวชิำชีพ ทกัษะ
ทำงวชิำชีพและคุณค่ำทำงวชิำชีพ ค่ำ t ค่ำF ค่ำsig<0.05* 

2.2.ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ 
1. อาย ุ ยอมรับฟังควำมคิดเห็น

ข้อเสนอแนะและตอบค ำถำม 
 18.235 0.000* 

2. ประสบการณ์ -มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 
กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจ

บนพื้นฐานของความจริง 

 13.795 0.000* 

3. เพศ -มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน -1.577  0.000* 
4. ระดบัการศึกษา -สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิง

ท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 
0.009  0.000* 

  2.3 ทกัษะกำรส่ือสำร    
1. อาย ุ -จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การ

เขียนและสามารถถ่ายทอดได้
อยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจ

ตรงกนั 

 23.105 0.000* 

2. เพศ -สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือใน

การท าบญัชีได ้

-1.683  0.000* 

3. ระดบัการศึกษา -จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การ
เขียนและสามารถถ่ายทอดได้
อยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจ

ตรงกนั 

-1.547  0.009* 
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ตำรำงที ่5.2  สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแตกต่ำงกันมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต  ทำงด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพและคุณค่ำทำงวิชำชีพที่
แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยใีนสภำพปัจจุบัน (ต่อ) 

 

ล ำดับ 
ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยควำมรู้ทำงวชิำชีพ ทกัษะ
ทำงวชิำชีพและคุณค่ำทำงวชิำชีพ ค่ำ t ค่ำF ค่ำsig<0.05* 

3.ปัจจัยคุณค่ำทำงวชิำชีพ 
1. อาย ุ -แสดงความคิด ความรู้สึกอยา่ง

เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติั
ตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและ

ค าพดูของตน 

 13.894 0.000* 

2. ประสบการณ์ มีวนิยัในการท างานเช่นตรงต่อ
เวลามีความรับผิดชอบต่องานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

 5.100 0.000* 

3. เพศ - ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสุจริตและ
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

0.037  0.001* 

4. ระดบัการศึกษา -มีความเป็นอิสระในการท างาน 0.256  0.025* 
  

ตำรำงที่  5.3 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทำงด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพและคุณค่ำทำง
วิชำชีพที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและ
กลุ่มเทคโนโลยทีีบ่ริษัทต้องกำร 

 

 
ล ำดับ 

 
ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยควำมรู้ทำงวชิำชีพ ทกัษะ
ทำงวชิำชีพและคุณค่ำทำงวชิำชีพ 

 
ค่ำ t 

 
ค่ำF 

 
ค่ำ

sig<0.05* 1.ปัจจัยด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 
1. อาย ุ -สามารถส่ือสารขอ้มูลทางบญัชี

ตอบสนองความตอ้งการของ
กิจการได ้

 9.872 0.000* 
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ตำรำงที่  5.3 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทำงด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพและคุณค่ำทำง
วิชำชีพที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและ
กลุ่มเทคโนโลยทีีบ่ริษัทต้องกำร (ต่อ) 

 

 
ล ำดับ 

 
ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยควำมรู้ทำงวชิำชีพ ทกัษะ
ทำงวชิำชีพและคุณค่ำทำงวชิำชีพ 

 
ค่ำ t 

 
ค่ำF 

 
ค่ำ

sig<0.05* 1.ปัจจัยด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 
2. ประสบการณ์ -มีความรอบรู้เก่ียวกบัโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางบญัชี 
 8.448 0.000* 

3. เพศ -ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของ
กลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์

0.243  0.001* 

4. ระดบัการศึกษา -มีความสามรถในการอ่านและ
แปลความหมายของขอ้มูล

ทางการบญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

5.109  0.000* 

  2.ปัจจัยด้ำนทกัษะวชิำชีพ 
2.1กำรใช้เหตุผล 

   

1. ระดบัการศึกษา มีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐาน
ของขอ้เทจ็จริงไดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัเวลา สถานท่ีและเหตุการณ์ 

3.033  0.000* 

  2.2 ดา้นทกัษะปฏิสัมพนัธ์    
1. อาย ุ -มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน  13.098 0.000* 
2. เพศ -มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้ท า 

กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจ
บนพื้นฐานของความจริง 

-1.524  0.000* 

3. ระดบัการศึกษา สามารถปฏิเสธการใหบ้ริการส่ิงท่ี
ไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.267  0.000* 
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ตำรำงที่  5.3 สรุปกำรทดสอบสมมติฐำนปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทำงด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพและคุณค่ำทำง
วิชำชีพที่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและ
กลุ่มเทคโนโลยทีีบ่ริษัทต้องกำร (ต่อ) 

 
 

ล ำดับ 
 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยควำมรู้ทำงวชิำชีพ ทกัษะ
ทำงวชิำชีพและคุณค่ำทำงวชิำชีพ 

 
ค่ำ t 

 
ค่ำF 

 
ค่ำ

sig<0.05* 2.3 ทกัษะกำรส่ือสำร 
1. อาย ุ -จบัประเด็นการฟัง การอ่าน การ

เขียนและสามารถถ่ายทอดได้
อยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจ

ตรงกนั 

 2.977 0.003* 

2. เพศ -สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือใน

การท าบญัชีได ้

-3.571  0.000* 

3. ระดบัการศึกษา -สามารถใช ้Email ในการรับส่ง
ขอ้มูล 

4.020  0.000* 

  3. ปัจจัยด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ    
1. ประสบการณ์ -แสดงความคิด ความรู้สึกอยา่ง

เปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติั
ตนใหส้อดคลอ้งกบัความคิดและ

ค าพดูของตน 

7.994  0.000* 

2. ระดบัการศึกษา -มีความเป็นอิสระในการท างาน 2.077  0.001* 
3. เพศ -มีความเป็นอิสระในการท างาน -3.403  0.002* 
4. อาย ุ ปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททาง

บญัชี 
 10.528 0.000* 

 
จากตารางท่ี 5.2 และ5.3 พบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบ

บัญชีของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตในปัจจุบันและ ท่ีบริษัทต้องการผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
ผูใ้ช้บริการแตกต่างกนั มีผลต่อความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของ

DPU



328 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ทั้งกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและ
กลุ่มเทคโนโลย ี

ซ่ึงผูว้ิจยัได้แสดงผลในตารางท่ี 5 .2 และ 5.3  เฉพาะเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัมีผลต่อความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ
และคุณค่าทางวิชาชีพท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัมากท่ีสุดเช่นสภาพในปัจจุบนัอายุของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความรู้ทางวชิาชีพเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเขา้ใจ
ในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัมากท่ีสุด ส่วนท่ีบริษทั
ตอ้งการ อายุของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถส่ือสารขอ้มูล
ทางบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัมากท่ีสุด เป็นตน้ 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีท่ีบริษทัตอ้งการแตกต่างกนัมีผล
ต่อความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพแตกต่างกนั1)ทางดา้นความรู้ทาง
วชิาชีพเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ    
สามารถเลือกรูปแบบในการน าเสนอขอ้มูลทางบญัชีอยา่งเหมาะสม    ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์
เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้เก่ียวกับโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางบญัชี 2)ทางดา้นทกัษะทางวิชาชีพแบ่งเป็น 2.1)ทกัษะการใชเ้หตุผลเก่ียวกบัผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตสามารถวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์โดยใชเ้หตุผล ทฤษฏี ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละ
ตวัอยา่งประสบการณ์เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสม  2.2 ) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์เก่ียวกบัผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตยอมรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม  มีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน    มี
ความรู้ เป็นผู ้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าเป ล่ียนแปลง กล้าตัดสินใจบนพื้นฐานของความจริง       
สามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม2.3)ทกัษะการส่ือสารเก่ียวกบัผูส้อบ
บญัชีจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียนและสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจ
ตรงกนั   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได ้   สามารถใช ้Email 
ในการรับส่งข้อมูล 3) ด้านคุณค่าทางวิชาชีพเก่ียวกับแสดงความคิด ความรู้สึกอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัความคิดและค าพูดของตน  มีวินยัในการท างานเช่น
ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีความเป็นอิสระในการท างาน   ปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยสุจริตและประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

ส าหรับ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนสภาพปัจจุบนัแตกต่างกนัมีผลต่อความรู้
ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพแตกต่างกนั1) ทางดา้นความรู้วิชาชีพเก่ียวกบั
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ผูส้อบบญัชีสามารถส่ือสารขอ้มูลทางบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้มีความรอบรู้
เก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของ
กลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพยมี์ความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของขอ้มูลทางการ
บญัชีท่ีเป็นภาษาองักฤษได้อย่างถูกตอ้ง  2) ทางด้านทกัษะทางวิชาชีพแบ่งเป็น2.1)ทกัษะการใช้
เหตุผลเก่ียวกบัมีความคิดท่ีเป็นระบบพื้นฐานของขอ้เท็จจริงไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ีและ
เหตุการณ์ 2) ทกัษะปฏิสัมพนัธ์เก่ียวกบัมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด กลา้
ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง   สามารถปฏิเสธการให้บริการส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม 2.3)ทกัษะการส่ือสารเก่ีย;กบัการจบัประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน
และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจตรงกนั    สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
มาเป็นเคร่ืองมือในการท าบญัชีได้ และสามารถใช้ Email ในการรับส่งขอ้มูล3)ดา้นคุณค่าทาง
วชิาชีพเก่ียวกบัแสดงความคิด ความรู้สึกอยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบั
ความคิดและค าพดูของตนและมีความเป็นอิสระในการท างานและปฏิบติังานท่ีค านึงถึงมรรยาททาง
บญัชี 

 
2. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทาง

วิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ภายใตม้าตรฐานสากลในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ผลการวิจยัพบวา่1)ในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม 
คุณค่าทางวชิาชีพมีผลกระทบทางตรงในเชิงบวก และความรู้ทางวิชาชีพมีผลกระทบทางออ้มในเชิง
บวก มากท่ีสุดต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั
0.01  2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัตอ้งการ ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม ทกัษะทางวิชาชีพมีผลกระทบ
ทางตรงในเชิงบวก และความรู้ทางวิชาชีพมีผลกระทบทางออ้มในเชิงบวก  มากท่ีสุดต่อการ
ด าเนินงานของผูใ้ช้บริการอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั0.01  3) ในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษัทต้องการ ของกลุ่มเทคโนโลยี ทักษะทางวิชาชีพมี
ผลกระทบทางตรงในเชิงบวก และความรู้ทางวิชาชีพมีผลกระทบทางออ้มในเชิงบวกมากท่ีสุดต่อ
การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั0.01   

3. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่ม
สินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีไดรั้บผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ
และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ภายใตม้าตรฐานสากลทั้งในสภาพปัจจุบนัและท่ี
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บริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า การด าเนินงานของกลุ่มสินคา้
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและ
คุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลในสภาพปัจุบนัและท่ีบริษทั
ตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั0.01   
 
อภิปรำยผลกำรวจัิย 

จากการทดสอบขอ้สุมมติฐานทั้ง 3 ขอ้อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1.  ผลการทดสอบขอ้สุมมติฐานท่ี1 ท่ีพบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์

การสอบบญัชีในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและ ท่ีบริษทัต้องการผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแตกต่างกนั มีผลต่อ ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05  ทั้งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลย ี  

  ผลการวิจยัน้ีแสดงผลการศึกษาท่ีน่าสนใจว่าในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตและท่ีบริษทัผูส้อบบญัชีรับอนญาตจากผูใ้ช้บริการของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยีไดใ้ห้ความส าคญักบัผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตว่าข้ึนอยู่กบัเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทางด้านความรู้ทาง
วิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงมีอิทธิพลในเชิงบวก
ต่อการด าเนินงานท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเกิดความเช่ือมัน่ การยอมรับและความ
ผกูพนักบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต โดยผลงานวิจยัในคร้ังน้ีจะสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงกบั
งานวิจยัเร่ือง”ผลกระทบของความรู้ ความสามารถทางบญัชีและประสบการณ์ดา้นการสอบบญัชี”  
ของชัพวิชญ์  ค  าภิรมย(์2554)พบว่า“ความรู้ความสามารถทางบญัชี ทกัษะทางวิชาชีพ ความรู้ทาง
วชิาชีพ เจตคติมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความส าเร็จในการท างานโดยรวมและประสบการณ์ ดา้น
การสอบบญัชี ด้านการปฏิบติังานสอบบญัชีและด้านปฏิบติังานอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความส าเร็จในการท างานโดยรวม” ยงัมีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัส่วนบุคคลของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงพบวา่”ระดบัการศึกษามี
ความพร้อมทุกด้านได้แก่ด้านวิชาชีพ ด้านภาษา กฎหมายและด้านเทคโนโลยี (นฤมล สุมรรคา, 
2554)  ความรู้ความสามารถ ด้านความรู้ในวิชาชีพด้านทกัษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าแห่งวิชาชีพ
แตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะบรรษทัภิบาล(สุวรรณ หวงัเจริญเดช,2548)  

ดงันั้นในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกลุ่มเทคโนโลยีจะเหมือนกนั กล่าวคือผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะ
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ข้ึนอยู่กับเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทางดา้นความรู้ทางวชิาชีพ  ดา้นทกัษะทางวชิาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพมีความแตกต่างกนัจะส่งผล
ต่อการด าเนินงานของผูใ้ช้บริการท่ีจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ การยอมรับและความผกูพนักบัผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการ  

2. ผลการทดสอบขอ้สุมมติฐานท่ี2 ท่ีพบว่า1)ในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม คุณค่าทางวิชาชีพมีผลกระทบทางตรงในเชิงบวก และความรู้
ทางวิชาชีพมีผลกระทบทางออ้มในเชิงบวก มากท่ีสุดต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของผูใ้ช้บริการอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ0.01  2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัต้องการ ของกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม ทกัษะทางวิชาชีพมีผลกระทบทางตรงในเชิงบวก และความรู้ทางวิชาชีพมีผลกระทบ
ทางออ้มในเชิงบวก มากท่ีสุดต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั0.01  3) ในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชี และผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัตอ้งการ ของ
กลุ่มเทคโนโลยี ทักษะทางวิชาชีพมีผลกระทบทางตรงในเชิงบวก และความรู้ทางวิชาชีพมี
ผลกระทบทางออ้มในเชิงบวกมากท่ีสุดต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการ 
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั0.01   

ผลลพัธ์การวิจยัท่ีไดแ้สดงให้เห็นว่าในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต ของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมไดใ้ห้ความส าคญักบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ
ทั้งทางตรงและทางออ้มรวมทั้งคุณค่าทางวิชาชีพโดยตรง ผลงานวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัท่ี
ใกลเ้คียงของสุวรรณ  หวงัเจริญเดช (2548) ท่ีพบวา่ “ความรู้ ความสามารถของนกับญัชี  ดา้นความรู้
ในวิชีพ ด้านทกัษะทางวิชาชีพและด้านเจตคติมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะบรรษทัภิบาลและ
ความรู้ความสามารถของนกับญัชีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถท าให้ธุรกิจ SMEภาคใตมี้ขอ้มูลทางบญัชี
ท่ีสามารถเปิดเผยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง”  เช่นเดียวกนัท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีหรือท่ีบริษทัคาดหวงัไว ้
ผูส้อบบญัชีของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมได้ให้ความส าคญักับความรู้ทางวิชาชีพและทกัษะทาง
วชิาชีพทั้งทางตรงและทางออ้มและไดใ้หค้วามส าคญักบัคุณค่าทางวิชาชีพโดยตรง  ผลงานวิจยัน้ีจะ
สอดคลอ้งใกลเ้คียงกบั การรวบรวมงานวิจยัของ Wooten(2003) อา้งจาก De Angelo (1981) ว่า 
“งานสอบบญัชีท่ีมีคุณภาพดีนั้นอาจเกิดจากการท่ีส านกังานสอบบญัชีมีทีมงานตรวจสอบท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัวิชาชีพท่ีกา้วหนา้เป็นปัจจุบนั มีความสามารถและมีความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานทาง
วิชาชีพเป็นอย่างดี” ส าหรับในสภาพปัจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่ม
เทคโนโลยีไดใ้ห้ความส าคญัทั้งทางตรงและทางออ้มกบัความรู้ทางวิชาชีพและทกัษะทางวิชาชีพ
และคุณค่าทางวชิาชีพโดยตรง ผลงานวจิยัน้ีใกลเ้คียงกบัผลงานวิจยัของ Carcello, HermansonละMc 
Grnth (1992) พบว่า “คุณภาพของงานสอบบญัชีมุคุณภาพ 6 อนัดบั ได้แก่ 1) สมาชิกในทีมงาน
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ตรวจสอบมีความรู้ในเร่ืองการบญัชีและการสอบบญัชีเป็นอยา่งดี 2)การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 3) สมาชิกในทีมงานตรวจสอบมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 4) 
ผูส้อบบญัชีมีความรู้และเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ 5)การติดต่อส่ือสารระหว่างทีมงาน
ตรวจสอบและผูบ้ริหารของบริษทัผูรั้บการตรวจสอบบ่อยคร้ังและ 6) ผูช่้วยผูส้อบบญัชีมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ และผลงานวิจยัท่ีใกลเ้คียงของ Schroeder,Solomonและ
Vickrey(1986) พบว่า “ ผูส้อบบญัชีมีความเขา้ใจและทราบถึงการรับรู้ของประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของงานสอบบญัชี” นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบั
ผลงานวิจัยของกาญจนา สิริกุลรัตน์และคณะ (2553) พบว่า คุณธรรม จริยธรรมด้านทักษะ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบทางดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทกัษะทางปัญญา และดา้นความรู้ ผูใ้ชบ้ณัฑิตพอใจทุกดา้นใน
ระดบัดีมาก. 

3. ผลการทดสอบขอ้สุมมติฐานท่ี 3 ท่ีพบวา่ การด าเนินงานของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
และกลุ่มเทคโนโลยไีดรั้บผลกระทบจากความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทางวิชาชีพ
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลในสภาพปัจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ0.01 จะสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จาก
แบบสอบถามปลายเปิดพบวา่  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ควรศึกษาความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการสอบ
บญัชีใหม่ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ควรศึกษาความรู้เก่ียวกบักฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยู่เสมอ  เพื่อให้
ทันสมัยและแบ่งปันความรู้ใหม่ๆให้กับลูกค้า ต้องมีพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ือง และติดตาม
มาตรฐานการบญัชีใหม่ๆน าความรู้ทางวิชาชีพมาให้ค  าแนะน าแก่ผูใ้ชบ้ริการ วิเคราะห์จุดดี จุดอ่อน
ในระบบจากการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อใหบ้ริษทั     ปรับปรุงดีข้ึนเพราะเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยผ์ูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของลูกคา้รวมทั้งความรู้ทางดา้น
อ่ืนมากกว่าทางบญัชี เพราะจะท าให้การวางแผนการสอบบญัชีไดค้รอบคลุมกว่า ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ตอ้งมีการเพิ่มมูลค่าให้บริษทัดา้นความรู้ทางวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภงด. 50 ประมวล
รัษฎากร เป็นตน้ 

  กล่าวโดยสรุปผลการวิจยัในคร้ังน้ีน้ีแสดงผลการศึกษาท่ีน่าสนใจวา่ในสภาพปัจจุบนั
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
และกลุ่มเทคโนโลยไีดใ้หค้วามส าคญักบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีมีความรู้ทางวิชาชีพ  มีทกัษะทาง
วชิาชีพและมีคุณค่าทางวชิาชีพท่ีมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มในเชิงบวกต่อการด าเนินงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการ กล่าวคือท าให้ผูใ้ช้บริการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความ
เช่ือมัน่ การยอมรับและความผกูพนักบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนัน่เอง โดยผลงานวิจยัจะสอดคลอ้ง
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กบั และนอกจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บวรลกัษณ์ เงินมา (2554) พบวา่ “คุณลกัษณะของ
บณัฑิตสาขาวิชาการบญัชีด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ/ด้านคุณธรรมจริยธรรมมีระดบัความตอ้งการ
ของสถานประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ด้านความรู้ ความสามารถทางการบญัชี
และดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดบัความตอ้งการของสถานประกอบการในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และด้านการใช้ภาษาต่างประเทศมีระดบัความตอ้งการของสถานประกอบการใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง”เป็นผลจากการวจิยัเร่ือง “คุณลกัษณะของบณัฑิตสาขาวิชาการบญัชี
ในความตอ้งการของสถานประกอบการในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์” ซ่ึงจะเห็นไดว้่าถา้ผูส้อบบญัชี
ตอ้งมีความรู้ทางวชิาชีพ ทกัษะทางวชิาชีพ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน แลว้ก็จะมีผลท าให้ผูส้อบบญัชี
ของธุรกิจนั้นขาดความเขา้ใจในงานดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการและสามารถส่ือขอ้มูล
ทางบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการได้ รวมทั้งมีความรู้ เป็นผูน้ า กล้าคิด กล้าท า กล้า
เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานของความจริง เป็นตน้  ส่วนในสภาพปัจจุบนัของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาต กลุ่มเทคโนโลยีจะเหมือนกนั กล่าวคือ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต มีความรู้ทางวชิาชีพตอ้งมีทกัษะทางวิชาชีพและตอ้งมีคุณค่าทางวิชาชีพโดย
มุ่งเนน้การมีทกัษะทางวชิาชีพโดยตรงและคุณค่าทางวชิาชีพโดยตรง จึงมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการ ท่ีจะท าให้มีความเช่ือมัน่ การยอมรับและความผูกพนั
ของผูใ้ชบ้ริการ โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจะมีเฉพาะความรู้ทางวชิาชีพอยา่งเดียวไม่ได ้   

ส าหรับผลการวิจยัท่ีพบวา่ดา้นความรู้ทางวิชาชีพมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มใน
เชิงบวกกับการด าเนินงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตสอดคล้องกับความต้องการของผูต้อบ
แบบสอบถามคือ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี มองเร่ืองความรู้ทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ว่า 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตมีความรู้ทางวิชาชีพจึงสามารถสอบผา่นการเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แต่
ส่ิงท่ีส าคัญคือความมีทกัษะทางวิชาชีพท่ีน าความรู้ทางวิชาชีพมาให้ค  าแนะน าแก่ผูใ้ช้บริการ 
วเิคราะห์จุดดี จุดอ่อนในระบบจากการตรวจสอบงบการเงิน เพื่อให้บริษทัปรับปรุงดีข้ึน ส่วนคุณค่า
ทางวชิาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามคือผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี มองเร่ืองคุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ว่า ปัจจุบนัมีหน่วยงานท่ีมีบทบาทในการก ากบัดูแลวิชาชีพบญัชี โดยเฉพาะสภาวิชาชีพ
บญัชีเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณ คุณค่าในการประกอบวิชาชีพอย่างเขม้งวดจึงท าให้มี
อิทธิพลต่อการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีจะมุ่งเน้นให้ความส าคญัของการใช้
ทกัษะวชิาชีพ ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพื่อให้มีความเช่ือมัน่ การยอมรับ 
และความผกูพนัเป็นเชิงเทคนิคว่าธุรกิจจะประสบความส าเร็จไดน่้าจะเกิดจาก ทกัษะวิชาชีพ ของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผลวจิยัท่ีไดน้ี้นบัไดว้า่เป็นประเด็นท่ีส าคญัซ่ึงใชเ้ป็นประโยชน์ต่อภาพพจน์
ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและธุรกิจในการน าปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ

DPU



334 

อนุญาตของผูใ้ช้บริการมาประยุกต์ใช้กบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และธุรกิจได้ โดยท่ีความรู้ทาง
วิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพ ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีผูใ้ช้บริการผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต ซ่ึงไดแ้ก่ปริมาณท่ีท าการตรวจสอบ ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ค่านิยมของบริษทัท่ีไปใช้ในการบริการสอบบญัชี ระยะเวลาท่ีใช้ในการสอบบญัชีของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ความมีจิตส านึกท่ีดีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบัติงาน การ
ใหบ้ริการอ่ืนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนอกเหนือจากงานสอบบญัชี เช่น การวางแผนภาษี เป็นตน้ 
การให้ค  าแนะน าในงานด้านการบัญชีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต การมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตยข์องผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  การมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพและสามารถเพิ่มคุณค่าต่อวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ความ
เหมาะสมในคุณภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และความมีช่ือเสียง ความมัน่คง
ของบริษทัท่ีให้บริการการสอบบญัชีจะส่งผลกระทบความเช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ริการ การยอมรับของ
ผูใ้ชบ้ริการและความผกูพนัของผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 

 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยในอนำคตและประโยชน์ของงำนวจัิย 
1. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวจัิยในอนำคต 
 จำกกำรวจัิยสรุปข้อเสนอแนะในกำรท ำวจัิยในอนำคตได้ดังนี ้
 1.1 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
และกลุ่มเทคโนโลยี เพราะทั้ง 2 กลุ่มตอ้งใช้ความรู้และเทคนิคเฉพาะดา้นค่อนขา้งมาก  ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัมาจากกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในแต่ละหมวด
ธุรกิจอาจไม่เพียงพอในการหาความแตกต่างและท าการเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มธุรกิจได ้ ดงันั้นใน
การท าวจิยัในอนาคตต่อไปอาจจะตอ้งท าการศึกษาในกลุ่มธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติม      
 1.2 ในการวิจยัคร้ังน้ี ปัจจยั ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะวิชาชีพ คุณค่าทางวิชาชีพของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใตม้าตรฐานสากลในสภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรม
และกลุ่มเทคโนโลยี โดยการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการได้แก่การยอมรับการสอบบญัชี การมีความเช่ือมัน่ในการ
สอบบญัชี  และความผกูพนัของผูใ้ชบ้ริการต่อผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไม่ไดแ้ยกหวัขอ้อยา่งชดัเจน 
เป็นการวเิคราะห์ในภาพรวมทั้งหมด  ดงันั้นในการศึกษาวจิยัในอนาคตอาจจะตอ้งมีการการจดักลุ่ม
ของการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้ชดัเจนมากข้ึน เพื่อสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยั

DPU



335 

ไปประยุกต์ในการด าเนินงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของผูใ้ช้บริการกลุ่มธุรกิจในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
                1.3 ผลจากการวจิยัจะเห็นวา่สภาพปัจจุบนัและท่ีบริษทัตอ้งการผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
กลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปัจจยัทางดา้นความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพบญัชี
และคุณค่าทางวิชาชีพของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตมีอิทธิพลทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูใ้ชบ้ริการในเชิงบวก  ดงันั้นในการวจิยัอาจตอ้งศึกษาเชิง
ลึกของแต่ละปัจจยัทั้งหมด หรือคน้หาปัจจยัอ่ืนรวมทั้งการเปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรมโดยใช้
เคร่ืองมือทดสอบ Invariant เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและความคิดเห็นท่ีสามารถน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจและในเชิงวชิาการต่อไป 
                1.4 นอกจากนั้น ผูว้ิจยัอาจจะเปล่ียนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ช้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เช่น กลุ่มส านกังานบญัชีและทนายความ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บรองคุณภาพมาตรฐาน ISO  เป็นตน้ เพื่อจะไดแ้นวคิดท่ีหลากหลาย 
และอาจศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการหมุนเวียนเปล่ียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นตน้ 
 
2. ข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบแบบสอบถำม 

ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงไดแ้ก่ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน/หวัหนา้ฝ่ายบญัชีไดไ้ดข้อ้เสนอแนะและความเห็นดงัน้ี 

2.1  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยึดรูปแบบท่ีใชใ้นการท างบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินมากเกินไป  โดยไม่มีเปล่ียนแปลงค าอธิบายใดๆ ท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจไม่กระจ่างใน
ส่วนนั้นๆ    ตลอดจนดา้นทกัษะทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจและ
สามารถปรับใช้จากมาตรฐานการบัญชีให้เข้ากับพื้นฐานความเป็นจริงของกิจการและ
สภาพแวดลอ้มของลูกคา้ได ้

2.2 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตควรท่ีจะมีความรู้ ความเขา้ใจละมีความสามารถในธุรกิจของ
ลูกคา้ท่ีตนไดท้ าการสอบบญัชี ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจและอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบกบัธุรกิจของลูกคา้
ท่ีใชบ้ริการการสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

2.3  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตควรท าความเขา้ใจและศึกษาด้านอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจาก
ความรู้ทางด้านบัญชีอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อส่งผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบัญชีของ
ผูใ้ชบ้ริการอนัไดแ้ก่ความเช่ือมัน่ การยอมรับและความผกูพนัของลูกคา้  
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3. ประโยชน์ของงำนวจัิย 
              การวจิยัในคร้ังน้ีมีประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางดา้นบญัชีดงัน้ี 

3.1 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพฒันา
ศกัยภาพของตวัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพื่อให้การปฏิบติังานการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตท่ีจะตอ้งใชท้กัษะทางวชิาชีพมากข้ึน  เพื่อจะไดรั้บความเช่ือมัน่จากผูใ้ชบ้ริการ   

3.2 สภาวิชาชีพบญัชี สถาบนัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีท าการอบรมนกัวิชาชีพบญัชี
นอกจากอบรมโดยบรรยายพิเศษทางด้านความรู้แลว้ ควรมีการเน้นทางดา้นทกัษะวิชาชีพในเชิง
ปฏิบัติ เ น่ืองจากทั้ งในสภาพท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันและสภาพความต้องการผู ้สอบบัญชีจะเห็น
ความส าคญัในเร่ืองทกัษะวชิาชีพ ทั้งทกัษะการใชเ้หตุผล และทกัษะการส่ือสาร 

 3.3 หน่วยงานตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะไดใ้ห้ความส าคญักบัผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตตอ้งมีทกัษะทางวชิาชีพมากข้ึนและอาจจะก าหนดกฎเกณฑ์ของผูท่ี้จะเป็นผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศในเร่ืองของความเช่ียวชาญท่ีตอ้งใช้ทกัษะทางวิชาชีพ
นอกจากความรู้ คุณค่าทางวชิาชีพแลว้ 

 3.4  ผูบ้ริหารของธุรกิจอาจใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาในการใชบ้ริการผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตโดยพิจารณาจากลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต แต่อาจจะไม่ใช่ 100% เพราะอาจ
ตอ้งมีปัจจยัอ่ืนมาประกอดดว้ย เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด       

3.5   หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่นสภาวิชาชีพบญัชีฯ  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย สถาบนัการศึกษา กรมพฒันาธุรกิขจการคา้ เป็นตน้ร่วมกนัเป็นแนวร่วมท่ีจะท าการพฒันานกั
วชิาชีพบญัชีไทยใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงในยคุของโลกเศรษฐกิจการคา้เสรี 
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ภำคผนวก ก 
แบบสอบถำม 

เร่ือง ควำมรู้ทำงวชิำชีพ ทกัษะทำงวชิำชีพ และคุณค่ำทำงวชิำชีพของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตภำยใต้มำตรฐำนสำกล ทีม่ผีลต่อกำรด ำเนินงำน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
ผู้ใช้บริกำรกลุ่มสินค้ำอตุสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยทีีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
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แบบสอบถำมประกอบกำรวจิัย 
(ส ำหรับผู้ใช้บริกำรผู้สอบบัญชีรับอนุญำต) 

เร่ือง ควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตภำยใต้มำตรฐำนสำกล ที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของ
ผู้ใช้บริกำรกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 
ค ำช้ีแจงในกำรตอบแบบสอบถำม 

1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา เร่ือง
ความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายใต้
มาตรฐานสากล ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ของผูใ้ช้บริการกลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยท่ีีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเพื่อน าผล
การศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางให้ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตได้มีการปรับปรุงพฒันาคุณภาพและ
ศกัยภาพของตนเองในการให้บริการแก่บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และยงัเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัต่างๆท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ให้เป็น
มาตรฐานสากลและส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการผูส้อบบญัชีมีความมัน่ใจและเช่ือถือผลการด าเนินงานมาก
ข้ึนเป็นตน้ 

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6  ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการการสอบบญัชีของกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและ

กลุ่มเทคโนโลยท่ีีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตอนท่ี 3 ลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูแ่ละท่ีบริษทัตอ้งการ 

              ตอนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะวิชาชีพ และคุณค่าทางวิชาชีพของผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตภายใต้มาตรฐานสากลของผู ้ใช้บริการกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่ม             
เทคโนโลยใีน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
              ตอนท่ี 5 ขอ้มูลการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
              ตอนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของผูใ้ชบ้ริการดีข้ึน  
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6.1 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความรู้ทางวิชาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพและคุณค่าทาง
วชิาชีพของผูส้อบบญัชี                   

6.2 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
             3. ผูต้อบแบบสอบถามจะต้องเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชี/ผูอ้  านวยการผูฝ่้ายบญัชีและ
การเงินหรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายจากผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี/ผูอ้  านวยการผูฝ่้ายบญัชีและการเงิน 
ไดแ้ก่ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และหวัหนา้ฝ่ายบญัชีเท่านั้น 

      4. ผูว้จิยัใคร่ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ทุกตอน ตามความเป็นจริงมาก
ท่ีสุด เพื่อจะไดน้ าค าตอบของท่านไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาต่อไป 
              5. ขอ้มูลค าตอบท่ีไดรั้บจากท่านผูว้ิจยัจะถือเป็นความลบัท่ีสุด ไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลเป็น
รายบุคคล/บริษทัผูว้จิยัจะวเิคราะห์ทางสถิติโดยภาพรวมเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



344 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถำม(ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี/ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและ 
กำรเงิน หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี/ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ได้แก่ 
ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี หรือผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงินหรือหัวหน้ำฝ่ำยบัญชีเท่ำน้ัน) 
ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่างหนา้ขอ้ความท่ีท่านเห็นว่าตรงกบัความเป็นจริงของ
ท่านมากท่ีสุด 
ลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  1.เพศ 

                   ชาย                        หญิง 
 2.อาย ุ

          ต  ่ากวา่ 30 ปี              30-40 ปี 
          41-50 ปี                    มากกวา่ 50 ปี 

 3.ระดบัการศึกษา 
                               ปริญญาตรี                สูงกวา่ปริญญาตรี 
 4.สถานภาพ 
                                โสด                         สมรส  
 5.ต าแหน่งงาน 
                                ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี/ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน           
                                ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี/ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
                                หวัหนา้ฝ่ายบญัชี                     
  6.ประสบการณ์การท างานทางดา้นบญัชี 
                               นอ้ยกวา่ 5 ปี             5-10ปี 
                               11-15 ปี                    มากกวา่15ปี   
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ ใช้บริกำรกำรสอบบัญชีของกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่ม
เทคโนโลยทีีจ่ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัความเป็นจริงของ
ท่านมากท่ีสุด 
ลกัษณะหน่วยงำนทีสั่งกดั 
1. ทุนจดทะเบียน 

  300 -800 ลา้นบาท                          มากกวา่800 -1,500 ลา้นบาท 
       มากกวา่1,500 -2,500 ลา้นบาท       มากกวา่ 2,500 -3,500 ลา้นบาท 
       มากกวา่3,500 -6,000 ลา้นบาท        มากกวา่ 6,000 -9,000 ลา้นบาท 

         มากกวา่9,000-20,000 ลา้นบาท       มากกวา่ 20,000 50,000 ลา้นบาท 
                         มากกวา่50,000-100,000 ลา้นบาท   มากกวา่ 100,000 ข้ึนไป 
2. ระยะเวลาการด าเนินงานนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพย  ์
                          นอ้ยกวา่ 5 ปี                                                 5-15 ปี 
                          มากกวา่15-25 ปี                                           มากกวา่ 25 ปีข้ึนไป 
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ตอนที่ 3 ควำมรู้ทำงวิชำชีพ ทักษะทำงวิชำชีพ และคุณค่ำทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตภำยใต้มำตรฐำนสำกล ของผู้ใช้บริกำรกลุ่ม
สินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยใีนตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค ำช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย ในช่องระดับควำมเห็นด้วยด้ำนควำมรู้ทำงวิชำชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตภำยใต้มำตรฐำนสำกลที่มีผล
ต่อกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ของผู้ใช้บริกำรกลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตำมทีท่่ำนเห็นว่ำตรงกบัควำมเป็นจริงมำกทีสุ่ดเพยีง 1 ช่อง โปรดตอบทุกข้อ 

 
 

ด้ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำน

ของผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัทีต้่องกำรผู้สอบบัญชีบริษัท
ซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีของ

บริษัทท่ำน 

มำก ค่อนข้ำง 
มำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย มำก ค่อนข้ำง 
มำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย 

1.ด้ำนควำมรู้ทำงวชิำชีพ 
1)ผูส้อบบญัชีสามารถน าความรู้ทางดา้นวิชาชีพมาใช้
ในการวเิคราะห์เก่ียวกบัผลกระทบทางธุรกิจ 

          

2)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัวชิาชีพเป็นอยา่งดี 
 

          

3)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีความสามารถในการ
ใชภ้าษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ ในการท าบญัชี 
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ด้ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบ
บัญชีของบริษัทซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัทีต้่องกำรผู้สอบบัญชี
บริษัทซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำนองผู้สอบบัญชี

ของบริษัทท่ำน 

มำก ค่อนข้ำง 
มำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย มำก ค่อนข้ำง 
มำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย 

4)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการติดตามข่าวสารและ
เหตุการณ์เก่ียวกบัตลาดเงิน ตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

          

5)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีความเข้าใจในงาน
ดา้นการจดัการบริหารองคก์รของกิจการ 

          

6)ผู ้สอบบัญชีท่ีบริษัทใช้บริการมีความรู้เ ก่ียวกับ         
E-Commerce ในการประกอบธุรกิจ 

          

7)ผู ้สอบบัญชีท่ีบริษัทใช้บริการมีความรู้เ ก่ียวกับ
เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อส่ือสารในการประกอบธุรกิจ 
เช่น E-Mail 

          

8)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีความรอบรู้เก่ียวกบั
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 

          

9)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้พื้นฐานด้าน
การบญัชีและเขา้ใจระบบบญัชีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ด้ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทซ่ึงมีผลต่อกำร

ด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัทีต้่องกำรผู้สอบบัญชี
บริษัทซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของผู้สอบ

บัญชีของบริษัทท่ำน 

มำก ค่อนข้ำง 
มำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย มำก
ทีสุ่ด 

มำก ปำน
กลำง 

ค่อน 
ข้ำงน้อย 

น้อย 

10)ผู ้สอบบัญชี ท่ีบริษัทใช้บ ริการติดตามข่าวสารและ
เหตุการณ์เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัชี 

          

11)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีความสามารถส่ือข้อมูล
ทางการบญัชีตอบสนองความตอ้งการของกิจการได ้

          

12)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีความสามารถในการอ่าน
และแปลความหมายของข้อมู ลท า งก ารบัญ ชี ท่ี เ ป็น
ภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

          

13)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการสามารถเลือกรูปแบบในการ
น าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งเหมาะสม 

          

14)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติั
ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆจากหน่วยงานก ากบัดูแลใน
กลุ่มธุรกิจในตลาดหลกัทรัพย ์
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ด้ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทซ่ึงมีผลต่อกำร
ด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัทีต้่องกำรผู้สอบบัญชี
บริษัทซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของผู้สอบ
บัญชีของบริษัทท่ำน 

มำก ค่อนข้ำง 
มำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย มำก ค่อน 
ข้ำงมำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย 

2.ด้ำนทกัษะวชิำชีพ 
2.1ทกัษะกำรใช้เหตุผล 
1) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีการวางแผน มีความคิดท่ี
เป็นระบบบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงได้อย่างเหมาะสมกับ
เวลา สถานท่ีและเหตุการณ์ 

          

2) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทใช้บริการสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด 
โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแกไ้ขโดยใชท้รัพยากรท่ีมี
อยู ่

          

3)ผู ้สอบบัญชีท่ีบริษัทใช้บริการสามารถวิเคราะห์ปัญหา 
สถานการณ์ โดยใช้เหตุผล ทฤษฎี ข้อมูลเชิงประจกัษ์และ
ตวัอยา่งประสบการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีเหมาะสม 

          

4)ผู ้สอบบัญชีท่ีบริษัทใช้บริการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงก่อใหเ้กิดการปรับเปล่ียนองคก์ร 
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ด้ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบ
บัญชีของบริษัทซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทท่ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัทีต้่องกำรผู้สอบบัญชี
บริษัทซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท

ท่ำน 

มำก ค่อน 
ข้ำงมำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย มำก ค่อน 
ข้ำง
มำก 

ปำน
กลำง 

ค่อน 
ข้ำง
น้อย 

น้อย 

2.2 ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ 
1) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีความรู้ เป็นผูน้ า กลา้คิด 
กลา้ท า กลา้เปล่ียนแปลง กลา้ตดัสินใจบนพื้นฐานความจริง 

          

2)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีความสามารถท างานเป็น
ทีม น าทีมงานไปสู่ผลส าเร็จของงานตามท่ีไดเ้ป้าหมายไว ้

          

3)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีเจตคติท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน           
4)ผูส้อบบัญชีท่ีบริษัทใช้บริการยอมรับฟังความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะและตอบค าถาม 

          

5)ผูส้อบบัญชีท่ีบริษัทใช้บริการเข้าใจและยอมรับสภาพ
ปัญหาของตนเองและผูร่้วมงาน 

          

6)ผู ้สอบบัญชี ท่ีบริษัทใช้บ ริการสามารถปฏิ เสธการ
ใหบ้ริการส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          

7)ผูส้อบบัญชีท่ีบริษัทใช้บริการใช้ค  าพูดท่ีเหมาะสมกับ
กาลเทศะ และมีความชดัเจน 
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ด้ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของผู้สอบ
บัญชีของบริษัทซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัทีต้่องกำรผู้สอบบัญชี
บริษัทซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของผู้สอบ

บัญชีของบริษัทท่ำน 

มำก ค่อนข้ำง 
มำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย มำก ค่อนข้ำง 
มำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย 

2.3 ทกัษะกำรส่ือสำร 
1) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการจบัประเด็นการฟัง การอ่าน 
การเขียน และสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเกิดความ
เขา้ใจตรงกนั 

          

2)ผู ้สอบบัญชีท่ีบริษัทใช้บริการสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเป็นเคร่ืองมือในการท างานบญัชีได ้

          

3) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการสามารถใช้ E-Mail ในการ
รับส่งขอ้มูล 
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ด้ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัสภำพปัจจุบันของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทซ่ึงมีผลต่อกำร

ด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ำน 

ระดับควำมเห็นด้วยกบัทีต้่องกำรผู้สอบ
บัญชีบริษัทซ่ึงมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของ

ผู้สอบบัญชีของบริษัทท่ำน 
มำก ค่อนข้ำง 

มำก 
ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย มำก ค่อน 
ข้ำงมำก 

ปำน
กลำง 

ค่อนข้ำง
น้อย 

น้อย 

3.ด้ำนคุณค่ำทำงวชิำชีพ 
1)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษัทใช้บริการมุ่งมัน่ตั้ งใจปฏิบติังาน 
พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผดิชอบผลการกระท า 

          

2)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการปฏิบติัหน้าท่ีโดยสุจริต
และประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 

          

3) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการแสดงความคิด ความรู้สึก
อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา และปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบั
ความคิดและค าพดูของตน 

          

4) ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีวินยัในการท างาน เช่น
ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

          

5)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใช้บริการมีความเป็นอิสระในการ
ท างาน 

          

6)ผูส้อบบญัชีท่ีบริษทัใชบ้ริการมีการปฏิบติังานท่ีค านึงถึง
มรรยาททางบญัชี 
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ตอนที3่ ลกัษณะของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทีท่่ำนใช้บริกำรอยู่ในปัจจุบันและทีท่่ำนต้องกำร 
ค ำช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง เก่ียวกบัลกัษณะของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีท่านใชบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีท่านตอ้งการ 
ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมและกลุ่มเทคโนโลยท่ีีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

เพศของผู้สอบบัญชี อำยุของผู้สอบบัญชี(ปี) ระดับกำรศึกษำหลงัปริญญำตรีของผู้สอบ
บัญชี 

ประสบกำรณ์ของผู้สอบบัญชี(ปี) 

ใน
ปัจจุบัน 

ทีต้่องกำร ในปัจจุบัน ทีต้่องกำร ในปัจจุบัน ทีต้่องกำร 
 

ในปัจจุบัน ทีต้่องกำร 

 หญิง 
 ชาย 

  หญิง 
  ชาย 

 ต  ่ากวา่ 30  
 30-40 
 41-50 
 มากกวา่50 

 ต  ่ากวา่ 30  
 30-40             
 41-50 
 มากกวา่50 

ตั้งแต่ปริญญาโทใน
สาขาบญัชี 
ตั้งแต่ปริญญาโทใน
สาขาอ่ืน 

 

ปริญญาตรี              
 สูงกวา่ปริญญาตรี              

 นอ้ยกวา่ 5  
 5-10 
 11-15  
 มากกวา่15  

 นอ้ยกวา่ 5  
 5-10           
 11-15  
 มากกวา่15  
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ตอนที ่5 กำรด ำเนินงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
ค ำช้ีแจง กรุณาจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่อไปน้ีท่ีท่านคิดวา่การด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับ 
อนุญาตท่ีบริษทัของท่านใชบ้ริการจะส่งผลต่อการด าเนินงานของผูใ้ชบ้ริการไดแ้ก่ความเช่ือมัน่ การ
ยอมรับและความผูกพนัของบริษัทของท่าน โดยให้ท่านใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องระดับ
ความส าคญัเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามท่ีท่านเห็น
วา่ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด           

ปัจจยั ระดบัควำมส ำคญั 

มำก ปำนกลำง น้อย 

1.ปริมาณของงานท่ีท าการสอบบญัชี ของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต               

2.ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    

3.ค่านิยมของบริษทัท่ีไปใชใ้นการบริการสอบบญัชี                                       

4.ระยะเวลาท่ีใชใ้นการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    
5.ความมีจิตส านึกท่ีดีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในการปฏิบติังาน     
6.การใหบ้ริการอ่ืนของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตนอกเหนือจากงานสอบ
บญัชีเช่นบริการวางแผนภาษีอากร     เป็นตน้                                    

   

7.การใหค้  าแนะน าในงานทางดา้นการบญัชีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จาก
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต                                                                                 

   

8.การติดตามผลการด าเนินงานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภายหลงั
การใหบ้ริการ 

   

9.การเป็นผูท่ี้มีความรู้และปฏิบติังานอยา่งซ่ือสตัยข์องผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต 

   

10.การมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพและ
สามารถเพ่ิมคุณค่าต่อวชิาชีพบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

   

11.ความเหมาะสมในคุณภาพของงานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต 

   

12.ความมีช่ือเสียง ความมัน่คงของบริษทัท่ีใหบ้ริการการสอบบญัชี    
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ตอนที ่6 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถำม              
ค ำช้ีแจง ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัผูส้อบบญัชีซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
ผูใ้ชบ้ริการดีข้ึน 
             6.1 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความรู้ทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
             6.2 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัทกัษะทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
             6.3 คุณค่าทางวชิาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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           6.4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................... ...............

............................................................................................................................. .....

............................................................................................................... ...................

............................................................................................................................. .....

........................................................................................................... .......................

............................................................................................................................. .....

....................................................................................................... ...........................

............................................................................................................................. .....

................................................................................................... ...............................

............................................................................................................................. .....

............................................................................................... ...................................

............................................................................................................................. .....

........................................................................................... .......................................               
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ภำคผนวก ข 
ประวตัผิู้วจิยั 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 

ช่ือ   ผูช่้วยศาสตราจารยอ์มัพร   เท่ียงตระกลู 
วุฒิกำรศึกษำ            ปริญญาโท MS. (บญัชี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
   ปริญญาโท MBA (บญัชี) มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
   ปริญญาตรี บธบ. (บญัชี) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง          อาจารยป์ระจ า คณะการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ผลงำนวจัิยทีพ่มิพ์ออกเผยแพร่ 

1. เร่ือง “การศึกษาภูมิหลงัของนกัศึกษาท่ีมีสัมฤทธ์ิผลทางการ
เรียนสูงและการเรียนต ่า ของคณะการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย”์ (วจิยัร่วมเม่ือปีพ.ศ. 2533) 
2. เร่ือง “ศึกษาตน้ทุนการเดินรถและจ านวนผูใ้ชบ้ริการของรถ
โดยสารประจ าทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและ      
ปริมณฑล ของขสมก.และรถร่วม” (วิจยัร่วมกับศูนยบ์ริการ  
วชิาชีพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   เฉพาะตน้ทุนการเดินรถ
โดยสารประจ าทางหมวด 1 ของขสมก. และรถร่วม ในการวิจยั 
โครงการส ารวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร 
(ประจ าทางและไม่ประจ าทาง ปี พ.ศ.2549) 
3. เร่ือง “ ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนกับญัชี การ 
สนับสนุนของผู ้บริหาร และแรงกดดันจากสังคม ท่ีมีต่อ                             
ประสิทธิภาพการบัญชีส่ิงแวดล้อมของธุรกิจท่ีได้รับ ISO 
14001  สาขาอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย” (พ.ศ.
2551) 
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