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Abstract 
The objective of this research is to investigate the dimensions and types of accountants’ 

personal value. Based on Rokeach’s model of personal value (1973) and a questionnaire of Schwarts 
and Sagiv (1995), data were collected from 449 accounting students of Rajamangala University of 
Technology, and Lanna and Mahasarakham Universities. The data were analyzed by confirmatory 
factor analysis (CFA). The results of the study reveal the application of personal value model in 
Thailand fit the empirical data. The dimensions of accounting students’ instrumental value were 
composed of conformity, self-direction and virtue. Furthermore, the dimensions of accounting 
student’ terminal value consist of hedonism, idealism, security, and self-actualization. This research 
enables a better understanding of personal value of accounting students and may support the 
implementation of personal value measurement for further studies with other professional members.  
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ค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาการบัญชีของไทย กรณีศึกษา:  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม1 

อุเทน  เลานําทา2 
วรวิทย์  เลาหะเมทนี3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับค่านิยมส่วนบุคคล 
รวมถึงประเภทของค่านิยมและการให้ความสําคัญแก่ค่านิยมของนักศึกษาการบัญชีในประเทศไทย ศึกษาโดยใช้
กรอบแนวคิดของ Rokeach (1973) ร่วมกับแบบสอบถามการวัดค่านิยมส่วนบุคคล ตามแนวคิด ของ Schwarts 
and Sagiv (1995) เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 449 
คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการประมาณค่าวิธีกําลัง
สองน้อยที่สุด ผลการวิจัยพบว่า การนําแบบจําลองค่านิยมส่วนบุคคล ตามแนวคิดของ Rokeach (1973) มาศึกษา
ในประเทศไทยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยท่ีองค์ประกอบค่านิยมส่วนบุคคลเชิง
กระบวนการ ประกอบด้วย การยึดถือปฏิบัติตามกฎ การควบคุมตนเองและการยึดถือความดีงาม  ในขณะท่ีค่านิยม
เชิงเป้าหมาย ประกอบด้วย ความพอใจส่วนบุคคล อุดมคติ ค่านิยมด้านความมั่นคงและการมองโลกตามความจริง 
การศึกษานี้ทําให้เข้าใจองค์ประกอบของค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและอาจเป็นประโยชน์ใน
การประยุกต์ตัววัดค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีซึ่งอาจนําไปใช้กับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือนักบัญชีเพ่ือการศึกษาอ่ืนในอนาคต  
 

คําสําคญั:  ค่านิยมส่วนบุคคล นักวิชาชีพบัญชี จริยธรรม 
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บทนํา 
ภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรงและการ

พยายามสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันน้ัน 
ธุรกิจจําเป็นต้องมีทรัพยากรที่ เหนือกว่าคู่แข่ง 
ทรัพยากรท่ีสําคัญมากและไม่สามารถลอกเลียนแบบ
ได้คือ ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรใน
องค์กร อันจะนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน
อย่างย่ังยืนในท้ายที่สุด (Progoulaki & Theotokas, 
2009) ดังน้ัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่
จําเป็นอย่างย่ิงต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์กร การสร้างทีมงาน และการ
ใช้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดอรรถประโยชน์
สูงสุด หลายทศวรรษที่ผ่านมานักวิจัยจํานวนมาก
พยายามศึกษา  สร้ างความเ ข้าใจและอธิบาย
กระบวนการทํางานของมนุษย์ โดยเฉพาะการทํางาน
อย่างเป็นระบบ และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและมี
เหตุมีผล (Michael, 1996) การศึกษาเพ่ือหาคําตอบ
ดังกล่าวนําไปสู่การศึกษาเก่ียวกับค่านิยม (Values) 
อันมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่มีในตัวของบุคคลแต่ละคน 
และมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเช่ือ และพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคล (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992) 
นอกจากน้ี การศึกษาของ Kohlberg (1976 อ้างอิง
จาก Crain, 1985) พบว่า ระดับค่านิยมที่แตกต่าง
กันอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรมอีกด้วย       
ความเข้าใจในค่านิยมประเภทต่างๆ และเสริมสร้าง
หรือส่งเสริมอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพ
ในก า รบริ ห า ร จั ดก า รท รั พย าก ร บุ คคล ใ ห้ มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากโดยธรรมชาติแล้ว
บุคคลย่อมมีค่ า นิยมเฉพาะของตน  (Personal 
Value) ทั้งสิ้น ดังน้ันอิทธิพลของค่านิยมส่วนบุคคล
จึงมีต่อการตัดสินใจของผู้นําองค์กรและบุคลากรใน
แวดวงวิชาชีพต่างๆ อย่างชัดเจน  

วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในฐานะผู้ให้บริการ
จัดทํ าและนํา เสนอข้อมูล เ ชิ ง เศรษฐกิจที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน 
(Watts & Zimmerman, 1983) สาธารณชนจึง
คาดหวังว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะมีค่านิยมส่วนบุคคล
ในระดับสูงและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อันจะ
ส่งผลทําให้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความ
น่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น (Abdolmohammadi & Baker, 
2006) อย่างไรก็ดี จากกรณีปัญหาด้านจริยธรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพจากการตกแต่งงบการเงินและการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เช่น กรณีการ
ล้มละลายของ Enron และ WorldCom รวมถึง 
SATYAM ทําให้เกิดวิกฤตการณ์ความน่าเช่ือถือใน
วิชาชีพบัญชีและนําไปสู่การเ รียกร้องให้มีการ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ 
(ACAP, 2008) ซึ่งงานวิจัยในระดับสากลส่วนหน่ึง
ระบุว่าการจะป้องกันพฤติกรรมฉ้อฉลของนักบัญชี
และยกระดับการให้บริการน้ันควรจะเริ่มต้นจากการ
พัฒนาระบบการให้ความรู้และการศึกษาด้านบัญชี 
โดยเฉพาะการสร้างเสริมความพร้อมทั้งความรู้และ
จริยธรรมของกลุ่มนักศึกษาที่จะจบการศึกษาและ
กลาย เ ป็นผู้ ป ระกอบ วิชา ชีพ บัญ ชี ในอนาคต 
(Giacomino & Akers, 1998; Abdolmohammadi 
& Baker, 2006)  
 ด้วยเหตุน้ี องค์กรวิชาชีพทั้งหลายทั่วโลกได้
พยายามยกระดับความรู้และจริยธรรมของนักบัญชี 
โดยเฉพาะในประเด็นของค่านิยมส่วนบุคคลของนัก
วิชาชีพบัญชีน้ัน ผลการสํารวจของสหพันธ์นักบัญชี
ระหว่างประเทศ (International Federation of 
Accountants: IFAC) นําไปสู่การกําหนดมาตรฐาน
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  (International 
Education Standards: IES) ให้นักบัญชีมืออาชีพ
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ต้องมีคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพอันอยู่บน
พ้ืนฐานของจริยธรรม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ความสามารถในการ
รักษาความลับ และความเป็นอิสระ (สันสกฤต วิจิตร
เลขการ, 2549) อย่างไรก็ดี แม้ว่าการศึกษาบัญชีใน
ประเทศไทยจะมีมาอย่างช้านาน แต่วิชาชีพบัญชีของ
ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการยกระดับมาตรฐานให้
ทัดเทียมกับสากล และมีการก่อต้ังสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี พ.ศ. 2547 เพ่ือการ
ส่งเสริมการศึกษาบัญชีที่ได้มาตรฐานและกําหนด
เก่ียวกับการพัฒนาค่านิยมส่วนบุคคลของนักบัญชีไว้
ในหลักสูตรตัวอย่างบัญชีซึ่งบังคับใช้กับสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศอีกด้วย 
(สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552) 

จากงานวิจัยในอดีตพบว่า นักศึกษาสาขา
การบัญชีและสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มีโอกาสท่ี
จะเป็นผู้ นําและมีภาวะผู้ นําในองค์กรในอนาคต 
(Rokeach, 1973; Bloch et al., 2012) และพัฒนา
ไปสู่กําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ
และมีจริยธรรม การส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง
ของนักศึกษาสาขาบัญชีซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อค่านิยมเชิงวิชาชีพและค่านิยมเชิงวิชาชีพจะส่งผล
ต่อการเป็นผู้นําที่ดีได้ในอนาคต (Giacomino & 
Akers, 1998) อย่างไรก็ตาม ค่านิยมเชิงวิชาชีพเป็น
แนวคิดที่เป็นนามธรรมซึ่งยากต่อการให้คํานิยามวัด
ค่าปรากฏการณ์ได้อย่างชัดเจน โดยในประเทศไทย
การศึกษาเชิงประจักษ์เก่ียวกับองค์ประกอบค่านิยม
ส่วนบุคคลของนักบัญชีนั้นมีจํานวนไม่มากนัก มีเพียง
การอ้างอิงการผลการศึกษาด้านค่านิยมส่วนบุคคลที่
มีผลต่อเชิงวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือการ
พัฒนาหลักสูตรตัวอย่างของสภาวิชาชีพบัญชีเท่าน้ัน 

(สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556) ซึ่ง
มิ ใ ช่การศึกษาเ ชิงประจักษ์  ดัง น้ัน  การศึกษา
องค์ประกอบของค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรตัวอย่าง
ของสภาวิชาชีพบัญชีจะทําให้เกิดความเข้าใจใน
ค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาบัญชีซึ่งจะพัฒนา
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตได้ดีย่ิงขึ้นและ
จะเป็นการปรับใช้ทฤษฎีและเครื่องมือวัดค่านิยมเชิง
วิชาชีพบัญชีต่อไป  

ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในองค์ประกอบของค่านิยม
ส่วนบุคคลของนักศึกษาบัญชีของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัย
มหาสารคามว่าประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง 
และมีความสอดคล้องกับค่านิยมผู้ประกอบวิชาชีพ
ตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา
ด้านบัญชีระหว่างประเทศหรือไม่ และงานวิจัยน้ีอาจ
นําไปสู่กระบวนการพัฒนาค่านิยมที่ถูกต้องแก่
นักศึกษาบัญชีในอนาคตต่อไป และเป็นที่มาของ 
คํ า ถ าม ว่ า ค่ า นิ ยมส่ ว น บุ คคลขอ งนั ก บัญ ชีมี
องค์ประกอบปัจจัยใดบ้าง โดยมุ่งเน้นศึกษาค่านิยม
ส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีที่ 3 
และ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้วิชาชีพบัญชีมาแล้วระดับหน่ึงและเป็นตัวแทน
ของนักวิชาชีพบัญชีที่จะเข้าสู่วิชาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
และวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยค่านิยมส่วนบุคคล
รวมถึงประเภทของค่านิยมและการให้ความสําคัญแก่
ค่านิยมส่วนของบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี  
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การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง
นิยามของค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values) 
 นักวิจัยและนักวิชาการจํานวนมากให้คํา
จํากัดความของคําว่า ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal 
Values) ในมุมมองที่แตกต่างกันไป จากการศึกษา
ความหมายของคําว่า “ค่านิยมส่วนบุคคล” พบว่ามี
ลักษณะที่สําคัญ คือ เป็นรูปแบบความเช่ือของบุคคล
ที่เป็นตัวกําหนดทัศนคติ และส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลน้ันในการนํามาเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน (Rokeach, 1967;1973; Miller, 1965)  
และมีการแสดงออกมาให้เห็นในรูปทัศนคติ ความเช่ือ 
และการดําเนินการต่างๆ ซึ่งจะถูกฝังเป็นความรู้สึก
นึกคิดของตนไปจนกว่าจะได้พบกับค่านิยมใหม่ที่ตน
พอใจกว่า (อรุณ รักธรรม, 2540) โดยที่ สร้อยหวาย 
พัดเงิน (2550) ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่าค่านิยม
ของแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกัน พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นจาก
พฤติกรรมที่ง่ายและธรรมดาที่สุด เช่น ค่านิยมในการ
แต่งกาย ไปจนถึงพฤติกรรมที่ยากและซับซ้อน เช่น 
ค่านิยมในการเลือกคู่ครอง ค่านิยมในการใช้วิจารณา
ญาณตัดสินว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกต้อง  
 จากความหมายที่กล่าวมาแล้วพอสรุปได้ว่า 
ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Value) หมายถึง 
“ความเช่ือที่แต่ละบุคคลยึดถือเป็นสิ่งสําคัญ และ
เป็นสิ่งที่แต่ละบุคคลเห็นว่ามีคุณค่าที่จะนํามาเป็น
แนวทางในการพิจารณาหรือกระทําสิ่งต่างๆ และใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต” 

Rokeach เป็นนักคิดผู้เสนอแนวทางการจัด
กลุ่มค่านิยมเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่าเป็น
ค่านิยมเชิงเป้าหมาย (Terminal Values) และกลุ่ม
ที่สองเป็นค่านิยมเชิงกระบวนการ (Instrumental 
Values) โดยที่ค่านิยมเชิงเป้าหมาย  คือค่านิยมที่
แสดงถึงจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวัง เช่นค่านิยม

ในเร่ืองความสุข ความสะดวกสบาย ความสําเร็จ 
และการได้รับการยอมรับ เ ป็นต้น ค่านิยมเชิง
กระบวนการ คือค่านิยมที่เน้นวิธีการหรือแนวทางใน
การปฏิบัติตน เช่น ค่านิยมในเรื่องการเป็นคนใฝ่รู้ 
อดทน มีความรับผิดชอบ กล้าตัดสินใจ และรู้จักให้
อภัย เป็นต้น 

การ ศึกษาถึ งค่ า นิยมส่ วนบุคคลครั้ ง น้ี 
คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Rokeach (1973) ซึ่งให้
แนวคิดเก่ียวกับค่านิยมไว้ว่า ความเช่ือที่ฝังลึกในชีวิต
ของบุคคลและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
ทุกด้าน จากพฤติกรรมที่เห็นได้ง่าย อาทิเช่น การ
แต่งกายไปจนถึงพฤติกรรมที่ซับซ้อน การแสดงความ
คิดเห็น การเลือกคู่ครอง ความยุติธรรม เป็นต้น 
ค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่ปัจเจกชนหรือสังคมเห็นสมควร     
ที่จะยึดถือหรือปฏิบัติ ค่านิยมจึงเป็นความสําคัญ      
ที่บุคคลน้ันให้กับสิ่งใดสิ่งหน่ึง และสิ่งน้ันมีคุณค่า
พร้อมที่จะปฏิบัติตามความเช่ือน้ัน นอกจากน้ี 
Rokeach ได้สร้างกรอบทฤษฎีจากฐานคติค่านิยม
โดยเสนอแนวคิดว่าค่านิยมของมนุษย์ต้ังอยู่บนฐาน
คติเก่ียวกับธรรมชาติ แห่งค่านิยมของมนุษย์ 5 
ประการ คือ 1) จํานวนของ “ค่านิยม” ที่แต่ละคน
น้ันอยู่ในข่ายที่นับและศึกษาได้ 2) ความแตกต่าง
ของค่านิยมแสดงออกเป็นระดับ (Degree) 3) ค่านิยม
ต่างๆ สามารถนํามาจัดรวมกันเข้าเป็นระบบค่านิยมได้ 
(Value System) 4) ค่านิยมของมนุษย์สามารถจะ
สืบสาวไปถึงวัฒนธรรม สังคม และสถาบันสังคมต่าง 
ๆ ไปจนถึงบุคลิกภาพได้ สิ่งเหล่าน้ีอาจถือได้ว่าเป็น
บ่อเกิดของค่านิยม 5) ผลที่ตามมาถือว่าค่านิยมของ
มนุษย์แสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมของ
มนุษย์ในเกือบทุกรูปแบบ ที่นักสังคมสงเคราะห์
สนใจ แนวคิดของ Rokeach (1973) แสดงให้เห็นว่า 
ค่านิยมของบุคคลเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และสามารถวัด
ค่านิยมออกมาให้เห็นระดับและความแตกต่างของ
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ค่านิยมของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสังคมในรูปของ
ระบบค่านิยม และยังสามารถทํานายถึงวัฒนธรรม 
ประเพณีของกลุ่มสังคม รวมทั้งพฤติกรรมได้อีกด้วย 
กรอบแนวคิดเ ก่ียวกับค่านิยมตามแนวคิดของ 
Rokeach (1967) ปรากฏตามภาพประกอบ 1 

Giacomino and Akers (1998) ศึกษา
เก่ียวกับค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชา
บริหารธุรกิจโดยใช้แบบสํารวจเก่ียวกับค่านิยมส่วน
บุคคลซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวคิดค่านิยมด้านจิตวิทยา
ของ Schwartz (1992) จํานวน 56 ข้อคําถาม และ
นําผลสํารวจที่ ได้มาเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่านิยมของนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจกับ
นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษา
สาขาบัญชีมีระดับค่านิยมส่วนบุคคลแตกต่างจาก
สาขาอ่ืนจํานวน 13 ข้อ ได้แก่ ความเป็นนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกันในกลุ่ม การเลือกเป้าหมายในชีวิตด้วย
ตนเอง การพ่ึงพาตนเอง การใช้ชีวิตที่ต่ืนเต้น การใช้
ชีวิตที่สนุกสนาน การใช้ชีวิตที่หลากหลาย ความ
อยากรู้อยากเห็น ความมีวินัยในตนเอง ความคิด
สร้างสรรค์ การมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ความมั่นคงของ
ชาติ การยอมรับจากสังคมและการท้าทายสิ่งใหม่ๆ 
พร้อมกันน้ันยังพบว่าเพศชายและหญิงมีระดับ
ค่านิยมส่วนบุคคลแตกต่างกัน 

 Abdolmohammadi and Baker (2006) 
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแนวคิดของ 
Rokeach (1973) และนําผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ไปศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับ
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ศึกษาจากนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวน 164 คน โดยอาศัยแนวคิดเร่ือง
ค่านิยมส่วนบุคคลของ Rokeach ในการจัดกลุ่ม
ค่านิยมเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่าเป็นค่านิยมเชิง
เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ ส อ ง เ ป็ น ค่ า นิ ย ม เ ชิ ง
กระบวนการ ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบ

ค่านิยมส่วนบุคคลเชิงกระบวนการประกอบด้วย  
การควบคุมตนเอง (Self-Direction) การยึดถือปฏิบัติ 
ตามกฎ (Conformity) และการยึดถือความดีงาม 
(Virtuous) ในขณะที่ค่านิยมเชิงเป้าหมายประกอบด้วย 
การมองโลกตามความเป็นจริง (Self-Actualization) 
ความพอใจส่วนบุคคล (Hedonism) อุดมคตินิยม 
(Idealism) และค่านิยมด้านความมั่นคง (Security) 
นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่า การยึดถือปฏิบัติตาม
กฎ (Conformity) มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อการใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรมซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผลจากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า การยึดติดกับกฎระเบียบและ
มาตรฐานการบัญชีมากเกินไปทําให้การใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรมลดลง 

จากงานวิจัยของ Georg, et al. (2008) 
ศึกษาเก่ียวกับค่านิยมส่วนบุคคลของนักบัญชีใน
ประเทศจีนโดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือเปรียบเทียบ
เก่ียวกับค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชีจํานวน 126 คนและนักวิชาชีพที่กําลัง
ปฏิบัติงานอยู่จํานวน 454 คน และเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเชิงสํารวจของ Schwartz (1992) ซึ่ง
พบว่านักศึกษาวิชาบัญชีและผู้ปฏิบัติงานน้ันมี
ค่านิยมส่วนบุคคลเหมือนกันคือ ให้ความสําคัญกับ
สุขภาพ (Healthy) และ ความมั่นคงปลอดภัยของ
ครอบครัว (Family Security) ซึ่งชนิดของค่านิยมที่
สําคัญที่สุดคือ ความมั่นคง (Security) และใน
ขณะเดียวกันขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition) 
เป็นประเภทค่านิยมส่วนบุคคลที่มีความสําคัญน้อย
ที่สุด ในขณะที่เพศเป็นปัจจัยที่ทําให้ค่านิยมส่วน
บุคคลมีความแตกต่างกัน โดยเพศชายมีค่านิยมเรื่อง
การบรรลุเป้าหมายในชีวิตสูงกว่าเพศหญิง และ
ค่านิยมด้านตะวันตกกําลังส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้าน
สังคมและวัฒนธรรมของจีน 
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George, Maureen & Fritz (2010) ศึกษา
ค่านิยมส่วนบุคคลของการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ
นั กศึ กษ า ร ะ ดั บ บัณ ฑิ ตศึ กษ าส าข า วิ ช าก า ร
บริหารธุรกิจ จํานวน 108 คนในประเทศแคนาดา 
โดยใช้ แบบสอบถามเชิงสํารวจค่านิยมส่วนบุคคลของ 
Schwartz (1992) และใช้แบบทดสอบวัดจริยธรรม 
(Defined Issue Test: DIT) เพ่ือวัดประเภทของการ
วัดระดับของจริยธรรมของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ผล
การศึกษาพบว่าเพศไม่มีผลกระทบต่อระดับของการ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ในขณะที่ทั้งกลุ่มตัวอย่างชาย
และหญิงให้ความสําคัญกับสุขภาพ (Healthy) และ
ความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว (Family Security) 
เป็นอันดับแรกและเมื่อพิจารณาจากกลุ่มค่านิยม
พบว่าเพศหญิงให้ความสําคัญกับกลุ่มค่านิยม ความ
เมตตากรุณา (Benevolence) ความพอใจส่วนบุคคล 
(Hedonism) และค่านิยมด้านความมั่นคง (Security) 
แต่เพศชายให้ความสําคัญกับกลุ่มค่านิยม ความ
พอใจส่วนบุคคล (Hedonism) การบรรลุเป้าหมาย 
(Achievement) และ การควบคุมตนเอง (Self-control) 
โดยเพศเป็นปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง 
 Fleming, Chee, & Su (2010) ทดสอบ
เปรียบเทียบระดับจริยธรรมของนักศึกษาโดย
เปรียบเทียบกับนักวิชาชีพสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ 
และสําหรับการเปรียบของเทียบนักศึกษาน้ันยังมีการ
เปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาประเทศจีนและประเทศ
สหรัฐอเมริกาอีกด้วย ผลปรากฏว่า นักศึกษาของ
ประเทศจีนมีระดับของการใช้เหตุผลจริยธรรมผ่าน
แบบจํ าลองที่ ผู้ วิ จั ยไ ด้ กํ าหนดสู งกว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลของการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ
ผู้สอบบัญชีตํ่ากว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ทําการ
ทดลอง 

 ดังน้ัน จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สะท้อนให้เห็นว่าค่านิยมส่วนบุคคลของผู้ประกอบ
วิชาชีพและนักศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจและบัญชีมี
ความหลากหลาย และแตกต่างกันไปตามสภาพ 
แวดล้อม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ดังน้ัน 
ผู้วิจัยจึงสนใจว่าปัจจัยเก่ียวกับค่านิยมส่วนบุคคล
ของนักบัญชีมีองค์ประกอบใดบ้าง และมีค่านิยมใดที่
นักบัญชีให้ความสําคัญมากที่สุด โดยใช้แนวคิดของ 
Rokeach (1973) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิเก่ียวกับค่านิยมตามแนวความคิดของ Rokeach (1973) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยประกอบด้วย ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 ของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และคณะ       

การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จํานวน 533 คน โดยสาเหตุที่เลือกมหาวิทยาลัยทั้ง
สองแห่งเพราะเป็นสถาบันการศึกษาที่ปรับปรุง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ตัวอย่างของสภาวิชาชีพบัญชีที่มีการประกาศใช้
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้
วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  และได้
แบบสอบถามตอบกลับจํานวน 489 คน ซึ่งได้แก่
นักศึกษาสาขาการบัญชีที่จบการศึกษาและกําลังจะ
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เข้าสู่วิชาชีพบัญชีเพ่ือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ต่อไป โดยมีอัตราตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 91.8 
 เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามการ
วัดค่านิยมส่วนบุคคลซึ่งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิด
ของ Rokeach (1973) และ Schwartz (1992) และ
ได้ข้อคําถามทั้งหมด 27 ข้อ เป็นมาตรวัดประเมินค่า 
7 ระดับ (เห็นด้วยอย่างย่ิง–ไม่เห็นด้วยเลย) รวมทั้ง
แบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถามเริ่มต้นจาก
การศึกษาตัวแปรเชิงโครงสร้างตามทฤษฎีและ
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและนําคํานิยามของค่านิยม 
ตามแนวคิดของ Rokeach (1973) จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการศึกษาค่านิยมส่วนบุคคล
ในวิชาชีพบัญชีในระดับสากลพบว่า มีการศึกษา     
และ พัฒนาแบบแนวคิ ดทฤษ ฎี เ พ่ิ ม เ ติ ม โ ดย 
Abdolmohammadi and Baker (2006) และ George 
et al. (2008) ซึ่งศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาบัญชี
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนตามลําดับ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนข้อคําถามให้เข้ากับสภาพ 
แวดล้อมในวิชาชีพบัญชี ซึ่ งทีมวิจัยได้รวบรวม       
ข้อคําถามทั้งหมดจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษแปลเป็น
ภาษาไทยโดยทีมวิจัย จากนั้นให้ผู้ เช่ียวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษสองท่ านแปลแบบสอบถามฉบับ
ภาษาไทยกลับเป็นภาษาอังกฤษ และนําผลการแปล
จากทั้งสองท่านมาเปรียบเทียบกันและปรับแต่งคําให้
เหมาะสม ขั้นตอนถัดมาจะนําแบบสอบถามให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและให้ความเห็นชอบด้านเน้ือหา
เพ่ือตรวจสอบความเช่ือมั่นเชิงเน้ือหา ขั้นตอนต่อมา
นําแบบสอบถามที่ปรับแก้ไขตามคําแนะนําของ
ผู้เช่ียวชาญทดสอบ (try-out) กับนักศึกษาสาขาการ
บัญชีช้ันปีสุดท้ายจํานวน 30 คนซึ่งมีลักษณะใกล้เคียง

กับกลุ่มตัวอย่าง ในการทดสอบน้ีจะเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีโดยสมัครใจ (Voluntary) เพ่ือทดสอบความ
เข้าใจและความเป็นตัวแทนของข้อคําถามว่าสื่อสาร
ความหมายได้ตรงกับที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาหรือไม่ 
เมื่อทดสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
จึงแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

การสร้างและวัดคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันใจ

ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามว่าข้อมูลที่สอบถามจะถือ
เป็นช้ันความลับ คําตอบที่ให้เลือกและถูกเลือกจะไม่มี
คําตอบถูกหรือผิด ซึ่งเน้ือหาท่ีจําเป็นเหล่าน้ีจะปรากฏ
บนแบบสอบถามท่ีใช้วัดค่านิยมของบุคคล โดย
แบบสอบถามที่ออกแบบน้ีคาดว่าจะตอบแล้วเสร็จได้
ภายใน 10-15 นาที การวัดตัวแปรที่เก่ียวของกับ
ค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาการบัญชีของไทยน้ัน 
ตามแนวคิดหลักของ Rokeach (1973) และเพ่ิมเติมโดย 
Giacomino and Akers (1998) และ Abdolmohammadi 
and Baker (2006) แบ่งเป็น 2 ด้าน หลักๆ คือ 
ค่านิยมเชิงเป้าหมาย และค่านิยมเชิงกระบวนการ โดย
คําถามที่เก่ียวข้องกับค่านิยมน้ัน ด้านละ 14 และ 13 
ข้อคําถาม ตามลําดับ ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบการ
ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบคือ ค่านิยมส่วน
บุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้มีอารยะ สุภาพ
แล ะ รู้ จั ก ป ฏิ บั ติ ต า ม กฎ ร ะ เ บี ย บขอ ง สั ง ค ม 
องค์ประกอบน้ีวัดจากข้อคําถาม 4 ข้อคือ การเป็นคน
สุภาพหรือบุคลิกภาพที่ดีเป็นสิ่งจําเป็น (Polite) เรา
ควรเป็นผู้ที่เช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่ง (Obedient) 
เมื่อได้รับมอบหมายงาน ฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ 
สามารถไว้วางใจให้ทํางานได้ (Responsible) และฉัน
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย (Clean) รายละเอียด
ข้อคําถามแต่ละองค์ประกอบแสดงไว้ในภาคผนวก 1 

แบบสอบถามจะปรากฏทั้งข้อมูลประชากร
และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวัดมูลค่าของบุคคล โดย
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ตัวช้ีวัดทั้ง 27 ตัวแปร จะถูกทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (Correlation) หากพบว่ามีค่า Factor 
Loading เกิน 0.5 ก็จะทําการจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ตาม
วิธี Confirmatory Factor Analysis ต่อไป นอกจากน้ี 
ผู้ วิจัยทดสอบความเช่ือมั่นของข้อคําถามโดยใช้ 

Cronbach’s  และความเช่ือมั่นประกอบ และ
ควบคุมระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมเพ่ือให้
แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับมาก่อนและหลังมีความเช่ือมั่น
ของการตอบแบบสอบถามไม่แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ประกอบด้วย ข้อมูลแบบ
พรรณนาด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และความถ่ี  (Frequency) 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอ้างอิงช้ันสูง ได้แก่  การ
วิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
ทดสอบสมมติฐานเบ้ืองต้นพบว่า การแจกแจงของ
ข้อมูลน้ันไม่เป็นปกติ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้การประมาณ
ค่าวิธีกําลังสองน้อยที่สุดไม่ถ่วงนํ้าหนัก ซึ่งเหมาะสม
กับการประมาณค่าสําหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบ
ไม่ปกติ  (สุวิมล ติรกานันท์, 2553)       
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์กลุ่มค่านิยมส่วนบุคคลแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรกเรียกว่าเป็นค่านิยม
เ ชิง เ ป้าหมาย  และกลุ่ มที่ สองเ ป็นค่ า นิยมเ ชิง
กระบวนการ ผลจากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบ
ค่านิยมส่วนบุคคลเชิงกระบวนการประกอบด้วย การ
ควบคุมตนเอง การยึดถือปฏิบัติตามกฎ และการ
ยึดถือความดีงาม ในขณะที่ค่านิยมเชิงเป้าหมาย
ประกอบด้วย การมองโลกตามความเป็นจริง ความ
พอใจส่วนบุคคลอุดมคตินิยม และค่านิยมด้านความ
มั่นคง ดังภาพประกอบ 2  

ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ในส่วนแรกแสดงค่าสถิติที่บ่งช้ีถึงระดับ
ความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล
วิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าไคสแควร์เป็นสถิติที่ใช้
ประเมินว่าโมเดลเข้าได้ดีกับข้อมูล ถ้าไคสแควร์ย่ิง

มากโมเดลก็จะไม่กลมกลืนกับข้อมูลซึ่งถ้าค่า 2 / df 
มีค่าระหว่าง 2-3 ถือว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ
ข้ อ มู ล เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ ใ น ร ะ ดั บ ที่ ย อ ม รั บ ไ ด้ 
(Schermelleh-Engel & Müller, 2003)  ค่า RMSEA 
ซึ่งเป็นเกณฑ์หน่ึงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการ
พิจารณาว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์หรือไม่ ซึ่งค่า RMSEA ไม่ควรเกิน 0.08 ผล
การวิเคราะห์พบว่าค่า RMSEA เท่ากับ 0.063 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ สอดคล้องกับค่า CFI IFI GFI และ AGFI 
ควรมีค่าไม่เกิน 0.9 (Bryne, 1998) นอกจากน้ัน 
การประเมินความสอดคล้องของข้อมูลกับโมเดล
พบว่ากลุ่มตัวช้ีวัดดังกล่าวมีค่าเกิน 0.9 ทั้งหมดซึ่ง
บ่งช้ีว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ค่า Standardized RMR ซึ่งต้องมีค่าน้อยที่สุด (0.05 
หรือน้อยกว่า) ค่า Standardized RMR เท่ากับ 
0.072 ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูล 
 

Goodness of Fit 
 

 

2 868.81 

Df 314 

2 / df 2.76 

Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

0.063 

Comparative Fit Index (CFI) 0.96 
Incremental Fit Index (IFI) 0.96 
Goodness-of-Fit Index (GFI) 0.97 
Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) 0.97 
Standardized Root Mean Square Residual 
(RMR) 

0.072 

 

ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน อันประกอบด้วยนํ้าหนักองค์ประกอบ 
ค่าสถิตินํ้าหนักองค์ประกอบ และค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ (R2) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบเป็นปัจจัยสําคัญในการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งช้ีกับองค์ประกอบ ค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบที่ สู งจะสะท้อนถึ งความ
เที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) ค่าที่
แสดงไว้ในตาราง 2 แสดงว่านํ้าหนักองค์ประกอบทุก
ค่าที่ กําหนดข้อมูลจําเพาะของโมเดลวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 
องค์ประกอบกลุ่มค่านิยมทั้งหมดสามารถอธิบายได้
ด้วยตัวบ่งช้ี  
 นอกจากน้ี ค่าที่แสดงไว้ในตาราง 2 แสดง
ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) หรือ ความเช่ือมั่น
รายข้อในการวัดอันเป็นค่าที่ระบุสัดส่วนความแปร
ผันระหว่างตัวบ่งช้ีกับองค์ประกอบร่วมอันเป็น

ค่านิยมส่วนบุคคลท่ีต้องการศึกษาในงานวิจัยน้ี ค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ในระดับสูงจะสะท้อนให้
เห็นถึงค่าความเช่ือมั่นสูง โดยตัวบ่งช้ีที่มีค่าความ
เช่ือมั่นสูงที่สุดได้แก่ การมีไหวพริบเชาว์ปัญญาและ
การแสวงหาความสําเร็จ ในขณะที่ตัวบ่งช้ีที่มีค่า
ความเช่ือมั่นตํ่าสุด ได้แก่ การใช้ชีวิตอย่างท้าทาย 
พอใจกับความต้องการตนและความงดงามของโลก 
ตามลําดับ ค่าที่แสดงไว้ในตาราง 3 แสดงความ
เช่ือมั่นเชิงประกอบ (Composite Reliability) และ
ความแปรปรวนเฉล่ียที่สกัดแล้ว (Average Variance 
Extracted) ความเช่ือมั่นเชิงประกอบจะสะท้อนว่า
ชุดของตัวแปรสังเกตได้สามารถวัดตัวแปรแฝงที่เป็น
โครงสร้างได้ดีเพียงใด โดยค่าน้ีควรมีค่าไม่น้อยกว่า 
0.6 – 0.7 ถือว่ายอมรับได้ แต่หากมีค่ามากกว่า 0.7 
ถือว่ามีความเช่ือมั่นสูง (Hair et al., 2010) ค่าที่
แสดงไว้ในตาราง  3 แสดงค่าความเ ช่ือมั่นเ ชิง
ประกอบของตัวแปรแฝงที่มีค่าเกิน 0.6 ได้แก่ การ
ยึดถือปฏิบัติตามกฎ การควบคุมตนเอง การยึดถือ
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ความดีงาม การมองโลกตามความเป็นจริง และ
ค่านิยมด้านความมั่นคงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ชุดของตัว
แปรช้ีวัดมีความสอดคล้องภายในและมีความเช่ือมัน่ใน
การรวมตัว ในขณะที่ตัวแปรแฝงที่มีค่าความเช่ือมั่น
เชิงประกอบต่ํามากคือ ความพอใจส่วนบุคคล และ
อุดมคตินิยม สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดแล้วซึ่งทุกปัจจัย ค่าเฉล่ียตํ่ากว่า

เกณฑ์คือ 0.5 มีความหมายว่า ความแปรปรวนจาก
ความคลาดเคลื่อนในการวัดมีค่ามากกว่าปริมาณความ
แปรปรวนในกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดที่อธิบาย 
โดยตัวแปรโครงสร้าง สาเหตุสําคัญเกิดจากความ
เช่ือมั่นรายตัวบ่งช้ีมีค่าตํ่า ดังค่าที่แสดงไว้ในตาราง 2 
โดยเฉพาะตัวบ่งช้ีค่านิยมกลุ่มความพอใจส่วนบุคคล 
และอุดมคตินิยม  

 

 
 

 
ภาพประกอบ 2 ผลการวิจัยเก่ียวกับค่านิยมส่วนบุคคลตามแนวความคิดของ Rokeach (1973) 
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ตาราง 2 Factor loading ค่า t-value  ค่า Squared Multiple Correlation และ Cronbach’s  
 

ค่านิยมเชิงกระบวนการ 
 

ค่านิยมเชิงเป้าหมาย 
 Standardized 

Factor loading 
t-value Squared 

Multiple 
Correlation 

  Standardize
d 

Factor 
loading 

t-value Squared 
Multiple 

Correlation 

การยึดถือปฎิบัติตามกฎ 

(cronbach’s =0.506) 
 การเป็นคนสุภาพ 
 การเช่ือฟังตามสั่ง 
 ความรับผิดชอบ 
 การใช้สิทธิ์สั่งการ 
 
การรู้จักควบคุมตนเอง 

(cronbach’s =0.773) 
 ความคิดสร้างสรรค ์
 ความทะเยอทะยาน 
 ใจกว้างยอมรับความต่าง 
 การเลอืกเป้าหมายชีวิตที่ดี 
 ความสามารถ 
 การมีไหวพริบเชาว์ปัญญา 
 การแสวงหาความสาํเรจ็ 
 
การยึดถือความดีงาม 

(cronbach’s =0.481) 
 ความซ่ือสัตย ์
 การช่วยเหลอืเก้ือกูล 
 การให้อภัย 

 
 

0.63 
0.45 
0.61 
0.62 

 
 
 

0.70 
0.52 
0.58 
0.69 
0.54 
0.79 
0.78 

 
 
 
 

0.68 
0.66 
0.41 

 
 
 

0.20 
0.20 
0.20 

 
 
 
 

10.08** 
8.89** 
9.25** 
9.31** 
9.48** 
9.94** 

 
 
 
 
 

8.15** 
7.30** 

 
 

0.39 
0.20 
0.37 
0.39 

 
 
 

0.49 
0.27 
0.33 
0.48 
0.29 
0.63 
0.61 

 
 
 
 

0.46 
0.44 
0.17 

 ความพอใจส่วนบุคคล 

(cronbach’s =0.309) 
 พอใจกับความต้องการตน 
 การใช้ชีวิตอย่างท้าทาย 
 การยอมรับจากสังคม 

 
อุดมคตินิยม 

(cronbach’s =0.342) 
 ความเสมอภาค 
 ความเป็นหน่ึงเ ดียวกับ

ธรรมชาติ 
 ความงดงามของโลก 

 
ค่านิยมด้านความมั่นคง 

(cronbach’s =0.656) 
 ความมั่นคงของประเทศ 
 ความสงบสุข 
 ความมั่นคงชีวิตครอบครัว 

 
การมองโลกตามความจริง 

(cronbach’s =0.600) 
 ความสงบภายในตัวเอง 
 เคารพตนเอง 
 การรักอย่างสมเหตุสมผล 
 การรู้จักและเข้าใจโลก 

 
 

0.34 
0.27 
0.57 

 
 
 

0.46 
 

0.41 
0.33 

 
 
 
 

0.49 
0.66 
0.65 

 
 
 

0.50 
0.63 
0.55 
0.55 

 
 
 

5.25** 
5.58** 

 
 
 
 
 

7.54** 
5.77** 

 
 
 
 
 

7.67** 
8.58** 

 
 
 
 

4.37** 
4.12** 
4.62** 

 
 

0.11 
0.08 
0.33 

 
 
 

0.21 
 

0.17 
0.11 

 
 
 
 

0.24 
0.43 
0.42 

 
 
 

0.25 
0.39 
0.30 
0.30 

* ที่ระดับนัยสาํคญั 0.05  ** ที่ระดับนัยสาํคญั 0.01 

 
ตาราง 3 ค่าความเช่ือมั่นเชิงองค์ประกอบและความแปรปรวนที่สกัดแล้ว 
 

กลุ่มค่านิยมส่วนบุคคล (ตัวแปรแฝง) Composite Reliability Average Variance Extracted 
การยึดถือปฏิบัติตามกฎ  0.66 0.33 
การรู้จักควบคุมตนเอง  0.84 0.44 
การยึดถือความดีงาม  0.61 0.35 
ความพอใจส่วนบุคคล  0.35 0.17 
อุดมคตินิยม  0.36 0.16 
ค่านิยมด้านความม่ังคง  0.62 0.36 
การมองโลกตามความเป็นจริง  0.64 0.31 
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สรุปและอภิปรายผล 
ประการแรก จากผลการวิเคราะห์ความ

สอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลพบว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ประกอบด้วย
นํ้าหนักองค์ประกอบ ค่าสถิติของน้ําหนักองค์ประกอบ 
และค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ สอดคล้องกับ
แบบจําลองโครงสร้างค่ านิยมตามแนวคิดของ 
Rokeach (1976) ยกเว้น ความคิดสร้างสรรค์ การ
เลือกเป้าหมายชีวิตที่ดี การแสวงหาความสําเร็จ และ
ความเป็นอันหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ ที่คณะผู้วิจัยได้
พัฒนาเพ่ิมเติมจากงานของ Abdolmohammadi 
and Baker (2006) ซึ่งเคยศึกษาค่านิยมส่วนบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกา
ไว้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาครั้งน้ี ทั้งน้ีคําอธิบายท่ี
อาจเป็นไปได้คือ เน่ืองจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
เน่ืองจากในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันใช้มาตรฐาน
การบัญชีซึ่งมีพ้ืนฐานแบบกฎระเบียบ (Rule-based) 
หรือยึดถือกฎระเบียบในการพิจารณาเป็นหลัก แต่ใน
ประเทศไทยใช้มาตรฐานการบัญชีซึ่งมีพ้ืนฐานแบบ
หลักเกณฑ์ (Principle-based) กล่าวคือ ไม่ใช้กฎ 
ระเบียบในการพิจารณาเพียงอย่างเดียว แต่ให้ใช้ดุลย
พินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาด้วย 
ดังน้ัน ข้อคําถามการวัดดังกล่าวจึงอาจไม่สามารถวัด
การยึดถือกฎระเบียบของนักบัญชีในประเทศไทยได้ 
โดยข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
George et al. (2008) ซึ่งนํากรอบแนวคิดของ 
Schwartz (1992) มาศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
บัญชีในประเทศจีนและพบว่า ประเภทของค่านิยม
ส่วนบุคคลและค่านิยมเชิงวิชาชีพของนักศึกษาบัญชี
ในประเทศจีนแตกต่างจากค่านิยมของนักศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย George et al. (2008) 
ต้ังข้อสังเกตว่าวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศตะวันออกมี

อิทธิพลทําให้นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีในประเทศจีน
ยึดถือค่านิยมเชิงวิชาชีพบัญชีแตกต่างจากนักศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวัฒนกรรมที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับผล
การศึกษาของ George et al. (2008) 
 ประการที่สอง ค่าความเช่ือมั่นเชิงองค์ประกอบ
และความแปรปรวนที่สกัดแล้ว ตามตาราง 3 สรุปได้ว่า 
ชุดของตัวแปรมีความสอดคล้องภายในและมีความ
เช่ือมั่นในการรวมตัว ยกเว้น ความพอใจส่วนบุคคล 
และอุดมคติ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นรายตัวบ่งช้ีเท่ากับ 
0.08-0.33 ทั้งน้ี อาจเกิดจากขนาดตัวอย่างซึ่งน้อย
เกินไป ในกรณีที่ตัวแปรแฝงมากกว่า 6 ตัวและมีค่า 
Communality น้อยกว่า 0.5 ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่า 500 (สุวิมล ติรกานันท์, 2553) นอกจากน้ี 
จํานวนข้อคําถามในแบบสอบถามที่มีจํานวนมาก
เกินไปทําให้กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่ได้ตอบคําถาม
ด้วยความเข้าใจ อันสอดคล้องกับผลการทดสอบค่า 

Cronbach’s  ซึ่งมีค่าตํ่าเช่นเดียวกันในสองกลุ่ม
ค่านิยมส่วนบุคคลน้ี 
 ประการที่สาม การนําแบบจําลองค่านิยม
ส่วนบุคคลตามแนวคิดของ Rokeach (1973) มา
ศึกษาในประเทศไทยพบว่าแบบจําลองค่านิยมส่วน
บุคคลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยค่านิยมส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีประกอบด้วยกลุ่มค่านิยม
สองกลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่าเป็นค่านิยมเชิงเป้าหมาย 
และกลุ่ มที่ สอง เ ป็นค่ า นิ ยม เ ชิ งกระบวนการ 
องค์ประกอบค่านิยมส่วนบุคคลเชิงกระบวนการ
ประกอบด้วย การยึดถือปฎิบัติตามกฎ การควบคุม
ตนเอง และการยึดถือความดีงาม  ในขณะที่ค่านิยม
เชิงเป้าหมายประกอบด้วย การมองโลกตามความเป็น
จริง ความพอใจส่วนบุคคล อุดมคตินิยม และค่านิยม
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ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Abdolmohammadi and Baker (2006) ซึ่งศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมกับ
ค่ า นิ ยมส่ วน บุ คคลของนั กศึ กษา ในประ เทศ
สหรัฐอเมริกาโดยอาศัยเก่ียวกับค่านิยมส่วนบุคคลตาม
แนวคิดเรื่องค่านิยมส่วนบุคคลของ Rokeach (1973) 
และผลการศึกษา Abdolomohammadi and Baker 
(2006) วิเคราะห์องค์ประกอบของค่านิยมได้ 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมตนเอง การยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎ การยึดถือความดีงาม การมองโลก
ตามความเป็นจริง ความพอใจส่วนบุคคล อุดมคติ
นิยม และค่านิยมด้านความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับ
ดังที่แสดงไว้ตามภาพประกอบ 2 แสดงผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งสอดคล้องกับ
แบบจําลองโครงสร้างค่านิยมตามแนวคิดของ 
Rokeach (1976) อย่างไรก็ดี การศึกษาคร้ังน้ีค้นพบ
ตัวบ่งช้ีซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในแบบจําลองตามแนวคิดของ 
Rokeach (1976) เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การ
เลือกเป้าหมายชีวิตที่ดี การแสวงหาความสําเร็จ และ
ความเป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการ
พัฒนาเพ่ิมเติมโดย Abdolmohammadi and  Baker 
(2006) ซึ่งเคยศึกษาค่านิยมส่วนบุคคลของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกาไว้เป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาครั้งน้ี 
 อย่างไรก็ดี ตาราง 2 ระบุว่าองค์ประกอบ
ค่านิยมเชิงกระบวนการ กลุ่มการยึดถือปฏิบัติตามกฎ 
ซึ่งมีนํ้าหนักองค์ประกอบที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ และแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งช้ี การ
เป็นคนสุภาพ การเช่ือฟังตามสั่ง ความรับผิดชอบ และ
การใช้สิทธิสั่งการ ไม่สามารถอธิบายองค์ประกอบ
ค่านิยมส่วนบุคคลกลุ่มการยึดถือปฏิบัติตามกฎได้ 
และมีความแตกต่างจากงานวิจัยอ่ืนเช่นงานวิจัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาของ Schwartz (1992) และ 

Giacomino and Akers (1998) นอกจากน้ีค่านิยม
อุดมคตินิยม การยึดถือปฏิบัติตามกฎ และการยึดถือ
ความดีงามน้ัน เป็นค่านิยมที่จําเป็นสําหรับนักบัญชี
มืออาชีพเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ความสามารถในการรักษา
ความลับ ตามมาตรฐานการศึกษาการบัญชีระหว่าง
ประเทศ (สันสกฤต วิจิตรเลขการ, 2549) ในขณะที่
ค่านิยมการมองโลกตามความเป็นจริง ความพอใจส่วน
บุคคล และค่านิยมด้านความมั่นคงจะช่วยเสริมสร้าง
ความระมัดระวังให้กับนักบัญชีในการรายงานข้อมูล
ทางการเงินต่อสาธารณชน (George et al., 2008)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบในแต่ละประเด็น ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนารายงานการวิจัย
เพ่ือส่งเสริมการนําค่านิยมส่วนบุคคลเพ่ือพัฒนาปรับ
ใช้กับนักศึกษาการบัญชี ดังน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

ค่านิยมส่วนบุคคล เป็นความเช่ือที่แต่ละ
บุคคลเห็นว่ามีคุณค่าที่จะนํามาเป็นแนวทางในการ
พิจารณาหรือกระทําสิ่งต่างๆ และใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต  การศึกษาในระดับสากลระบุว่า 
ระดับของค่านิยมส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง
จริยธรรมที่ต่างกัน (Abdolmohammadi and  Baker, 
2006;  Fleming etal., 2009) โดยเฉพาะผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีที่ผลการปฏิบัติงานมีผลกระทบต่อสังคม
และเศรษฐกิจ (Watt & Zimmerman, 1983) สังคม
และผู้ ใช้ข้อมูลคาดหวังว่านักวิชาชีพบัญชีต้องมี
ค่านิยมส่วนบุคคลท่ีดีเพ่ือประสิทธิภาพของผลงานท่ี
นําเสนอ (Sweeney & Costello, 2009)  ค่านิยม
ส่วนบุคคลตามแนวคิดของ Rokeach ประกอบไปด้วย
ค่านิยมส่วนบุคคลเชิงกระบวนการและค่านิยมส่วน
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บุคคลเชิงเป้าหมาย โดย Abdolmohammadi and  
Baker (2006) ทดสอบแนวคิดของ Rokeach กับ
กลุ่มนักศึกษาบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
พบว่า องค์ประกอบค่านิยมส่วนบุคคลเชิงกระบวนการ
ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อยคือ การควบคุม
ตนเอง การยึดถือปฏิบัติตามกฎ และการยึดถือความ
ดีงาม ในขณะที่ค่านิยมเชิงเป้าหมายประกอบด้วย 
การมองโลกตามความเป็นจริง ความพอใจส่วน
บุคคล อุดมคตินิยม และค่านิยมด้านความมั่งคง        
ซึ่ ง ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ แ บ บ จํ า ล อ ง ข อ ง 
Abdolmohammadi and  Baker (2006) น้ีในการ
วิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันเก่ียวกับตัวแปรค่านิยมส่วนบุคคลน้ัน ผลที่ได้
จากการวิจัยพบว่า แบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มีความกลมกลืนกัน โดยที่นักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชีควรมีค่านิยมส่วนบุคคลในด้านองค์ประกอบ
ค่านิยมส่วนบุคคลเชิงกระบวนการ ประกอบด้วย 
การควบคุมตนเอง การยึดถือปฏิบัติตามกฎและการ
ยึดถือความดีงาม ในขณะที่ค่านิยมเชิงเป้าหมาย 
ประกอบด้วย การมองโลกตามความเป็นจริง ความ
พอใจส่วนบุคคล อุดมคติ และค่านิยมด้านความ
มั่นคง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาการ
บัญชีมีความสอดคล้องกับแบบจําลองเชิงทฤษฎีของ 
Abdolmohammadi & Baker (2006)  

ข้อ เสนอแนะสําหรับการวิจัย ต่อไปใน
อนาคต ผู้ที่สนใจในประเด็นเดียวกันน้ี ควรศึกษา
เพ่ิมเติมโดยอาจเปรียบเทียบแบบจําลองในลักษณะ
ของการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างพหุ (Multi-group) 
เช่น เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
เพศชายกับเพศหญิง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับนัก
บัญชี รวมทั้งอาจศึกษาเปรียบเทียบค่านิยมของ
นักศึกษาบัญชีกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือศึกษา

ความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลองซึ่งจะทําให้ทราบ
ถึงองค์ประกอบของค่านิยมส่วนบุคคลของนักบัญชี
ไทยอย่างแท้จริง และเพ่ือนําผลการศึกษาดังกล่าวไป
พัฒนาวิชาชีพบัญชี  
 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ประการแรก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ควรให้ความสําคัญกับการศึกษาค่านิยม
เชิงวิชาชีพบัญชี เน่ืองจากมาตรฐานการศึกษาบัญชี
ระหว่างประเทศให้ความสําคัญกับการศึกษาและ
พัฒนาค่านิยมเชิงวิชาชีพที่เหมาะสมกับนักศึกษา
สาขาบัญชี ดังน้ัน สภาวิชาชีพบัญชีฯ อาจส่งเสริมให้
มีการศึกษาและพัฒนาเค ร่ืองมือวัดค่านิยมให้
สมบูรณ์มากข้ึน ประการถัดมาสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
อาจพิจารณานําเครื่องมือวัดค่านิยมเชิงวิชาชีพมาใช้
เป็นเคร่ืองมือประการหน่ึงในการวัดระดับค่านิยมเชิง
วิชาชีพของนักศึกษาบัญชีที่กําลังศึกษาตามหลักสูตร
ตัวอย่างของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งอาจเป็นแนวทาง
หน่ึงในการส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องแก่นักศึกษาบัญชี
ทั่วประเทศ  
 
ประโยชน์ของงานวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีให้ประโยชน์หลายประการ 
ประการแรก การนําแนวคิดเก่ียวกับค่านิยมส่วน
บุคคลมาศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ตัววัดค่านิยม
ส่วนบุคคลของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีซึ่งอาจ
นําไปใช้กับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหรือนักบัญชีเพ่ือการศึกษาอื่นใน
อนาคต เช่น ผลกระทบของค่านิยมส่วนบุคคลที่มีต่อ
พฤติกรรมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ ประการถัดมา 
ความเข้าใจในองค์ประกอบค่านิยมส่วนบุคคลของ
นักศึกษาการบัญชีในปัจจุบันสามารถนําไปใช้เป็น
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แนวทางในพัฒนาการศึกษาด้านบัญชีและหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชีได้ ทั้งน้ี คณะกรรมการมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศกําหนดค่านิยมส่วนบุคคล
ที่จําเป็นสําหรับนักศึกษาเพ่ือให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ความสามารถในการ
รักษาความลับ (สันสกฤต วิจิตรเลขการ, 2549) การ
ใช้องค์ประกอบค่านิยมส่วนบุคคลในการประเมินผล
การศึกษาตามหลักสูตรตัวอย่างอาจก่อให้เ กิด
กระบวนการพัฒนาที่ถูกต้อง มีแนวทางสําหรับการ
พัฒนาส่ง เสริมคุณค่าส่วนบุคคลของนักศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถและมี
จริยธรรม สมกับความคาดหวังของสังคม  
 
ข้อจํากัดงานวิจัย 
 งานวิจัยน้ีมีข้อจํากัดบางประการ ข้อจํากัด
ประการแรกคือ ขนาดตัวอย่างซึ่งมีจํานวนน้อย จาก
โมเดลที่ ต้องการศึกษานั้นควรมีขนาดตัวอย่าง
มากกว่า 500 คนขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท์, 2553) 
แต่เน่ืองจากการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดยัง
ไม่ได้ขนาดตัวอย่างที่เพียงพอกับการวัด ประการถัด
มาคือ จํานวนข้อคําถามในแบบสอบถามท่ีมีจํานวน
มากเกินไปทําให้กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่ได้ตอบ
คําถามด้วยความเข้าใจ ทั้งน้ีข้อคําถามทั้งหมดแปล
จากต้นฉบับภาษาอังกฤษจึงอาจมีข้อคําถามบางข้อที่
ไม่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษาโดยตรงและไม่สามารถ
เป็นตัวแทนวัดค่านิยมส่วนบุคคลของนักบัญชีไทยที่มี
บริบท วัฒนธรรมแตกต่างจากประเทศตะวันตกได้ 
ข้อจํ า กัดประการสุดท้ ายคือ  เ น่ืองจาก ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 87 เป็นนักศึกษาเพศหญิง ซึ่ง
โดยทฤษฎีแล้วเพศหญิงจะมีค่านิยมที่แตกต่างจาก
เพศชาย  (Rokeach, 1976) ดังน้ัน ตัวแปรด้านเพศ

อาจมีผลต่อการศึกษาคร้ังน้ีได้ อย่างไรก็ดีทีมวิจัย
ไ ม่ ไ ด้ ศึ ก ษ า แ ยก เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งพ หุ  เ พ่ื อ
เปรียบเทียบค่านิยมเชิงวิชาชีพบัญชีของนักศึกษา
เพศชายกับนักศึกษาเพศหญิง ด้วยข้อจํากัดด้าน
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
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ภาคผนวก 1 ตารางแสดงข้อคําถามแต่ละองค์ประกอบ 
 

ลําดับ องค์ประกอบ ข้อคําถาม 

1 Conformity 1. การเป็นคนสุภาพหรือบุคลิกภาพที่ดีเป็นส่ิงจําเป็น (Polite)  

    2. เราควรเป็นผู้ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําส่ัง (Obedient)  

    3. เม่ือได้รับมอบหมายงาน ฉันเป็นคนที่มคีวามรับผิดชอบ สามารถไว้วางใจให้ทํางานได้ (Responsible)  

    4. และฉันรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย (Clean)  

2 Self-Direction 5. ความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการเป็นส่ิงสําคัญในการทํางาน (Creativity) 

    6. ฉันเชื่อว่าคนเราต้องมีความทะเยอทะยานที่จะทํางานอย่างหนักเพ่ือให้ได้ส่ิงที่ตนปรารถนา (Ambitious) 

    7. ฉันเป็นคนใจกว้างยอมรับความแตกต่างทางความคิดและความเช่ือของบุคคล (Broadmind) 

    8. คนเราทุกคนสามารถเลือกเป้าหมายชีวิตได้ด้วยตนเอง (Choosing) 

    9. ฉันมีความสามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ ฉันสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้ผู้อ่ืน (Capable) 

    10. การมีไหวพริบและเชาว์ปัญญาที่ดี  คิดด้วยหลักเหตุและผลเป็นส่ิงจําเป็น (Intellectual) 

    11. การแสวงหาความสําเร็จและการบรรลุเป้าหมายเป็นส่ิงที่จําเป็นต่อฉัน (Success) 

3 Virtuous 12. ความซื่อสัตย์ จริงใจต่อบุคคลอ่ืนเป็นส่ิงจําเป็น (Honest) 

    13. ฉันยอมรับว่าเราควรให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลผู้อ่ืนเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Helpful) 

    14. เม่ือคนอ่ืนทําผิดต่อฉัน ฉันเต็มใจที่จะให้อภัยได้เสมอ (Forgiving) 

4 Hedonism 15. ฉันชื่นชอบการใช้ชีวิตที่ท้าทายหรือต่ืนเต้น (Exciting) 

    16. ฉันรู้สึกพอใจกับการทําให้ทุกส่ิงเป็นไปตามความต้องการของตนเอง (Pleasure) 

    17. ฉันอยากได้รับการยอมรับจากสังคมหรือได้รับการนับถือจากผู้อ่ืน (Social Recognition) 

5 Idealism 18. ฉันยอมรับว่าคนทุกคนควรได้รับความเสมอภาคหรือมีโอกาสเท่าเทียมกันทุกคน (Equality) 

    19. ฉันรู้สึกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความงดงามตามธรรมชาติและศิลปะ (A World of Beauty) 

    20. ฉันชอบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและต้องการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ (Unity) 

6 Security 21. ความม่ันคงแห่งชาติและปราศจากศัตรูของประเทศ เป็นส่ิงจําเป็น (National Security) 

    22. ฉันชอบความสงบสุข และที่ปราศจากความขัดแย้ง (A World at Peace) 

    23. ฉันต้องการความมั่นคงในชีวิตครอบครัว (Family Security) 

7 Self-Actualization 24. ฉันเชื่อว่าคนทุกคนควรแสวงหาความสงบภายในตัวเอง (Inner Harmony) 

    25. ฉันเคารพตนเอง (Self-Respect) 

    26. ฉันเป็นคนที่มีความรักอย่างมีเหตุผล  อดทน (Matured love) 

    27. ฉันรู้สึกว่าการรู้จักโลกและเข้าใจชีวิตเป็นส่ิงสําคัญในการใช้ชีวิต (Wisdom) 
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