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Abstract 

 

The objective of this research is to investigate the relationship among personal values 

and audit professional skepticism of Thai accounting students. Based on the questionnaire of 

Schwarts (1992) and Hurtt (2010), data were collected from 480 accounting students of 

universities in the northern region of Thailand. Data were analyzed by descriptive statistics and 

structural equation modeling. The results revealed that the personal value of benevolence had a 

significant positive relationship with skeptical judgment, while conformity has a significant 

negative relationship with skeptical judgment. Furthermore, skeptical judgment has a significant 

positive relationship with skeptical action. This research enables to gain better understanding of 

the relationship between personal value, attitude of skepticism and skeptical behavior in Thai 

accounting students. In addition, the results reveal the empirically consensus between academic 

research and professional standards of Federation of Accounting Profession. The result may 

provide guidelines for the development of accounting program that promote appropriate values 

among the accounting professionals.  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับการใช้วิจารณญาณใน 

การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของนักศึกษาการบัญชี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ 
จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนจ านวน 480 คน โดยเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
พัฒนาจากแบบสอบถามของ Schwarts (1992) และ Hurtt (2010) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ความเมตตากรุณามคีวามสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในขณะที่การยึดถือปฏิบัติตามกฎมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง
มีนัยส าคัญต่อพฤติกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบ  ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้เกิดความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมเชิงวิชาชีพของนักศึกษาการบัญชีซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศและข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีของไทย ซึ่งถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ที่สนับสนุนแนวคิดของสภาวิชาชีพบัญชี ผลการศึกษาได้ชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการบัญชีเพ่ือ
ส่งเสริมค่านิยมท่ีเหมาะสมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  ค่านิยมส่วนบุคคล การใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การใช้ดุลยพินิจด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง พฤติกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
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บทน า 
 วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในฐานะผู้ ให้บริการ 
ความเชื่อมั่นแก่ข้อมูลในรายงานการเงินซึ่งจะท าให้
ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน 
(Watts and Zimmerman, 1983) การให้บริการ
ของผู้สอบบัญชีจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้สอบบัญชี
ปฏิบัติงานภายใต้การใช้วิจารณญาณในการสังเกต
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (International Auditing 
and Assurance Standards Board [IAASB], 2012; 
International Accounting Education Standards 
Board [IAESB], 2014; สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ , 2555)  โดยการ ใช้วิ จารณญาณใน 
ก า ร สั ง เ ก ต เ ยี่ ย ง ผู้ ป ร ะ ก อบ วิ ช า ชี พ  จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ในการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดปกติในข้อมูล 
ที่ได้รับและน าไปสู่พฤติกรรมการตรวจสอบด้วย 
ความรอบคอบระมัดระวัง อย่างไรก็ดี แม้ว่าการใช้
วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเป็น
หลักการส าคัญในการปฏิบัติงานแต่การศึกษาและวิจัย
เกี่ ยวกับประเด็นดั งกล่ าวนั้น  ยั งอยู่ ในระหว่าง 
การเริ่มต้น ทั้งนักวิจัยและผู้ประกอบวิชาชีพมีแนวคิด
ที่ไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับค านิยามและองค์ประกอบ
ของการใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ (Hurtt, 2010; Nelson, 2009)  

โดยองค์กรวิชาชีพควบคุมการประกอบ
วิชาชีพก าหนดนิยามของการสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ คือ ทัศนคติท่ีรวมถึงความรู้สึกนึกคิดในการตั้ง
ข้อสงสัย การตื่นตัวต่อสถานการณ์ท่ีอาจบ่งชี้ให้เห็นถึง
ข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในรายงานการเงิน (สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555) ในขณะที่ 
Hurtt (2010) ก าหนดนิ ยามว่ า  คื อ  พฤติ กรรม 
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่จะไม่ยอมรับหรือ
สรุปผลจนกว่าจะได้รับหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอ
ต่อการสนับสนุนค าอธิบายเกี่ยวกับรายการในงบ
การเงิน แม้ว่ามุมมองต่อประเด็นดังกล่าว จะแตกต่าง
กันแต่ทุกฝ่ายต่างยอมรับว่าการขาดวิจารณญาณ 
ในการสั ง เกตเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพก่อให้ เกิด 

ความล้มเหลวในการรายงานต่องบการเงินของ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Carpenter, Durtschi, and 
Gaynor, 2 0 1 1 ; Messier, Kozloski, and 
Kochetova - Kozloski, 2010) และการศึกษาว่า
อะไรเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของการสร้างเสริมระดับ 
การใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพเป็นหัวข้อในการวิจัยที่ ได้รับความสนใจ 
จากนั ก วิ ช าการทั่ ว โ ลก  (Hurtt, Brown-Liburd, 
Earley, and Krishnamoorthy, 2013)  
 งานวิจัย ในอดีตจ านวนมากจึ งมุ่ ง เน้น
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการใช้วิจารณญาณ 
ในการสัง เกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในมุมมอง 
ของศักยภาพและขีดความสามารถซึ่งเน้นปัจจัย 
ด้านประสบการณ์  ความรู้ ความสามารถ  และ 
การฝึกอบรม (Carpenter, Durtschi, and Gaynor, 
2011; Nelson, 2009; Pinsker, Pennington and 
Schafer, 2009; Popova, 2013; Shaub and 
Lawrence, 1996) แม้จะเริ่มมีการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ในประเด็นดังกล่าว แต่มีนักวิจัยส่วนหนึ่ง
ตั้งข้อสังเกตว่า การใช้วิจารณญาณในการสังเกต 
เ ยี่ ย ง ผู้ ป ร ะกอบวิ ช าชีพนั้ น อาจ ได้ รั บ อิทธิ พล 
จากคุณลักษณะส่วนบุคคลด้วย (Hurtt et al., 2013; 
Nelson, 2009; Sikkema, 2014) เ นื่ อ ง จ า ก
คุณลักษณะส่วนบุคคล หรือสิ่งที่แต่ละบุคคลยึดถือ
เป็นแนวทางด ารงชีวิตเป็นสิ่ งที่ชี้น าทัศนคติและ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล (Schwartz, 1992) เช่น 
ค่านิยมการยึดถือการปฏิบัติตามกฎ (Conformity) 
มากเกินไป จะท าให้ระดับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม
ข อ ง นั ก บั ญ ชี ล ด ล ง  (Abdolmohammadi and 
Baker, 2006) ดังนั้น การศึกษาว่าค่านิยมประเภท
ต่าง ๆ จะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้
ประกอบวิชาชีพอย่างไร และควรเสริมสร้างหรือ
ส่งเสริมอย่างไรเพ่ือเพ่ิมระดับการใช้วิจารณญาณใน
การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ จึง เป็นประเด็น
ส าคัญที่ถกเถียงกัน อย่างไรก็ดี หลักฐานการศึกษา
วิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับการใช้วิจารณญาณใน
การช่างสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพยังมี
จ านวนจ ากัดทั้งในระดับสากล (Hurtt et al., 2013; 
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Nelson, 2009; Sikkema, 2014) และในประเทศ
ไทย (ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ และนวพร พวงมณี, 2557; 
วรวิทย์ เลาหะเมทน,ี 2558)   

อย่างไรก็ตาม ค่านิยมส่วนบุคคลเป็นแนวคิด
ที่ เป็นนามธรรมซึ่ งยากต่อการให้ค านิยามวัดค่า  
ปรากฏการณ์ได้อย่างชัดเจน (Park and Guay, 
2009) โดยในประเทศไทยการศึกษาเชิงประจักษ์
เกี่ ยวกับองค์ประกอบค่านิยมส่วนบุคคลของ ผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นมีจ านวนไม่มากนัก (อุเทน 
เลาน าทา และวรวิทย์ เลาหะเมทนี, 2557) มีเพียง
การอ้างอิงผลการศึกษาด้านค่านิยมส่วนบุคคลที่มีผล
ต่อเชิงวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรตัวอย่างของสภาวิชาชีพบัญชีเท่านั้น (สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556) ซึ่งมิใช่
การศึกษาเชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาค่านิยมของนักศึกษา
สาขาบัญชีซึ่งจะช่วยยกระดับการใช้วิจารณญาณใน
การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอันมีความจ าเป็นใน
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถและมีจริยธรรม และ
ส่งผลต่อการเป็นผู้น าที่ดีได้ในอนาคต (Giacomino 
and Akers, 1998) อย่างไรก็ดี ในประเทศไทยยังไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคล 
กับการใช้วิจารณญาณในการสังเกต เยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงานและระดับนักศึกษา 
ดังนั้น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วน
บุคคลกับระดับการใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพของนักศึกษาบัญชีซึ่งผ่านการเรียนรู้
ตามหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีจึงมีความส าคัญใน
การท าความเข้าใจและเป็นการปรับใช้ทฤษฎีและ
เครื่องมือวัดค่านิยมส่วนบุคคลและการใช้วิจารณญาณ
ในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในวิชาชีพบัญชี
ต่อไป การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับระดับ 
การใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของนักศึกษาบัญชีชั้นปีที่  4 ซึ่ งเป็นกลุ่ม
นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพบัญชีตาม

หลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชีและก าลังจะเข้าสู่
วิชาชีพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับการใช้
วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร บั ญ ชี บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ รั บ 
ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ  

 
การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
นิยามของค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values)  
 ค่านิยมส่วนบุคคล (Personal Values) เป็น
แนวคิดเชิงจิตวิทยาที่อยู่ในความสนใจของนักวิชาการ
และมีการศึกษาในมุมมองที่แตกต่างกันไป โดย 
Kluckhorn (1951 อ้างอิงจาก Park and Guay, 
2009) นิยามว่าค่านิยมส่วนบุคคล คือ แนวคิด 
ความต้องการของแต่ละบุคคล Rokeach (1967; 
1973) ก าหนดนิยามของค่านิยมส่วนบุคคลว่า เป็น
รูปแบบความเชื่อของบุคคลที่เป็นตัวก าหนดทัศนคติ 
และส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้นในการน ามาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Nunnally 
(1978) ให้ความหมายค่านิยมว่า เป็นความชื่นชอบ
ส่วนบุคคลในเชิงเป้าหมายที่ เป็นอุดมการณ์และ
วิถีทางของชีวิต ในขณะที่ Schwartz (1992) นิยาม
ว่ า  เป็ นแนวคิ ดหรือความเชื่ อที่ สอดคล้ องกับ 
ความต้องการของตนเอง ซึ่ งจะเป็นตัวก าหนด
บุคลิกภาพ ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรม และ 
Park and Guay (2009) นิยามว่า เป็นความเชื่อที่แต่
ละบุคคลยึดถือตามความชอบและใช้เป็นหลักการ 
ในการก าหนดทัศนคติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
ส าหรับในประเทศไทยค่านิยมส่วนบุคคลอาจมี
การศึกษาหลายรูปแบบ เช่น สร้อยหวาย พัดเงิน 
(2550) ได้ให้ความหมายเพ่ิมเติมว่า ค่านิยมของแต่ละ
บุคคลขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน  
พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นจากพฤติกรรมที่ง่าย
และธรรมดาที่สุด เช่น ค่านิยมในการแต่งกาย ไป
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จนถึงพฤติกรรมที่ยากและซับซ้อน เช่น ค่านิยมใน 
การเลือกคู่ครอง ค่านิยมในการใช้วิจารณาญาณตัดสิน
ว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกต้อง ชูเกียรติ ดีบุรี (2552, 
หน้า 14) ให้นิยามว่า ค่านิยม คือ ความเชื่อของบุคคล
เกี่ยวกับสิ่งที่มีแต่บุคคลให้ความส าคัญและเห็นว่ามี
คุณค่าควรแก่การกระท าท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหรือกระท าสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลเลือกสรรว่าดีแล้ว 
จากความหมายที่กล่าวมาแล้วพอสรุปได้ว่า ค่านิยม
ส่วนบุคคล (Personal Value) หมายถึง ความเชื่อที่
แต่ละบุคคลยึดถือเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นสิ่งที่แต่ละ
บุคคลเห็นว่ามีคุณค่าที่จะน ามาเป็นแนวทางใน 
การพิจารณาหรือกระท าสิ่งต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต โดยค่านิยมส่วนบุคคลที่มีอิทธพิล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติ งานของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีนั้นมีหลายประการ แต่ค่านิยม
ส่วนบุคคลที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตนั้น  ได้แก่  ความเมตตากรุณา 
(Benevolence) และการยึดถือปฏิบัติตามกฎ 
(Conformity) โดยความเมตตากรุณา หมายถึง  
ความเชื่ อที่บุ คคลยึดถือและให้ความส าคัญกับ 
การตั้งใจท าสิ่งที่ดี เจตนาดีให้กับผู้ที่ใกล้ชิด รวมถึง
การค านึงถึงสวัสดิภาพของบุคคลที่ท างานร่วมกัน 
และความปรารถนาดีต่อคนในสังคม เช่น การให้ 
ความช่วยเหลือ ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดีที่มี
ต่อเพ่ือนร่วมงาน (Park and Guay, 2009; 
Sikkema, 2014; ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556) และ 
การยึดถือปฏิบัติตามกฎ หมายถึงความเชื่อและ
คุณลักษณะของบุคคลที่ให้ความส าคัญกับพฤติกรรม 
ที่ แสดงออก โดยปฏิ บั ติ ต ามบรรทั ดฐ านหรื อ 
ความคาดหวังของสังคม เพ่ือป้องกันการก่อให้เกิด
ความไม่สบายหรือมีอันตราย เช่น การเคารพและเชื่อ
ฟั งผู้ ที่ อ าวุ โส  การมี วิ นั ย ในตน เอง  และการมี 
ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
 

นิยามและองค์ประกอบของการใช้วิจารณญาณใน
กา ร สั ง เ ก ต เ ยี่ ย ง ผู้ ป ร ะ กอบ วิ ช า ชี พ  (Audit 
Professional Skepticism) 

การสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนั้นเป็น
ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (ไพลิน ตรงเมธีรัตน์ 

และนวพร พวงมณี, 2557) จึงเป็นแนวคิดที่ซับซ้อน
แ ล ะย า ก ต่ อ ก า ร ก า ห น ด ค า นิ ย า ม แ ล ะ วั ด ค่ า
ปรากฎการณ์ โดยผู้ประกอบวิชาชีพและนักวิชาการมี
คว าม เห็ นที่ แ ตกต่ า งกั น ใน เ รื่ อ งค านิ ย ามของ
ปรากฎการณ์ดังกล่าว  (Hurtt et al., 2013; Hurtt, 
2010; Nelson, 2009) มาตรฐานการสอบบัญชี
ระหว่างประเทศก าหนดค านิยามการใช้วิจารณญาณ
ในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ คือ ทัศนคติที่
รวมถึงความรู้สึกนึกคิดในการตั้งข้อสงสัย การตื่นตัว
ต่อสถานการณ์ที่อาจชี้ให้เห็นถึงการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาด หรือ 
การทุจริต และการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี
อย่างระมัดระวัง (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2555) ซึ่งทัศนคติดังกล่าว จะสะท้อนผ่าน
พฤติ กรรมการปฏิบั ติ ง านด้ วยความรอบคอบ
ระมัดระวั ง ในการปฏิบัติ ง านดั งที่ ก าหนดไว้ ใน
มาตรฐานการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 1 (Nelson, 2009) 

นักวิชาการจ านวนมากให้ค านิยามการใช้
วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน
มุมมองต่าง ๆ ดังนี้ Nelson (2009) นิยามว่าเป็น 
การใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจของผู้สอบบัญชีซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นการประเมินความเสี่ยงขั้นสูงเกี่ยวกับ
ความไม่ถูกต้องของสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้ โดย
ขึน้อยู่กับข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีได้รับ และ Hurtt (2010, 
p. 151) นิยามว่า คือ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ของผู้สอบบัญชีที่จะไม่ยอมรับ หรือสรุปผลจนกว่าจะ
ได้รับหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงต่อการสนับสนุน
ค าอธิบายเกี่ยวกับรายการในงบการเงิน โดยนักวิจัย
ทั้ง 2 ให้ข้อสรุปตรงกันว่า การใช้วิจารณญาณใน 
การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นทัศนคติที่เป็นผล
จากความเชื่อส่วนบุคคลและมีผลต่อพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้
จึงให้ค านิยามการใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพว่า คือ ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดง
ถึงความรู้สึกนึกคิดในการตั้งข้อสงสัยและการตื่นตัวต่อ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในงบ
การเงิน 
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จากนิยามดังกล่าวข้างต้น มีนักวิจัยจ านวน
หนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า การใช้วิจารณญาณในการสังเกต
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาขีพเป็นทั้งทัศนคติ และพฤติกรรม 
ดังนั้น การศึกษาในประเด็นดังกล่าวจึงควรแยกศึกษา
เป็น 2 องค์ประกอบ (Hurtt et al., 2013; Nelson, 
2009) เนื่องจากผู้สอบบัญชีอาจมีทัศนคติความช่าง
สงสัยในการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติของข้อมูล 
ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน การตั้งข้อสังเกต
ดังกล่ าวเปรียบเสมือนการใช้ดุล ยพินิจ ซึ่ ง เป็น
กระบวนการคิดไตร่ตรองความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือ
ก าหนดพฤติกรรมหรือแนวทางการตรวจสอบ 
ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์  หากผู้สอบบัญชี ใช้ 
ดุลยพินิจพิจารณาข้อมูลจากความรู้และประสบการณ์
ที่มีแต่ไม่มีการก าหนดพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อ
ส งสั ย ก็ อ า จท า ใ ห้ ก า รปฏิ บั ติ ง า นล้ ม เ หล ว ไ ด้ 
(Solomon and Trotman, 2003) ซึ่งข้อเสนอนี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของหน่วยงานก ากับดูแล
วิชาชีพสอบบัญชีที่ระบุว่า ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ที่
ล้มเหลวในการตรวจสอบให้พบการทุจริตห รือ
ข้อผิดพลาดในงบการเงินเกิดจากผู้สอบบัญชี อาจมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของข้อมูลในงบการเงิน 
แต่มิได้ก าหนดแนวทางการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่ มี ข้ อสงสั ยดั งกล่ าวจึ งท า ให้ มิ ได้
ต ร วจสอบรวบรวมหลั กฐ าน ให้ เ หมาะสมกั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์  (Hurtt et al., 2013; Messier, 
Kozloski, and Kochetova-Kozloski, 2010)  

เมื่อรวบรวมและบูรณาการความหมายจาก
ทั้ ง วรรณกรรมงานวิ จัยและในเชิ งวิชาชีพแล้ ว 
การศึกษาครั้งนี้ จึงแยกศึกษาการใช้วิจารณญาณใน
การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเป็น 2 องค์ประกอบ
คือ 1)  การใช้ดุลยพินิจเยี่ ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
( Skeptical Judgment) ห ม า ย ถึ ง  ทั ศ น ค ติ ใ น 
การพิจารณาข้อมูลการตรวจสอบด้วยความช่างสงสัย 
ความไม่เชื่อในข้อมูลที่ ไม่ผ่านการพิสูจน์ รวมทั้ง 
การคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจ
เกี่ยวกับงานสอบบัญชี 2) พฤติกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความรอบคอบ (Skeptical Behaviors) คือ  
การปฏิบัติงานการตรวจสอบด้วยความระมัดระวังอัน
เป็นผลจากการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  

ซึ่งครอบคลุมถึงการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือขจัดข้อ
สงสัย การค้นหาข้อสรุปจากข้อมูลใหม่  ๆ และ 
การสรุปผลการตรวจสอบจากหลักฐานที่เพียงพอ
อย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้น 

 
งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
 
ค่านิยมส่วนบุคคลกับการใช้ดุลยพินิจ เยี่ ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ 
 งานวิจัยจ านวนมากระบุว่าค่านิยมส่วนบุคคล
มีผลต่อการใช้ดุ ลย พินิ จและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ค่านิยม
ส่วนบุคคลมีผลต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติงานบัญชีภายใต้ความไม่
แน่นอนของนักศึกษาสาขาบัญชีในกลุ่มประเทศพัฒนา 
แล้ ว อย่ า ง  สห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  แคนาด า  แล ะจี น 
(Abdolmohammadi and Baker, 2006; Fleming, 
Chee and Su, 2010; George, Maureen & Fritz, 
2010) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Baird and 
Zelin (2007) ซึ่งระบุว่า ค่านิยมส่วนบุคคลเป็น
แ น ว ท า ง แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ชี้ น า พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น 
การปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน 
ที่ละเอียดอ่อนต่อการผิดจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลการศึกษาระบุ ว่ านั กศึกษาบัญชี ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมีค่ านิยมด้านความเป็นสากล 
(Universalism) สูงกว่านักศึกษาสาขาอ่ืนในกลุ่ม
บริหารธุรกิจ 
 Sikkema (2014) ศึกษาคุณลักษณะของ
นักศึกษาสาขาบัญชีว่านักศึกษาสาขาบัญชีที่มีระดับ
การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพแตกต่างกันจะ
มีค่านิยมส่วนบุคคลแตกต่างหรือไม่ ผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษาที่มีระดับการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพสูงจะมีค่านิยมส่วนบุคคลด้านความ
เมตตากรุณา (Benevolence) และการยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎ (Conformity) โดยค่านิยมด้านความเมตตา
กรุณาเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มี เจตนาดีและ
ต้องการท าสิ่งที่ดีแก่สังคมโดยค านึงถึงสวัสดิภาพ 
ของบุคคลที่ท างานร่วมกัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มี
ค่านิยมนี้มีแนวโน้มจะให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
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ที่ใช้ผลงานของผู้สอบบัญชี ในขณะที่การยึดถือตาม
กฎคือ คุณลักษณะการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและ
กฎระเบียบของสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยึดถือตาม
กฎมีแนวโน้มจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างเคร่งครัด ซึ่งการเคร่งครัดตามมาตรฐาน
วิชาชีพมากเกินไปอาจท าให้ขาดความยืดหยุ่ น 
ด้านจริยธรรมและไม่ได้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมได้ 
(Abdolmohammadi and Baker, 2006) โดย
ค่านิยมทั้ง 2 คุณลักษณะอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
โดยใช้ดุลยพินิจในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
นอกจากนี้ ผลการศึกษานี้ของ Sikkema (2014) 
สอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมการมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งระบุว่า  
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องมีทัศนคติและ 
การตระหนักถึงพันธสัญญาที่ต้องรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนในการให้บริการความเชื่อมั่นแก่ข้อมูล 
รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (IAESB, 
2014; Jui and Wong, 2013)  

ดังนั้น ค่านิยมด้านความเมตตากรุณาและ
การยึดถือปฏิบัติตามกฎเป็นค่านิยมที่จะช่วยส่งเสริม
การ ใช้ ดุ ลย พินิ จ เยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพบัญชี
ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังมากยิ่งขึ้น 
สมมติฐานที่เก่ียวข้องจึงได้แก่  

H1: ค่านิยมส่วนบุคคลด้านความเมตตากรุณา
จ ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บ ว ก ต่ อ ร ะ ดั บ ก า ร ใ ช้ 
ดุลยพินิจในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

H2: ค่านิยมส่วนบุคคลด้านการยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎจะมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับการใช้ 
ดุลยพินิจในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 
การ ใช้ ดุ ลยพิ นิ จ เ ยี่ ย งผู้ ป ร ะกอบ วิชาชีพกั บ
พฤติกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบ 

จากวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องให้ข้อสัง เกต 
จากผลการวิ จั ย ในระดับสากล ระบุ ว่ าการใช้
วิจารณญาณในการสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนั้น
เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและอาจวัดค่าได้จาก 
การสังเกตพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ผู้
ป ร ะ ก อบ วิ ช า ชี พบั ญ ชี ตั้ ง ข้ อ สั ง เ ก ต เ กี่ ย ว กั บ 

ความผิดปกติหรือไม่สมเหตุสมผลของข้อมูล และ
น า ไ ป สู่ ก า ร ค้ น ห า ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม เ พ่ื อ พิ สู จ น์ 
ความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งการขยายขอบเขต 
การตรวจสอบหรือรวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้
ข้อสรุปที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน (สภาวิชาชีพบัญชี, 
2555) ดังนั้น นักวิชาการจ านวนมากจึงเสนอแนะว่า
หากต้องการศึกษาให้สอดคล้องกับทฤษฎีแล้ ว
องค์ประกอบของการใช้วิจารณญาณในการสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพจึงควรประกอบด้วย 1) การใช้ 
ดุ ล ย พินิ จ เ ยี่ ย ง ผู้ ป ร ะก อบวิ ช า ชี พ  ( Skeptical 
Judgment) หมายถึง ทัศนคติในการพิจารณาข้อมูล
การตรวจสอบด้วยความช่างสงสัย ความไม่เชื่อใน
ข้อมูลที่ไม่ผ่านการพิสูจน์ รวมทั้งการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับงานสอบ
บัญชี 2) พฤติกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบ 
( Skeptical Behaviors) คื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
การตรวจสอบด้วยความระมัดระวังอันเป็นผลจาก 
การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุม
ถึ งการค้นหาข้ อมู ล เ พ่ิม เติ ม เ พ่ือขจั ดข้ อสงสั ย  
การค้นหาข้อสรุปจากข้อมูลใหม่ ๆ และการสรุปผล
การตรวจสอบจากหลักฐานที่เพียงพออย่างเหมาะสม
แล้วเท่านั้น (Hurtt, 2010; Hurtt et al., 2013; 
Nelson, 2009; สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2555) 

ผลการศึกษาในอดีตระบุว่า องค์ประกอบทั้ง 
2 มีความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฏีอย่างมาก เนื่องจาก 
การใช้ดุลยพินิจในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
เป็นกระบวนการสังเกต ตั้งข้อสงสัยและคิดพิจารณา
ภายในใจภายใต้ดุลยพินิจที่ปราศจากความล าเอียง
ของผู้สอบบัญชีซึ่งไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง (Hurtt 
et al., 2013; Nelson, 2009) เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีใช้ดุลยพินิจสังเกตความผิดปกติของรายการใน
งบการเงินแล้ ว เช่น สั ง เกตเห็นถึงผลแตกต่าง 
ของรายการในงบการเงินหรือตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ความสมเหตุสมผลของค าอธิบายที่ได้รับจากฝ่าย
บริหารของกิจการที่ตรวจสอบ ซึ่งหากว่า ค าอธิบาย
หรือหลักฐานที่มีไม่เพียงพอต่อการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เชื่อถือได้ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะไม่ยอมรับข้อมูล
ดังกล่าวและจะต้องเลือกวิธีการตรวจสอบเพ่ิมเติม
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หรือขยายขอบเขตการตรวจสอบเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
ดังกล่าวซึ่ งถือเป็นพฤติกรรมการตรวจสอบด้วย 
ความรอบคอบ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2555) ในทาง
ตรงกันข้ามแล้วหากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่มีการตั้ง
ข้อสังเกตหรือสงสัยความผิดปกติในงบการเงิน ผู้สอบ
บัญชีจะไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมการตรวจสอบด้วย
ความรอบคอบระมัดระวัง ด้วยเหตุนี้การใช้ดุลยพินิจ
เยี่ ย งผู้ ประกอบวิชาชีพจะเป็ นปัจจั ยที่ น า ไปสู่
พฤติ กรรมการตรวจสอบด้ วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง สมมติฐานที่เก่ียวข้อง จึงได้แก ่

H3: การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาครั้ งนี้ก าหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคลกับ
การใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดัง
ภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 ค่านิยมส่วนบุคคลกับการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย ประชากร
และกลุ่ มตั วอย่ า ง  เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย  และ 
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่
ศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตที่ได้รับอนุมัติจากสภา
วิ ช าชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถั มภ์  ชั้ นปี ที่  4  

ของมหาวิทยาลัยจ านวน 6 แห่งในเขตภาคเหนือ
ตอนบน โดยสาเหตุที่ เลือกมหาวิทยาลัยเหล่านี้
เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตให้สอดคล้องกับหลักสูตรตัวอย่างของสภา
วิชาชีพบัญชีที่มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการใช้
วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตาม
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณะผู้วิจัยไม่ทราบ
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จ านวนแน่นอนของประชากรทั้งหมด ผู้วิจัยจึงก าหนด
ขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran (1977) ท าให้
ได้ขนาดตัวอย่างที่ต้องการไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง 
และเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน
การศึกษาครั้งนี้  จึงใช้การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็นโดยอาศัยวิธีการสุ่มตามความสะดวก
และขอคว ามร่ ว มมื อ ให้ นั ก ศึ กษ า เ ข้ า ไปตอบ
แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 15 
มกร าคม  – 1 5  กุ มภ า พัน ธ์  2 5 58  ซึ่ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมดได้แก่นักศึกษาสาขาการบัญชีที่
จบการศึกษาและก าลังจะเข้าสู่วิชาชีพบัญชีเพ่ือเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 

เครื่องมือวิจัยและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง 2) การวัดค่านิยมส่วนบุคคล และ  
3) การวัดระดับการใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ โดยแบบสอบถามค่านิยมส่วน

บุคคลประกอบด้วยค่านิยมด้านความเมตตากรุณา
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งพัฒนามาจากข้อ
ค าถามของ Schwartz (1992) และแบบสอบถาม
ส าหรับการวัดระดับการใช้วิจารณญาณในการสังเกต
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพัฒนาจากแบบสอบถาม 
ของ Hurtt (2010) แบบสอบถามทั้งหมดเป็นมาตรวัด
ประเมินค่า 7 ระดับ (7 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง – 1 = ไม่
เห็นด้วยเลย)  ขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถาม
ประกอบด้วยการแปลแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทยโดยคณะผู้วิจัย จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษสองท่านแปลแบบสอบถามฉบับ
ภาษาไทยกลับเป็นภาษาอังกฤษ และน าผลการแปล
จากทั้งสองท่านมาเปรียบเทียบกันและปรับแต่งค าให้
เหมาะสม จากนั้นน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเมื่อปรับแก้ไข
แล้ว คณะผู้ วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับ
นักศึกษาสาขาการบัญชีจ านวน 30 คนเพ่ือทดสอบ
ก่อนเก็บข้อมูลจริ ง โดยแบบสอบถามที่ ได้จาก 
การทดสอบนี้จะไม่รวมอยู่ในการทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัยครั้งนี้ 

 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่า Item-total Correlation และค่าความเชื่อมั่นครอนบาค 

 
เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องและสม่ าเสมอ

ในการตอบค าถามของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัย
ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้การทดสอบความ
เชื่อมั่นของข้อค าถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค 
(Cronbach’s ) และค่า Item-total Correlation 
เพ่ือทดสอบความสอดคล้องกันของข้อค าถาม ค่า 

สัมประสิทธิ์ครอนบาคจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.7 
(Nunnally และ Bernstein, 1994) และค่า Item-
total Correlation จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.4 
(Kline, 1993) ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 1 ซึ่ง
พบว่าทุกองค์ประกอบมีระดับความเชื่อมั่นในระดับที่
ยอมรับได้ นอกจากนี้ ค่าที่แสดงไว้ในตาราง 1 แสดง

ชื่อตัวแปร 
จ านวน

ข้อ
ค าถาม 

ค่า Item-
total 

Correlation 

ค่าความเชื่อมั่น 
(Cronbach’s 

Alpha) 

ความเชื่อมั่น
เชิงประกอบ 
(Composite 
Reliability) 

ความแปรปรวนเฉลี่ย
ที่สกัดแล้ว 
(Average 
Variance 

Extracted) 
ความเมตตากรุณา 4 0.758 – 0.817 0.908 0.872 0.629 
การยึดถือปฏิบัติตามกฎ 4 0.562 – 0.669 0.801 0.716 0.400 
การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

4 0.559 - 0.683 0.819 0.781 0.478 

พฤติกรรมการตรวจสอบด้วยความ
รอบคอบ 

4 0.632 – 0.725 0.851 0.794 0.492 
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ความเชื่อมั่นเชิงประกอบ (Composite Reliability) 
และความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดแล้ว (Average 
Variance Extracted) ความเชื่อมั่นเชิงประกอบจะ
สะท้อนว่าชุดของตัวแปรสังเกตได้ สามารถวัดตัวแปร
แฝงที่เป็นโครงสร้างได้ดีเพียงใด โดยค่านี้ควรมีค่าไม่
น้อยกว่า 0.7 จึงจะบ่งชี้ว่ามีความเชื่อมั่นสูง (Hair et 
al., 2010) ค่าที่แสดงไว้ในตาราง 1 แสดงค่า 
ความเชื่อมั่นเชิงประกอบของตัวแปรแฝงทุกตัวแปร 
ที่มีค่าเกิน 0.7 สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ค่า 
ความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดแล้วซึ่งทุกปัจจัยค่าเฉลี่ย
สูงกว่าเกณฑ์คือ 0.4 มีความหมายว่า ความแปรปรวน
จากความคลาดเคลื่อนในการวัดมีค่าต่ ากว่าปริมาณ
ความแปรปรวนในกลุ่มตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 
ที่อธิบายโดยตัวแปรโครงสร้าง (Bagozzi & Yi, 1988) 

เมื่อพิจารณาโดยรวมทั้งค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค    
ค่าความเชื่อมั่นเชิงประกอบ และค่าความแปรปรวน
เฉลี่ยที่สกัดแล้ว สามารถสรุปได้ว่าโมเดลการวัดใน
การศึกษาครั้งนี้มีความเชื่อม่ันเชิงโครงสร้างในระดับดี 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ 2 
ประเภทคือ สถิติเบื้องต้นเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และความถี่ สถิติ 
การวิ เคราะห์ข้อมูลเ พ่ือพิสูจน์สมมติฐานใช้การ
วิเคราะห์ ได้แก่ โมเดลสมการโครงสร้างเพ่ือทดสอบ
และประมาณค่าสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการศึกษา
ครั้งนี ้

 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย S.D. 1 2 3 4 
1. ความเมตตากรุณา 6.288 1.010 1    

2. การยึดถือปฏิบัติตามกฎ 5.369 0.919 0.581** 1   

3. การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 5.128 0.974 0.595** 0.574** 1  

4. พฤติกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบ 5.012 1.040 0.469** 0.510** 0.615** 1 

 **p<.01 *p<.05 
 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ของแต่ละองค์ประกอบพบว่า การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพมีความสัมพันธ์ เชิ งบวกอย่างมี
นัยส าคัญกับพฤติกรรมการตรวจสอบด้วยความ

รอบคอบระมัดระวัง (0.615) ในขณะที่ความเมตตา
กรุณามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับ 
การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพมากที่สุด 
(0.595)  
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ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูล 
 

ค่าที่ใช้ในการพิจารณาความสอดคล้อง 
กับข้อมลูเชิงประจักษ์ 

เกณฑ์การพิจารณา ค่าที่ได้จากการศึกษา 
หลังปรับโมเดล 

Normed chi-square (2 / df) <3.00 1.99 

Goodness-of-Fit Index (GFI) >0.90 0.955 

Comparative Fit Index (CFI) >0.90 0.980 

Incremental Fit Index (IFI) >0.90 0.980 

Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) >0.90 0.934 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) <0.05 0.046 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงผลการวิเคราะห์โมเดล

สมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเชิง
วิชาชีพ การสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และคุณภาพ
งานสอบบัญชี โดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันและการวิเคราะห์อิทธิพล โดยค่าสถิติ ใน
โมเดลทั้ง 2/df, GFI, CFI, IFI, AGFI, RMSEA ดัง
แสดงในตาราง 3 บ่งชี้ถึงระดับความสอดคล้อง
ระหว่างข้อมูลเชิ งประจักษ์กับโมเดลวิ เคราะห์
องค์ประกอบโดยทุกตัวชี้วัดระบุว่ามีความสอดคล้อง
กันเป็นอย่างด ี(Byrne, 1998) 

ภ า พ ป ร ะ ก อ บ  2  แ ส ด ง ค่ า น้ า ห นั ก
องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรแฝงและความสัมพันธ์
ในโมเดลนี้ด้วยคะแนนมาตรฐาน (Standardized  
Coefficient) โดยพิจารณาจากโมเดลการวัดซึ่งเป็น
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได้ 
ค่ า น้ า ห นั ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ สู ง จ ะ ส ะ ท้ อ น ถึ ง 
ความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) 
ตัวแปรแฝงภายในความเมตตากรุณาวัดจาก 4 ตัว
แ ป ร สั ง เ ก ต คื อ  ค ว า ม เ ท่ า เ ที ย ม กั น  ก า ร ใ ห้ 
ความช่วยเหลือ ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี 
โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.806 - 0.880 

เช่นเดียวกับตัวแปรแฝงภายในการยึดถือปฏิบัติตาม
กฎวัดจาก 4 ตัวแปรสังเกต  คือ การเคารพกฎ  
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และความสุภาพ โดยมี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.470 - 0.857 ตัว
แปรแฝงภายนอกการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพวัดจาก 4 ตัวแปรสังเกต คือ ความช่างสงสัย 
การไม่เชื่อข้อมูลใด ๆ ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน และชะลอ
การตั ดสิ น ใจ เมื่ อ ไม่ แน่นอน  โดย มี ค่ าน้ าหนั ก
องค์ประกอบสูงระหว่าง 0.640 - 0.993 ในขณะที่ตัว
แปรแฝงภายในพฤติกรรมการตรวจสอบด้ วย 
ความรอบคอบวัดจาก 4 ตัวแปรสังเกตคือ ค้นหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม รวบรวมหลักฐานอย่างเหมาะสม 
เชื่อมั่นในตนเอง และสรุปผลการตรวจสอบด้วย 
ความรอบคอบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 
0 .707 – 0 .846  เมื่ อ พิจารณาจากค่ าน้ าหนั ก
องค์ประกอบทั้งหมดทุกตัวแปรพบว่า มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูง
กว่า 0.6 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเดลการวัดมีความเที่ยงตรงใน
การวัด (Nunnally & Bernstein, 1994) นอกจากนี้ 
ภ า พ ป ร ะ ก อ บ  2  แ ส ด ง ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ 
การพยากรณ์พหุคูณ (R2) หรือ ค่าที่ระบุสัดส่วน 
ความแปรผันระหว่างตัวบ่งชี้กับองค์ประกอบร่วม  
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในระดับสูงจะสะท้อนให้
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เห็นถึงค่าความแปรความเชื่อมั่นสูง โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่า
ความเชื่อมั่นสูงที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการตรวจสอบ 
(R2= 0.576) และการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ (R2= 0.487)  

ภาพประกอบ 2 แสดงอิทธิพลความสัมพันธ์
ระหว่ า งตั วแปรแฝง โดยความเมตตากรุณา มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้ 
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (= 1.034, P<.01) 
ในขณะที่ ก า รยึ ดถื อปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระ เบี ยบมี
ความสัมพันธ์ เชิ งลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการใช้ 
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ (= -.380, P<.05) 

และการ ใช้ดุ ลย พินิ จ เยี่ ย งผู้ ประกอบวิชาชีพ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อพฤติกรรม
การตรวจสอบด้วยความรอบคอบ ( = 0.753, P<.
01) ดังนั้น สรุปได้ว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 1, 2 และ 3 
และเมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมของตัวแปรแฝงภายใน
พบว่า  ความเมตตากรุณามี อิทธิพลรวม (Total 
Effect) ต่อพฤติกรรมการตรวจสอบสูงสุด (0.779) 
ตามด้วยการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
(0.753) โดยการยึดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
มีอิทธิพลรวมเชิงลบต่อพฤติกรรมการตรวจสอบ  
(-0.286) 
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ภาพประกอบ 2  ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมส่วนบุคคล การใช้ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และพฤติกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
ป ร ะ ก า ร แ ร ก  จ า ก ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 

ความสอดคล้องของโมเดลตามทฤษฎีกับข้อมูล พบว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็น
การยืนยันว่า ค่านิยมส่วนบุคคลด้านความเมตตา
กรุณาและการยึดถือปฏิบัติตามกฎมีอิทธิพลต่อการใช้
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และการใช้ดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ

พฤติ กรรมการตรวจสอบด้ วยควา มรอบคอบ
ระมัดระวัง ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ที่น าเสนอโดยไพลิน ตรงเมธีรัตน์ และ นวพร พวงมณี 
(2557) ซึ่งเสนอแนะว่าค่านิยมส่วนบุคคลซึ่งเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรม บุคลิกลักษณะส่วนบุคคลอาจ
ส่งผลต่อความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้
ผลการศึกษาครั้งนี้ข้อเสนอแนะของหน่วยก ากับดูแล
วิชาชีพ (IAASB, 2012; IAESB, 2014; Jui and 
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Wong, 2013) และสอดคล้องกับนักวิจัยในระดับ
สากลซึ่ง Nelson (2009) และ Hurtt et al. (2013) 
เสนอแนะว่า ค่านิยมส่วนบุคคล คือ ความเชื่อซึ่งเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมส่วนบุคคล ความเชื่อดังกล่าวฝัง
รากลึกและจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดยการศึกษาครั้งนี้ให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าค่านิยมส่วนบุคคลซึ่งเป็นความเชื่อมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติ (การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ) และพฤติกรรมการตรวจสอบด้วย
ความรอบคอบระมัดระวัง โดยผลการศึกษาระบุว่า
ค่านิยมส่วนบุคคลของนักศึกษาบัญชีท าให้เกิดการตั้ง
ข้อสงสัยในข้อมูลที่ ได้รับ และน าไปสู่การค้นหา
ค า ต อ บ เ พ่ื อ ข จั ด ข้ อ ส ง สั ย ซึ่ ง เ ป็ น พฤ ติ ก ร ร ม 
การตรวจสอบด้วยความรอบคอบ  

นอกจากนี้  ค่านิยมส่วนบุคคลตามกรอบ
แนวคิดของ Schwartz (1992) นั้นมีค่านิยมส่วน
บุคคล 10 ประการซึ่งแต่ละค่านิยมส่วนบุคคลอาจมี
หรือปราศจากความสัมพันธ์กับการใช้วิจารณญาณใน
การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยการศึกษาครั้งนี้
สามารถระบุชี้ชัดได้ว่ า  ความเมตตากรุณาและ 
การยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความสัมพันธ์ต่อ
การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งผล
การศึกษาครั้ งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Sikkema (2014) ซึ่งได้เสนอแนะผลการศึกษาโดย
การทดสอบด้วยสถิติ ANOVA ว่า ค่านิยมบุคคลด้าน
ความเมตตากรุณาอาจมีความสัมพันธ์เชิงบวกและ 
การยึดถือปฏิบัติตามกฎอาจมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อ
การใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชีพ 

ข้อค้นพบดังกล่าวยังสอดคล้องกับทฤษฎีและ
งานวิจัยในอดีตคือ ความเมตตากรุณามีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อการใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ ทั้ งนี้ เนื่ องจากบุคคลที่ ยึ ดมั่ น 
ในคว าม เท่ า เ ที ย มกั น  ค ว ามซื่ อสั ต ย์  ก า ร ให้ 
ความช่วยเหลือ และความจงรักภักดี นั้นมีแนวโน้มที่
จะตระหนักในความเท่าเทียมของผู้ใช้งบการเงินใน
การได้รับข้อมูล (Abdolmohammadi & Baker, 
2006) ผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้วยค่านิยม
เหล่านี้จะให้ความส าคัญกับการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
ดังนั้น หากเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มีความไม่
แน่นอนและมีข้อสงสัยในข้อมูลที่ได้รับในระหว่าง 
การตรวจสอบ  ผู้ ส อบบัญชี จ ะ เ ลื อกแนวทา ง 
การปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความล้มเหลวในรายงานข้อผิดพลาด หรือ
การทุจริตที่มีสาระส าคัญในงบการเงินให้สาธารณชน
ทราบ (IAESB, 2014; Hurtt et al., 2013)  

ในทางกลับกัน ค่านิยมยึดถือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอาจท าให้การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี ลดลงได้  โดยผลการศึกษาระบุว่ า  
การยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความสัมพันธ์เชิง
ลบต่อการใช้วิจารณญาณในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพได้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั่ว
โลกจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการบัญชี หรือ
การสอบบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานการบัญชี
เหล่ านี้ ก าหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น การเลือกวิธีปฏิบัติให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของแต่ละประเทศจึงขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเลือก
วิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม 
และข้อก าหนดของแต่ละประเทศ ข้อก าหนดดังกล่าว
เป็นการก าหนดให้ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจในการเลือก
วิธีการปฏิบัติ งานโดยมีลักษณะการท างานแบบ
หลักเกณฑ์ (Principle-based) กล่าวคือ ไม่ใช้
กฎระเบียบในการพิจารณาเพียงอย่างเดียว ดังนั้น 
ค่านิยมส่วนบุคคลด้านการยึดถือปฏิบัติตามกฎ หาก
เป็นการยึดถือปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยไม่ใช้
ดุลยพินิจพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์
อาจเป็นการลดทอนการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ที่ไม่
แน่นอน การตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติงานควรตั้งอยู่
บน เหตุ ผล เชิ ง จริ ย ธ รรมหรื อประโยชน์ สู งสุ ด 
ของสาธารณชนผู้ใช้ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 
(Abdolmohammadi & Baker, 2006) โดยผล
การศึกษาครั้งนี ้สอดคล้องกับข้อสังเกตดังกล่าวที่ระบุ
ว่า การปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพโดยยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือตัวอักษรเพียงอย่างเดียว
มิได้หากแต่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจ
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เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการพิจารณาข้อมูลและ
หลักฐานแวดล้อม ก่อนจะตั้งข้อสังเกตและสงสัยใน
ข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือเลือกวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ ซึ่งจะท าให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานด้วย
ความรอบคอบระมัดระวังในท้ายที่สุด ดังนั้น การที่
ผู้สอบบัญชีไม่ยึดถือกฎระเบียบมากเกินไปจะท าให้มี
อิสระในการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพให้
เหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบในแต่ละประเด็น ผู้ วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนารายงานการวิจัย
เพ่ือส่งเสริมการน าค่านิยมส่วนบุคคลเพ่ือพัฒนาปรับ
ใช้กับวิชาชีพบัญชี ดังนี้ 
 
 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

1) การศึกษาครั้งนี้รายงานผลว่าค่านิยมส่วน
บุคคลเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของการใช้ดุลยพินิจใน 
การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและปฏิบัติงานด้วย
ความรอบคอบระมัดระวัง อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวิจัยต่อไปในอนาคต ผู้ที่สนใจในประเด็น
เดียวกันนี้ ควรศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยเชิงสาเหตุอ่ืน 
เช่น Nelson (2009) เสนอแนะว่า การใช้เหตุผลเชิง
จริยธรรม (Moral Reasoning) อาจเป็นปัจจัยเชิง
สาเหตุของการใช้ดุลยพินิจในการสัง เกตเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง  เช่นเดียวกับคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการสอบบัญชีและบริการให้ความเชื่อมั่น
ระหว่างประเทศตั้งข้อสังเกตว่าระดับการใช้ดุลยพินิจ
ในการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอาจขึ้นอยู่กับ
ระดับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพด้วย  

2) แนวคิดการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
นั้นอาจครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้
ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี
ภาษีอากร ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ดังนั้น การศึกษา
ครั้งต่อไปอาจศึกษากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้และอาจ
เปรียบเทียบแบบจ าลองในลักษณะของการวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่างพหุ (Multi-Group) เพ่ือศึกษาความไม่

แปรเปลี่ยนของแบบจ าลอง และเพ่ือน าผลการศึกษา
ดังกล่าวไปพัฒนาวิชาชีพบัญชี  
 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
เป็นแนวคิดในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตซึ่งประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจในการสังเกต
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและพฤติกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความรอบคอบ ผลการศึกษาครั้งนี้บ่งชี้ว่าการที่
นักศึกษาบัญชีที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรบัญชี
บัณฑิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพนั้นจ าเป็นต้องมีค่านิยมส่วนบุคคลที่เหมาะสม
จึงจะสามารถส่ งเสริมระดับการใช้ดุลยพินิจใน 
การสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ควรเน้นย้ าความส าคัญในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของ
สภาวิชาชีพฯ  

2) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ควรให้ความส าคัญกับการศึกษาและส่งเสริมให้
นักศึกษาบัญชีมีค่ านิ ยมส่วนบุคคลที่ เหมาะสม 
เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาบัญชีระหว่างประเทศให้
ความส าคัญกับการศึกษาและพัฒนาค่านิยมเชิง
วิชาชีพที่ เหมาะสมกับผู้ที่ จะ เข้ าสู่ วิ ช าชีพ  เช่น 
นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา ผู้ที่ขึ้นทะเบียน
ฝึกหัดงานเพ่ือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น ใน
อนาคต สภาวิชาชีพบัญชีฯ อาจส่งเสริมให้มีการศึกษา
และพัฒนาเครื่องมือวัดค่านิยมเชิงวิชาชีพให้ชัดเจน
และสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่ งอาจเป็นแนวทางหนึ่ งใน 
การส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ทั่วประเทศ  
 

ประโยชน์ของงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ให้ประโยชน์หลายประการ  
1) ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าค่านิยมส่วนบุคคล

ของนักศึกษาสาขาการบัญชีมีความสัมพันธ์ต่อการใช้
ดุลยพินิจและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ซึ่ ง เป็น 
การยืนยันแนวคิดในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่ งประยุกต์แนวคิดมาจาก
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชีและ
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บริการให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ จากที่ประเทศ
ไทยน าเอาแนวคิดดังกล่าวมาใช้แต่ไม่เคยมีการศึกษา
ถึงผลกระทบของเรื่องดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้จึงให้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว
ได้  

2) การศึกษาครั้งนี้ช่วยเพ่ิมความเข้าใจใน
องค์ประกอบการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพซึ่ง
ประกอบด้วยการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
และพฤติกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบ ซึ่ง
อาจน า ไปใช้ เป็ นแนวทาง ใน พัฒนาการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพกับกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบงบ
การเงินในส่วนอื่น ๆ ได้  

3) การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีผลต่อ
คุณภาพการสอบบัญชีโดยเฉพาะการรายงาน ซึ่งเป็น
ผลงานของผู้สอบบัญชีที่ เผยแพร่ต่อสาธารณชน  
การพัฒนาแนวคิดดังกล่าวอาจช่วยส่งเสริมวิชาชีพ
บัญชีเพ่ือให้เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในฐานะผู้ให้บริการความเชื่อมั่นแก่ข้อมูล
สมกับความคาดหวังของสังคมได้ 
 
ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดบางประการ ได้แก่ 
ค ว าม เที่ ย งตร งของ เครื่ อ งมื อ ในการวั ด  เ ช่ น  
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ซึ่งมีค่าต่ า ทั้งนี้ข้อค าถาม
ทั้ งหมดได้มาจากการพัฒนาแบบสอบถามจาก 
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบวิชาชีพควบคู่กับการแปลจาก
ต้นฉบับภาษาอังกฤษจึงอาจมีข้อค าถามบางข้อที่ไม่
สามารถเป็นตัวแทนการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีของไทยที่มีบริบท วัฒนธรรมแตกต่างจาก
ประเทศตะวันตกได้ แม้ว่าผู้วิจัยจะทดสอบเครื่องมือ
กับกลุ่มผู้สอบบัญชีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วแต่ยังมีความเชื่อม่ันในระดับต่ าอยู่  
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ภาคผนวก 1 ข้อค าถามของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ล าดับ องค์ประกอบ ข้อค าถาม 
1 Conformity 1. การเป็นคนสุภาพหรือบุคลิกภาพท่ีดีเป็นสิ่งจ าเป็น (Polite)  
    2. เราควรเป็นผู้ที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง (Obedient)  

    
3. เมื่อได้รับมอบหมายงาน ฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ สามารถไว้วางใจให้
ท างานได้ (Responsible)  

    4. ฉันเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตนเอง ไม่หลงไปกับอบายมุข (Self-Discipline)  
2 Benevolence 1. ฉันยอมรับว่าคนทุกคนควรได้รับความเสมอภาคหรือมีโอกาสเท่าเทียมกันทุก

คน (Equality) 
2. ฉันรู้สึกว่าความจริงใจต่อเพ่ือนเป็นสิ่งส าคัญ (Loyal) 
3. ความซื่อสัตย์ จริงใจต่อบุคคลอ่ืนเป็นสิ่งจ าเป็น (Honest) 
4. ฉันยอมรับว่าเราควรให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
(Helpful) 

3 Skeptical 
Judgment 

1. ฉันมักจะไม่ตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ในทันทีจนกว่าฉันจะสามารถรวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 

2. ฉันจะไม่ตัดสินใจแบบรวดเร็ว ถ้าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน 
3. ฉันต้องการเวลาในการพิจารณาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง 
4. หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ฉันจะไมต่ัดสินใจในทันทีจนกว่าฉันคิดว่ามี

ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอแล้ว 
4 Skeptical 

Behaviors 
1. การค้นพบความรู้ใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและน่าตื่นเต้นส าหรับฉัน 
2. ฉันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากนิสัยจากการมีหลักฐานหรือข้อมูลที่

เพียงพออย่างเหมาะสม 
3. ฉันเป็นคนมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
4. ฉันจะเชื่อถือสิ่งที่ฉันเห็น อ่าน หรือได้ยิน และพิจารณาสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเอง

เสมอ 
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