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วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาความเหมาะสมของมาตรวัดการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ที่พัฒนาขึ้นโดย Hurtt (2010) ในการนํามาใชในประเทศไทย และการศึกษาผลกระทบของลักษณะทางประชากรศาสตร

ตอการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวามาตรวัดของ Hurtt (2010) ใหผล

ที่มีความใกลเคียงกับระดับการสังเกตและสงสัยของผูตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเพศชาย

และวัยวุฒิที่เพิ่มขึ้นมีผลตอการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่มากข้ึน โดยเพศชายมีความสัมพันธกับความเขาใจ

ในเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลและการตัดสินใจไดดวยตัวเอง ในขณะที่วัยวุฒิมีผลตอความรู สึกนึกคิดในการ

ตั้งขอสงสัยและความมั่นใจในตัวเอง นอกจากนี้ ยังพบวาการศึกษาเอกสาขาบัญชีไมมีผลตอการสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผูประกอบวิชาชีพเมื่อเทียบกับการศึกษาเอกในสาขาอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ

คําสําคัญ: การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ การสอบบัญชี
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The aim of this study is to evaluate the applicability, in Thailand, of the professional skepticism scale 

developed by Hurtt (2010) and to assess the effects of the demographic qualities over the professional 

skepticism, using survey questionnaires. The results show that the scale developed by Hurtt (2010) provides 

a reasonable approximation of the professional skepticism of the respondents of the survey. Moreover, male 

gender and seniority have significant effects on the professional skepticism, with the male gender being 

related to self-determining and interpersonal understanding aspects of the professional skepticism, and 

seniority being related to questioning mind and self-confidence. Surprisingly, studying in accounting major 

does not have any significant effect on the professional skepticism, when compared to studying in other 

majors.

Keywords: Professional Skepticism, Auditing
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Demographic Qualities and Professional Skepticism
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ลักษณะทางประชากรศาสตร�กับการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

บทนํา
มาตรฐานการสอบบัญชีกําหนดใหผู สอบบัญชีตอง

ดํารงไวซึ่งการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพโดย
การต้ังคําถามอยางตอเน่ืองวาขอมูลที่ไดรวบรวมไวนั้นอาจ
กอใหเกิดการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สําคัญหรือไม (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ
(สภาวิชาชีพบัญชีฯ), พ.ศ. 2555c) แตในทางปฏิบัติยังคง
มีกรณีที่ผู สอบบัญชีไม ได ใช การสังเกตและสงสัยเ ย่ียง
ผูประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม ดังเห็นไดจากขาวการปฏิบัติ
งานบกพรองของผูสอบบัญชีในหลายกรณีที่ผานมา เชน การ
ตกแตงกําไรจํานวนมหาศาลของบริษัท โตชิบา ในประเทศ
ญี่ปุน (BBC, 2015) หรือของหางเทสโกในอังกฤษ (The 
Guardian, 2014) หรือสําหรับในประเทศไทยเอง ในชวง 
5 ปที่ผ านมา สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได ทําการเพิกถอน
ใบอนุญาตผูสอบบัญชีเปนจํานวนรวม 7 คน และไดสั่งพัก
การใชใบอนุญาตผูสอบบญัชจีาํนวนรวม 20 คน (สภาวิชาชพี
บัญชีฯ, พ.ศ. 2555a; พ.ศ. 2559) โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี รวมทั้งการไมใช
วิจารณญาณการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

ปญหาการใชวิจารณญาณของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพเปนเรื่องที่มีการ
ศึกษาวิจัยมาชานานแลว แตเพิ่งมาในระยะหลังเทานั้นที่มี
การพัฒนามาตรวัดการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบ
วิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ โดย Hurtt (2010) ไดพัฒนามาตรวัด
ที่ใชประมาณระดับลักษณะเชิงพฤติกรรม (Trait) ของการ
สังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพโดยการบูรณาการ
องคความรูดานตาง ๆ  เขาดวยกัน ทั้งนี้มาตรวัดดังกลาว
ไดรับความสนใจจากผู วิจัยหลายทาน (เชน Carpenter
et al., 2011; Quadackers et al., 2014) อยางไรก็ตาม 
มาตรวัดการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพดังกลาว
ยังไมเคยมีการทดสอบวาสามารถใชไดอยางเหมาะสมกับ
ผู ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยหรือไม นอกจากน้ี ใน
ขั้นของการทดสอบความนาเช่ือถือของมาตรวัดดังกลาว 
Hurtt (2010) ไดระบุวามาตรวัดนั้นไมมีความสัมพันธกับ

ลักษณะทางประชากรศาสตร (Demographic Data)
ของผู ประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือไดวาเปนเรื่องที่นาแปลกใจ 
เนื่องจากโดยปกติแลว คนทั่วไปมักจะรู สึกวาเพศหญิงมี
ความไวในเร่ืองการสังเกตและสงสัยมากกวาเพศชาย อีกท้ัง
ผูที่มีประสบการณมากข้ึนนาจะมีความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้น
และสงผลตอการสังเกตและสงสัยที่เพิ่มขึ้นดวย

งานวิจัยนี้จึงไดใชนักศึกษาดานธุรกิจเปนตัวแทนของ
ผูประกอบวิชาชีพ เพื่อทดสอบวามาตรวัดดังกลาวมีความ
นาเชื่อถือหรือไม อีกทั้งเพื่อศึกษาผลกระทบของลักษณะ
ทางประชากรศาสตรตอระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพ ผลการศึกษานี้เปนจุดเริ่มตนท่ีจะสามารถ
นําไปสูการวิจัยในประเทศไทยดานการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพและการใชมาตรวัดดังกลาวในภาคปฏิบัติ
ในอนาคตดวย เชน การใชมาตรวัดนี้ในการคัดเลือกผูชวย
ผู สอบบัญชี หรืองานวิจัยที่จะหาทางชวยเพ่ิมระดับการ
สังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในนักศึกษาที่เอก
สาขาบัญชีเพื่อการเตรียมพรอมในการเปนผู สอบบัญชีที่มี
คุณภาพ

การทบทวนวรรณกรรม
เพ่ือใหงานสอบบัญชีที่ ได มีคุณภาพและนาเช่ือถือ

การสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพเปนสิ่งจําเปน
อยางมากตอวิชาชีพการสอบบัญชี (Hurtt, Brown-Liburd, 
Earley, & Krishnamoorthy, 2013) ดังนั้น การศึกษา
วิจัยเรื่องการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพจึงเปน
เรื่องที่อยูในความสนใจของนักวิจัยดานการสอบบัญชีมาเปน
ระยะเวลาอันยาวนาน มาตรฐานการสอบบัญชีของไทย
รหัส 200 ไดใหคําจํากัดความของการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ วาหมายถึง “ทัศนคติที่รวมถึงความ
รู สึกนึกคิดในการต้ังขอสงสัย การใชวิจารณญาณในการ
ประเมินสถานการณที่อาจช้ีใหเห็นถึงการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงท่ีอาจเกิดขึ้นจากขอผิดพลาดหรือการทุจริต
และการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีอยางระมัดระวัง” 
(สภาวิชาชีพบัญชีฯ, พ.ศ. 2555b) ซึ่งมีความหมายท่ีใกลDo
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บทความวิจัย

เคียงกับมาตรฐานการสอบบัญชีของสหรัฐที่กําหนดโดย 
Public Company Accounting Oversight Board 
(PCOB) (2006) เปนอยางมาก อยางไรก็ตาม Nelson 
(2009) เช่ือวาองคประกอบของความหมาย (Construct) 
ของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพที่ปรากฏ
ในหลายมาตรฐานการสอบบัญชียังไมมีความชัดเจนเน่ืองจาก
มีรูปแบบความสงสัยที่ต างกันไป โดยมีตั้งแตการสังเกต
และสงสัยที่ ‘เปนกลาง’ (Neutral) ซึ่งหมายถึงการไมเชื่อ
หรือเชื่อกอนที่จะไดรับหลักฐานที่นาเชื่อถือจนเปนที่พอใจ 
(O’ Malley, 2000) จนถึงการให ‘ผูสอบบัญชีสงสัยไวกอน’ 
(Presumptive Doubt) วาหลักฐานหรือขอมูลที่ไดรับไมนา
เชื่อถือไวกอนจนกวาจะมาหลักฐานมาลบลางขอสงสัยนั้นได

Hurtt et al. (2013) ไดทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
และผลกระทบดานตาง ๆ  อยางละเอียดและนําเสนอแนวคิด
สําหรับการวิจัยในอนาคตท่ีนาสนใจหลายประการ อีกทั้งได
ตั้งขอสังเกตวาวรรณกรรมงานวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบของ
ความหมายของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ก็มีหลากหลายตั้งแตความรูสึกนึกคิดในการตั้งขอสงสัยและ
การประเมินหลักฐานการสอบบัญชีอยางพินิจพิเคราะห 
(American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA), 2007) ความสามารถในการตรวจหาการทุจริต 
(Choo & Tan, 2000) สิ่งที่ตรงกันขามกับความเชื่อใจ 
(Shaub & Lawrence, 1999) การมีทัศนคติที่ระมัดระวัง
รอบคอบในการใชวิจารณญาณในการสอบบัญชี (McMillan 
& White, 1993) รวมท้ังการใหผูสอบบัญชีสงสัยไวกอน 
(Bell, Peecher, & Solomon, 2005) ทั้งน้ี แงมุมดาน
ตาง  ๆ  เชน ความรูสึกนึกคิดในการต้ังขอสงสัยและการ
ประเมินหลักฐานการสอบบัญชีอยางพินิจพิเคราะห ความ
สามารถในการตรวจหาการทุจริต รวมทั้งการมีทัศนคติที่
ระมัดระวังรอบคอบในการใชวิจารณญาณในการสอบบัญชี
นั้นก็มีปรากฏในมาตรฐานการสอบบัญชีของไทยเชนกัน
(ดูรายละเอียดในสภาวิชาชีพบัญชีฯ , 2553; 2555b,
2555c)

อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้มุ งประเด็นไปเพียงการวัด
ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและความ
สัมพันธกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผู ประกอบ
วิชาชีพ โดยหน่ึงในงานวิจัยเร่ืองการสังเกตและสงสัยเย่ียง
ผู ประกอบวิชาชีพท่ีกําลังไดรับความสนใจคืองานวิจัยของ 
Hurtt (2010) ซึ่งไดเสนอความคิดท่ีวาการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูประกอบวชิาชพีเปนคณุลกัษณะสวนบุคคล ทีป่ระกอบ
ไปดวยองคประกอบหลายดาน และเปนไปไดทั้งลักษณะเชิง
พฤติกรรม (Trait) ซึ่งหมายถึงลักษณะท่ีคอนขางเสถียรและ
อยู กับตัวบุคคลเปนระยะเวลานานระดับหนึ่ง แตก็อาจมี
ลักษณะช่ัวคราวที่ถูกกระตุ นดวยสถานการณที่เผชิญอยู  
(State) โดย Hurtt (2010) ไดพัฒนามาตรวัดการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพขึ้นมาจากลักษณะตาง ๆ  ที่
ปรากฏในงานวิจัยดานมาตรฐานการสอบบัญชี ดานจิตวิทยา 
ดานปรัชญา และดานพฤติกรรมผูบริโภค โดยมีขอสมมติฐาน
ของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในลักษณะที่
เปนกลาง (ซึ่งหมายถึงบุคลิกท่ีจะมีแนวโนมท่ีจะยังไมให
ข อสรุปใด  ๆ  จนกวาหลักฐานท่ีไดมาจะมีมากพอ เพ่ือ
สนับสนุนคําอธิบายไปในทางใดทางหนึ่ง) มาตรวัดท่ีพัฒนา
ขึ้นมานั้นถูกทดสอบโดยทั้งผูประกอบวิชาชีพ อาจารยและ
นักศึกษา จนสามารถระบุหมวดหมูของปจจัยที่ควรจะรวม
อยู ในคํานิยามของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบ
วิชาชีพไดทั้งหมด 6 ดาน นั่นคือ ความรูสึกนึกคิดในการต้ัง
ขอสงสัย (Questioning Mind) การชะลอการลงความเห็น 
(Suspension of Judgement) การคนควาหาความรู 
(Search for Knowledge) ความเขาใจในเรื่องความ
สัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Understanding) 
การตัดสินใจไดด วยตัวเอง (Self-Determining หรือ 
Autonomy) และความมั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence) 
โดย ลักษณะ 3 ดานแรกน้ัน (ความรูสึกนึกคิดในการต้ัง
ขอสงสัย การชะลอการลงความเห็นและการคนควาหา
ความรู) จะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิธีการท่ีผูสอบบัญชีใชใน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ซึ่งจําเปนตองมีทั้ง 3 ดาน
นี้เพื่อใหสามารถคนควาหาขอมูลและตรวจสอบหาหลักฐานDo
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อยางเพียงพอกอนตัดสินใจลงความเห็น ลักษณะท่ี 4
(ความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคล) มีความ
จําเปนที่จะตองพิจารณาแงมุมดานมนุษยในการประเมินวา
หลักฐานท่ีไดรับการเช่ือถือไดหรือไม เชน ในการประเมิน
หลักฐานที่ไดรับจากผู บริหาร ผูประกอบวิชาชีพควรตอง
พิจารณาพฤติกรรมของผูบริหารที่อาจมีแนวโนมที่จะทุจริต
ดวย สวนลักษณะ 2 ดานสุดทาย (ความมั่นใจในตัวเอง
และการตัดสินใจไดดวยตัวเอง) เปนลักษณะจําเปนที่จะ
ทําใหผู สอบบัญชีสามารถจัดการกับขอมูลที่ไดรับมาอยาง
เหมาะสมเม่ือเกิดขอสงสัย

มาตรวัดของ Hurtt (2010) ไดผ านการทดสอบ
หลายดาน ซึ่งรวมถึงการพิสูจนความนาเช่ือถือทางสถิติ
ทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งไดรับการทดสอบมาดวย
กลุมตัวอยางท่ีเปนทั้งนักศึกษาปริญญาตรี อาจารย และ
ผู ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีมาแลว โดยมีการทดสอบวา
ไมมีความสัมพันธระหวางคะแนนท่ีคํานวณไดจากผลการ
ทดสอบตามมาตรวัดนั้นกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
เชน อายุ ประสบการณ และเพศ อยางไรก็ตาม เนื่องดวย
สภาพแวดลอมทางสังคมที่แตกตางกันระหวางประเทศไทย
กับประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเกิดคําถามวาลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของของผูทดสอบในประเทศอื่น ๆ  จะมี
ความสัมพันธกับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
หรือไม โดยเฉพาะเม่ือมีการวิจัยในบางประเทศท่ีใชมาตรวัด
ของ Hurtt (2010) แลวพบวาไดผลการศึกษาที่แตกตางไป 
ตัวอยางเชน Urboniene, Endrawes, and Matawie 
(2013) พบวามีความสัมพันธที่มีนัยสําคัญทางสถิติระหวาง
อายุกับการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในการ
วิจัยกับผูตอบแบบสอบถามในประเทศลิทัวเนีย ในขณะที่ 
Ho et al. (2015) ซึ่งทําการศึกษาในประเทศจีนกลับพบ
ความสัมพันธที่มีนัยสําคัญระหวางอายุกับการชะลอการ
ลงความเห็น (Suspension of Judgement) ซึ่งเปน
องคประกอบหนึ่งของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพ นอกจากน้ี ยังพบดวยวาเพศมีความสัมพันธที่มี
นัยสําคัญความรูสึกนึกคิดในการต้ังขอสงสัย (Questioning 

Mind) ในขณะที่ Hajiha et al. (2012) พบวาอายุและ
เพศของผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจในงาน
สอบบัญชี

ถึงแมจะมีการนํามาตรวัดการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพของ Hurtt (2010) มาดัดแปลงใชในงาน
วิจัยของประเทศไทยอยูบาง (เชน วรวิทย เลาหะเมทนี,
พัชรินทร สารมาท, & ภานุมาศ แสงประเสริฐ, 2559) แต
งานวิจัยดังกลาวก็ไมไดพิจารณาขอมูลและผลกระทบของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร รวมทั้งประเทศไทยก็ยังขาด
งานวิจัยเชิงประจักษดานนี้อยูมาก (ไพลิน ตรงเมธีรัตน & 
นวพร พวงมณี, 2557)

งานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาวามาตรวัดการสังเกตและ
สงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพที่พัฒนาโดย Hurtt (2010) นั้น
สามารถใชไดในประเทศไทยหรือไม อีกทั้งลักษณะทาง
ประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพหรือไม

วิธีการเก็บข�อมูล
การวิจัยนี้เริ่มตนโดยผูวิจัยทําการแปลมาตรวัด (Scale) 

เกี่ยวกับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพที่
พัฒนาโดย Hurtt (2010) เมื่อการแปลเสร็จเรียบรอย
ผูวิจัยจึงเพิ่มคําถามดังตอไปนี้เพื่อใหไดขอมูลท่ีตองการ คือ 
(1) มีประสบการณการทํางานช่ัวคราวหรือฝกงานหรือไม
(2) สาขาวิชาเอกท่ีศึกษา (3) เพศ (4) ระดับชั้นปที่ศึกษา 
(ใชเปนตัวแทนของวัยวุฒิ) และ (5) ระดับความชางสงสัย
ที่ไดจากการประเมินตนเอง (ระดับ 1 ถึง 6)

หลังจากน้ัน ได มีการใชอาจารยและนักศึกษาท่ีมี
ความรูทางธุรกิจจํานวน 5 คนทําการทดสอบแบบสอบถาม
ดังกลาว ซึ่งพบวามีความจําเปนตองแกไขคําถามบางขอ
เพื่อความชัดเจนที่มากขึ้น ถึงแมผูทดสอบบางทานเห็นวา
ควรจะตองมีการเปลี่ยนบางคําถามเนื่องจากผูทดสอบรูสึกวา
เปนการถามซํ้าซอนหรือกํากวมโดยไมระบุสถานการณ แต
ผูวิจัยตัดสินใจที่จะใชคําถามท้ังหมดใหเหมือนกับคําถามของ 
Hurtt (2010) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักอันหนึ่งของDo

wn
loa

d จ
าก

..ว
าร

สา
รว

ิชา
ชีพ

บัญ
ชี



10 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน 2559

บทความวิจัย

งานวิจัยน้ี (ซึ่งคือความสามารถในการนํามาตรวัดนี้มาใช
ในไทย) ผูวิจัยจึงทําไดเพียงแกไขคําถามใหชัดเจนยิ่งขึ้นโดย
ไมใหผิดจากความหมายเดิม (ดูเอกสารแนบ) หลังจากนั้น 
แบบสอบถามจํานวน 212 ชุดไดถูกแจกจายใหนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยผานอาจารยจํานวน 6 ทานใน
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ที่สอนวิขาการสอบบัญชี ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห
งบการเงิน การตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อใหนักศึกษาตอบในช้ันเรียน

แบบสอบถามที่ไดรับคืนมีจํานวนทั้งสิ้น 205 ชุด แต
จากการสอบทานพบวาบางชุดที่ขอมูลไมครบถวน จึงเหลือ
แบบสอบถามที่ใชไดเพียง 194 ชุด จากนั้น ผูวิจัยไดทําการ
รวบรวมขอมูลและจัดประเภทขอมูลใหมในบางหัวขอเพื่อ
การวิเคราะหที่เหมาะสมยิ่งขึ้น เชน ขอมูลสาขาวิชาเอกที่
นักศึกษากําลังศึกษาอยูจัดถูกจัดหมวดหมูใหเหลือเพียง
เอกบัญชีและเอกอ่ืน ๆ  ชั้นปของนักศึกษาไดจัดใหเหลือเพียง 
2 กลุ มคือกลุ มป 1 และป 2 และกลุ มป 3 และป 4 
นอกจากนี้ คะแนนการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบ
วิชาชีพที่วัดไดจาก Hurtt (2010) ซึ่งโดยปกติจะมีคะแนน
สูงสุดที่ 180 ไดถูกแปลงคาใหเปนคะแนนสูงสุดที่ 100 แทน
เพ่ือความเขาใจและความสะดวกในการตีความ

ตอมา ขอมูลไดถูกแปลงคาโดยใหอยูในรูปแบบท่ีจะ
นําไปประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS ได โดยใหการมี
ประสบการณการทํางานช่ัวคราวหรือฝกงาน (EXP) ถูกแทน
คาดวย 1 (หากไมมีเทากับ 0) การศึกษาภาควิชาเอกบัญชี 
(ACT) ถูกแทนคาดวย 1 (หากเปนสาขาอื่นใหคาเทากับ 0) 
เพศชาย (MALE) ถูกแทนคาดวย 1 (หญิงเทากับ 0) การ
ศึกษาระดับชั้นปที่ 3–4 (SNR) ถูกแทนคาดวย 1 (สวน
ระดับชั้นปที่ 1–2 แทนคาดวย 0) โดยมีสมมติฐานของ
งานวิจัยดังตอไปน้ี

Skep = β0 + β1EXP + β2ACT + β3MALE
+ β4SNR + ε

โดยท่ี
Skep = คะแนนการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบ

วิชาชีพจากมาตรวัดของ Hurtt (2010)
EXP = มีประสบการณการทํางาน/ฝกงาน
ACT = เอกสาขาบัญชี
MALE = เพศชาย
SNR = ศึกษาชั้นป 3–4

ผลการสํารวจและการวิเคราะห�ข�อมูล
ผลการสํารวจไดถูกรวบรวมและวิเคราะหโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะห
ถดถอยแบบพหุคูณ ซึ่งมีละเอียดดังที่ปรากฏตอไป

1. สถิติเชิงพรรณนา
ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม

ได สรุปไว ในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงใหเห็นได ว ามีผู ตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยมีประสบการณในการทํางานหรือฝกงาน 

ตารางท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง

Frequency Percent

มีประสบการณการทํางาน/ฝกงาน

เคย 92 47.42

ไมเคย 102 52.58

สาขาวิชาเอก

บัญชี 110 56.70

อื่น ๆ 84 43.30

เพศ

ชาย 56 28.87

หญิง 138 71.13

ชั้นป

ป 1–2 53 27.32

ป 3–4 141 72.68Do
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และผู ตอบแบบสอบถามที่เปนผู ที่ศึกษาเอกสาขาบัญชีมี
จํานวนเกินกวาครึ่งหนึ่งเล็กนอย (52.58% และ 56.70% 
ตามลําดับ) โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษา
ป 3 และป 4 (รอยละ 72.68 ของทั้งหมด) และเปน
เพศหญิงรอยละ 71.13 ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่ไมผิดปกติ
เนื่องจากนักศึกษาดานธุรกิจของไทยจะเปนเพศหญิงโดย
สวนใหญ จากการใชโปรแกรม SPSS ชวยในการวิเคราะห
คาความนาเชื่อถือ พบวาคา Cronbach’s Alpha ของ
คําถามทั้งหมดที่อยู 0.8

โดยรวมแลว ตัวอยางมีคาเฉล่ียการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพในระดับรอยละ 70.8 โดยมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 6.948 ดังที่ปรากฏในตารางท่ี 2

หากพิจารณาในเบื้องตนจะพบวา คาเฉลี่ยการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของผู มีประสบการณใน
การทํางานหรือฝกงานจะมีคาสูงกวาผูไมมีประสบการณใน
การทํางานหรือฝกงานมาเลย โดยคาเฉลี่ยของผูที่เอกสาขา
บัญชีมีคาสูงกวาสาขาอื่น ๆ  อีกทั้งวัยวุฒิที่สูงกวา (ชั้นป 3 
และป 4) มีคาคาเฉล่ียสูงกวาคาเฉล่ียของวัยวุฒิที่ตํ่ากวา 
(ชั้นป 1 และป 2) และเพศชายมีคาเฉล่ียการสังเกตและ
สงสยัเยีย่งผูประกอบวิชาชพีทีส่งูกวาเพศหญงิ ดงัรายละเอียด
ที่ปรากฏในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 2 สถิติเชิงพรรณนา

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

EXP 194 0 1 0.53 0.501

ACT 194 0 1 0.57 0.497

MALE 194 0 1 0.29 0.454

SNR 194 0 1 0.73 0.447

Skep 194 49 88 70.8 6.948

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลคาเฉลี่ยของระดับการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพโดยจําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตรดานตาง ๆ  รวมถึงแสดงผลการวิเคราะห
ความแตกตางระหวางตัวอยางในกลุมโดยใช One-Way 
ANOVA และวิเคราะหแยกเปนผู ที่ศึกษาเอกสาขาบัญชี
และสาขาอ่ืนดวย ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาคาเฉล่ีย
ของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพของผู ที่
ศึกษาเอกบัญชีที่มีคาสูงกวาคาเฉล่ียของผูที่เอกสาขาอ่ืนนั้น
ไมมีนัยสําคัญเชิงสถิติ เชนเดียวกันกับความสัมพันธดาน
ประสบการณทํางานหรือฝกงาน กลาวคือ ถึงแมคาเฉลี่ย
ของการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของผูที่เคย
ทํางานหรือฝกงานจะสูงกวาคาเฉลี่ยของผูที่ไมเคยทํางาน
หรือฝกงานมาเลย แตคาความแตกตางดังกลาวไมมีนัยสําคัญ
เชิงสถิติ

ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาน้ีชี้ใหเห็นวาโดยรวมแลว
เพศชายมีคาเฉลี่ยการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
มากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญเชิงสถิติ (แตไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญสําหรับผูที่ศึกษาเอกสาขาอ่ืนท่ีไมใชสาขา
บัญชี) นอกจากนี้ ผูที่มีวัยวุฒิสูงมีคาเฉลี่ยของการสังเกต
และสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ (71.5) ที่สูงกวาผูที่มีวัยวุฒิ
ตํ่ากวาอยางมีนัยสําคัญเชิงสถิติ
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยคะแนนการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ

Mean Std. Deviation Minimum Maximum

มีประสบการณการทํางาน/ฝกงาน

เคย 71.5 7.033 56.7 88.3

ไมเคย 70.1 6.823 49.4 82.8

สาขาวิชาเอก

บัญชี 71.2 7.110 49.4 87.8

อื่น ๆ 70.4 6.745 56.7 88.3

เพศ

ชาย 72.2 7.688 56.7 88.3

หญิง 70.3 6.578 49.4 82.8

ชั้นป

ป 1–2 69.0 6.765 56.7 82.8

ป 3–4 71.5 6.912 49.4 88.3

คาเฉลี่ยโดยรวม 70.8 6.948 49.4 88.3

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยดานตาง ๆ  แยกตามการศึกษาเอกบัญชีและอื่น ๆ

เอกบัญชี เอกอื่น ๆ รวม

มีประสบการณการทํางาน/ฝกงาน

เคยทํางาน/ฝกงาน 71.9 70.9 71.5

ไมเคยทํางาน/ฝกงาน 70.4 69.7 70.1

F 1.210 0.616 1.790

Sign. 0.274 0.435 0.182

สาขาวิชาเอก

บัญชี 71.2

อื่น ๆ 70.4

F 0.651

Sign. 0.421

Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



ป�ที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน 2559 วารสารวิชาชีพบัญชี 13

ลักษณะทางประชากรศาสตร�กับการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

2. การวิเคราะห�สหสัมพันธ� (Correlation Analysis)
การวิเคราะหสหสัมพันธสําหรับทุกตัวแปรท่ีใชในการ

ศกึษาทาํใหพบวาระดับคะแนนท่ีผูตอบแบบสอบถามประเมิน
ตนเองเก่ียวกับระดับการสังเกตและสงสัยนั้นมีความสัมพันธ
อย างนัยสําคัญกับคะแนนความสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพที่คํานวณจากมาตรวัดที่พัฒนาโดย Hurtt 
(2010) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ที่ Sig. = .000 ตามท่ี
ปรากฏในตารางท่ี 5) จึงทําใหสรุปไดวา มาตรวัดของ Hurtt 
(2010) นั้นมีความนาเชื่อถือสําหรับกลุมตัวอยางในไทยดวย

ทั้งนี้มีข อสังเกตวาผลการวิเคราะหสหสัมพันธชี้ให
เห็นวาอาจเกิดปญหา Multi-collinearity ระหวาง SNR 
กับ EXP และระหวาง SNR กับ ACT เนื่องจากมีคาความ
สัมพันธที่มีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม ผู วิจัยยังคงเห็นวา
การเปนผูที่มีวัยวุฒิสูงหรือตํ่านาจะมีโอกาสเกิดปญหาเรื่อง 
Multi-collinearity กบัผูทีศ่กึษาเอกสาขาบัญชไีดนอย ผูวจิยั
จึงยังคงตัวแปรทั้ง 2 ไวและทดสอบ Multi-collinearity 
อีกครั้งในขั้นการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณท่ีจะนําเสนอ
ในหัวขอถัดไป

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยดานตาง ๆ  แยกตามการศึกษาเอกบัญชีและอื่น ๆ  (ตอ)

เอกบัญชี เอกอื่น ๆ รวม

เพศ

ชาย 73.3 71.2 72.2

หญิง 70.5 69.9 70.3

F 3.212 0.590 2.902

Sign. 0.076* 0.445 0.090*

ชั้นป

ป 1–2 70.5 68.7 69.0

ป 3–4 71.2 72.3 71.5

F 0.077 6.249 5.288

Sign. 0.781 0.014** 0.023**

ระดับนัยยะสําคัญ ** p < .05 * p < .10
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3. การวิเคราะห�ถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)

รายละเอียดผลการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ
ไดแสดงไวในตารางที่ 6 กลาวโดยสรุปคือ ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวาปจจัยเพศชายและวัยวุฒินั้นมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับระดับการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ
อยางมีนัยสําคัญเชิงสถิติ ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับการ
ศึกษาของ Urboniene et al. (2013) ที่พบวาอายุมีความ

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่ใชในการศึกษา

Skep EXP ACT MALE SNR
ระดับความสงสัย 
(ประเมินตนเอง)

Skep Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)

N 194

EXP Pearson Correlation 0.096 1

Sig. (2-tailed) 0.182

N 194 194

ACT Pearson Correlation 0.058 –0.017 1

Sig. (2-tailed) 0.421 0.810

N 194 194 194

MALE Pearson Correlation 0.122 –0.033 –0.132 1

Sig. (2-tailed) 0.090 0.649 0.066

N 194 194 194 194

SNR Pearson Correlation 0.164* 0.159* 0.515** –0.120 1

Sig. (2-tailed) 0.023 0.027 0.000 0.096

N 194 194 194 194 194

ระดับความสงสัย 

(ประเมินตนเอง)

Pearson Correlation 0.463** 0.030 –0.130 0.136 0.008 1

Sig. (2-tailed) 0.000 0.675 0.072 0.058 0.916

N 194 194 194 194 194 194

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

สัมพันธกับการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ ใน
ขณะท่ีประสบการณการทํางานหรือฝกงานไมมีความสัมพันธ
เชิงสถิติอยางมีนัยสําคัญกับระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพ ซึ่งอาจเปนไปไดวาเกิดจากประสบการณ
การทํางานหรือฝกงานของผูตอบแบบสอบถามยังมีนอยมาก
จนไมอาจสงผลตอการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบ
วิชาชีพได นอกจากนี้ ปจจัยการศึกษาเอกสาขาบัญชีหรือไม
ก็ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับระดับการสังเกตDo
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ป�ที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน 2559 วารสารวิชาชีพบัญชี 15

ลักษณะทางประชากรศาสตร�กับการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

และสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพเชนกันซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ Urboniene et al. (2013) ทั้งนี้จากคา 
VIF ที่ได พบวาระดับ Multi-collinearity ที่คาดวาอาจจะ
เกิดสําหรับตัวแปร SBR, ACT และ EXP ดังที่กลาวในหัวขอ
กอนหนานั้นอยูในระดับตํ่า

เน่ืองจากแบบทดสอบการวัดระดับการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่พัฒนาโดย Hurtt (2010) นั้น
พัฒนามาจาก 6 องคประกอบหลัก ผูวิจัยจึงนําผลการศึกษา
ที่ไดในคร้ังนี้มาวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรอิสระ

ตารางท่ี 6 การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ

Standardized Coefficients
B T Sig VIF

EXP 0.073 1.007 0.315 1.041

ACT –0.012 –0.144 0.886 1.390

MALE 0.144 2.010 0.046** 1.022

SNR 0.176 2.082 0.039** 1.419

R-Square 0.053

ระดับนัยยะสําคัญ ** p < .05

ตารางท่ี 7 การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณแยกตามองคประกอบ

Standardized Coefficients

การค�นคว�า
หาความรู�

การชะลอการ
ลงความเห็น

การตัดสินใจ
ได�ด�วยตัวเอง

ความเข�าใจในเร่ือง
ความสัมพันธ�
ระหว�างบุคคล

ความม่ันใจ
ในตัวเอง

ความรู�สึก
นึกคิดในการ
ต้ังข�อสงสัย

EXP 0.126* 0.017 0.008 0.023 –0.008 0.059

ACT –0.069 0.196** –0.074 0.023 –0.002 –0.183**

MALE 0.062 0.014 0.175** 0.148** –0.026 0.050

SNR 0.106 0.022 0.054 0.071 0.163* 0.176**

R-Square 0.032 0.043 0.035 0.026 0.027 0.041

F Value 1.546 2.133* 1.726 1.286 1.333 2.025*

ระดับนัยสําคัญ ** p < .05 * p < .10

แตละตัวท่ีมีตอแตละองคประกอบดวย ผลการศึกษาไดแสดง
ไวในตารางท่ี 7 ดานลางนี้ โดยสรุปแลวจะเห็นไดวาการมี
ประสบการณในการทํางานหรือฝกงานนั้นจะมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับองคประกอบดานการคนหาความรู ในขณะที่ผูที่
ศึกษาเอกสาขาบัญชีจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับการชะลอ
การลงความเห็น เพศชายมีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
ตัดสินใจดวยตัวเองและความเขาใจความสัมพันธระหวาง
บุคคล วัยวุฒิจะมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับความมั่นใจ
ในตัวเอง ในสวนขององคประกอบดานความรูสึกนึกคิดใน
การตั้งขอสงสัยนั้น ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาการศึกษา
เอกสาขาบัญชีมีความสัมพันธเชิงลบกับความรูสึกนึกคิดใน
การตั้งขอสงสัย (หมายถึงผูที่ศึกษาเอกสาขาบัญชีมีแนวโนม
ที่จะมีความรูสึกนึกคิดในการต้ังขอสงสัยท่ีตํ่ากวาผูที่ศึกษา
เอกสาขาอ่ืน) สวนการมีวัยวุฒิที่มากขึ้นนั้นมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความรูสึกนึกคิดในการต้ังขอสงสัย ซึ่งผลการ
ศึกษาในสวนท่ีเก่ียวกับองคประกอบของการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพดังกลาวไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ Ho et al. (2015) ที่พบความสัมพันธระหวางอายุกับ
การชะลอการลงความเห็นและระหวางเพศกับความรู สึก
นึกคิดในการต้ังขอสงสัยเทานั้น
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยน้ีทําขึ้นเพ่ือวัตถุประสงคหลัก 2 ประการคือ 

(1) เพื่อระบุวามาตรวัดที่พัฒนาโดย Hurtt (2010) นั้น
สามารถใชวัดการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพใน
ประเทศไทยไดหรือไม และ (2) เพื่อหาความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางประชากรศาสตรกับการสังเกตและสงสัยเย่ียง
ผู ประกอบวิชาชีพ ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวามาตรวัดของ 
Hurtt (2010) มีความสอดคลองกับการสังเกตและสงสัยที่
ผูรวมตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง โดยผลการวิเคราะห
ชี้ใหเห็นวาเพศชายมีการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบ
วิชาชีพมากกวาเพศหญิง ซึ่งอาจขัดกับความเชื่อโดยทั่วไป
ที่ว าผู หญิงมีความชางสังเกตและสงสัยมากกวาเพศชาย 
นอกจากน้ี ยังพบวาวัยวุฒิที่เพิ่มขึ้นก็สามารถชวยเพิ่มระดับ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพไดดวย เมื่อ
วิเคราะหในองคประกอบของการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพ การมีประสบการณการทํางาน/ฝกงาน
ก็มีความสัมพันธกับการคนควาหาความรู เพิ่มเติมมากข้ึน
ในขณะที่ผู ที่ศึกษาเอกสาขาบัญชีจะมีการชะลอการลง
ความเห็นที่มากกวาผู ที่ศึกษาเอกสาขาอ่ืน นอกจากน้ี
ผลการศึกษาใหขอสรุปที่นาสนใจบางประการ เชน การ
ศึกษาเอกสาขาบัญชีไมไดมีความสัมพันธอยางสาระสําคัญกับ
ระดับการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการศึกษาเอกสาขาบัญชีนั้นมีความรูสึกนึกคิดในการ
ตั้งขอสงสัยที่นอยกวาการศึกษาเอกสาขาอ่ืน ซึ่งในกรณีนี้ 
อาจเปนการสนับสนุนแนวคิดในตางประเทศท่ีใหการทํางาน
สอบบัญชีนั้นไมจําเปนที่จะตองใชผูที่จบการศึกษาเอกสาขา
บญัชเีทาน้ัน ผูทีจ่บสาขาอืน่กส็ามารถมาปฏบิตังิานสอบบญัชี
ใหดีไดดวยเนื่องจากมีการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพที่ดีกวา นอกจากน้ี ผลการศึกษายังแสดงใหเห็น
วาการมีประสบการณในการทํางาน/ฝกงานก็ไมมีผลตอระดับ
การสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพดวยเชนกัน ทั้งนี้
อาจเปนไปไดวา กลุมตัวอยางที่ศึกษายังมีประสบการณใน
การทํางานหรือการฝกงานที่นอยมากจนไมมีผลใหเกิดความ

แตกตางกันในดานการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ประกอบ
วิชาชีพ

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยแรกในประเทศไทยที่ตั้งใจศึกษา
ถึงผลกระทบของลักษณะทางประชากรศาสตรตอการสังเกต
และสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพซ่ึงสามารถนําไปศึกษาตอ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชี รวมทั้งเพื่อปรับเปลี่ยนการสอน
ในระดับปริญญาตรีดานการบัญชีเพื่อพัฒนาบุคลกรดานการ
สอบบัญชีใหมีการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพที่
เหมาะสม มาตรวัดที่ปรากฏในเอกสารแนบทายไดรับการ
แปลและผานการทดสอบถึงความนาเชื่อถือ จึงสามารถนํา
ไปใชไดในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้มีขอจํากัด
อยู ที่การใชผู ตอบแบบสอบถามที่ เป นนักศึกษาท่ีศึกษา
เอกสาขาบญัชีเปนตัวแทนของผูสอบบัญชีซึง่อาจมคีณุลักษณะ
ดานอื่นท่ีไมเหมือนกัน เชน ประสบการณจริงในการทํางาน
สอบบัญชี งานวิจัยในอนาคตอาจพิจารณาการใชกลุ ม
ตัวอยางท่ีเปนผูสอบบัญชีที่ปฏิบัติงานจริง รวมท้ังการเพ่ิม
ปจจัยดานประชากรศาสตรดานอื่น ๆ  เขาไปดวย
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เอกสารแนบ

 ชั้นป .................  เพศ ........................ ภาค/สาขาวิชา ............................................................

กรุณาเลือกวาแตละขอตรงกับบุคลิกของทานโดยทั่วไปมากนอยเพียงใด ไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด ไมควรใชเวลากับขอใด
ขอหนึ่งนานเกินไป

ไม�เห็นด�วย
อย�างย่ิง

เห็นด�วย
อย�างมาก

* 1. ฉันมักยอมรับคําอธิบายของผูอื่นโดยไมคิดอะไรตอ 1 2 3 4 5 6

2. ฉันรูสึกดีกับตัวเอง 1 2 3 4 5 6

3. ฉันมักจะรอจนกวาฉันไดขอมูลมากขึ้นจึงจะตัดสินใจ 1 2 3 4 5 6

4. ฉันตื่นเตนเมื่อมีโอกาสในการเรียนรู 1 2 3 4 5 6

5. ฉันสนใจวาอะไรเปนตัวผลักดันพฤติกรรมของมนุษย 1 2 3 4 5 6

6. ฉันมั่นใจในความสามารถของฉัน 1 2 3 4 5 6

7. ฉันมักจะไมเชื่อคํากลาวใด จนกวาจะไดรับหลักฐาน

ยืนยันวามันเปนจริง

1 2 3 4 5 6

8. การคนพบขอมูลใหม ๆ  นั้นเปนเรื่องสนุก 1 2 3 4 5 6

9. ฉันใชเวลามากเทาที่จําเปนในการตัดสินใจเรื่องใด

เร่ืองหนึ่ง

1 2 3 4 5 6

* 10. ฉันมักจะเช่ือทันทีในสิ่งที่ผูอื่นบอกมา 1 2 3 4 5 6

* 11. ฉันไมสนใจในพฤติกรรมของผูอื่น 1 2 3 4 5 6

12. ฉันเปนตัวของตัวเอง 1 2 3 4 5 6

13. เพ่ือนฉันบอกวา ฉันมักมีคําถามในเร่ืองที่ฉันเห็นหรือ

ไดยินบอย ๆ

1 2 3 4 5 6

14. ฉันชอบที่จะทําความเขาใจกับเหตุผลของพฤติกรรมของ

คนอื่น

1 2 3 4 5 6

15. ฉันคิดวาการเรียนรูเปนเรื่องนาตื่นเตน 1 2 3 4 5 6

* 16. ฉันมักจะเช่ือตามสิ่งที่ฉันเห็น อาน หรือ ไดยินมา 1 2 3 4 5 6

* 17. ฉันไมรูสึกมั่นใจในตัวเอง 1 2 3 4 5 6

18. ฉันมักสังเกตเห็นคําอธิบายที่ไมสอดคลองกัน 1 2 3 4 5 6

* 19. ฉันมักเห็นดวยกับสิ่งที่คนอื่นในกลุมคิด 1 2 3 4 5 6Do
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ไม�เห็นด�วย
อย�างย่ิง

เห็นด�วย
อย�างมาก

20. ฉันเกลียดการตองตัดสินใจอะไรเร็ว ๆ 1 2 3 4 5 6

21. ฉันมีความมั่นใจในตัวเอง 1 2 3 4 5 6

22. ฉันไมชอบการตัดสินใจอะไรจนกวาฉันจะไดเห็นขอมูลที่มี

อยูตรงหนาทั้งหมดแลว

1 2 3 4 5 6

23. ฉันชอบคนหาความรู 1 2 3 4 5 6

24. ฉันตั้งขอสงสัยกับสิ่งที่เห็นหรือไดยินอยูบอย ๆ 1 2 3 4 5 6

* 25. คนอื่นสามารถชักจูงฉันไดงาย 1 2 3 4 5 6

* 26. ฉันไมคอยจะสงสัยวา ทําไมมนุษยจึงมีพฤติกรรมในแบบ

ตาง ๆ  กัน

1 2 3 4 5 6

27. ฉันชอบที่จะทําใหมั่นใจวาฉันไดพิจารณาขอมูลที่มีอยูโดย

สวนใหญแลว กอนฉันจะตัดสินใจในเร่ืองใด

1 2 3 4 5 6

28. ฉันสนุกกับความพยายามท่ีจะพิสูจนวาสิ่งที่ฉันอานพบหรือ

ไดยินมาเปนความจริงหรือไม

1 2 3 4 5 6

29. ฉันเพลิดเพลินกับการเรียนรู 1 2 3 4 5 6

30. การกระทําที่มนุษยเลือกและเหตุผลของการกระทํานั้น ๆ  

เปนสิ่งที่นาทึ่งสําหรับฉัน

1 2 3 4 5 6

ทานคิดวาตัวเองเปนคนที่ชางสังเกตและสงสัยในระดับใด จาก 1 (นอย) ถึง 6 (มาก) .................................
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