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บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ชง้บการเงินต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินในเขต

พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูใ้ชง้บการเงินท่ีมีต่อปัจจยั
การนําเสนองบการเงิน  ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการนําเสนองบการเงิน  ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน และ ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกับความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ 
งบการเงินวา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

การวิจัยคร้ังน้ีมีประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ  กลุ่มผูใ้ช้งบการเงินของหน่วยงาน
ภาคเอกชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี โดยได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยทั้ งส้ิน 350 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ .951 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และค่าไคสแควร์ โดยกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significant Level) ท่ี .05 

ผลการศึกษาปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน  พบว่า ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินท่ีมากท่ีสุด 
คือปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้นลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้ รองลงมา 
คือ ปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้ปัจจยัการดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํ
ให้ใช้และปัจจยัด้านวตัถุประสงค์ในการใช้ ตามลาํดับ ทั้งน้ี ปัจจยัการนําเสนองบการเงินด้าน
ความรู้ ความ เขา้ใจมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด ความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบ
การเงินอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า กลุ่มผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสาํคญัในดา้น
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ความเขา้ใจได ้ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และ ความมี
นยัสาํคญั ส่วนค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
ดา้นความเป็นกลาง 

ผลการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน  พบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการนําเสนองบการเงินมีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05  

ผลการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงิน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะ
เชิงคุณภาพของงบการเงิน พบว่า ปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน กับความคิดเห็นต่อลกัษณะ 
เชิงคุณภาพของงบการเงินมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the opinions of users of financial statements 

according to factors related to a proposed financial statement, to study the opinions of users 
regarding the proposed financial statement according to qualitative characteristics of the financial 
statement, to study the relationship between personal factors and a proposed financial statement, 
to study the relationship between personal factors and opinions regarding qualitative 
characteristics of the financial statement and to study the relationship between personal factors 
related to the proposed financial statement. 

The samples used were the users of financial statements in private sectors, Pathumthani 
area, and consisted of 350 respondents.  The tools used a rating scale questionnaire with 
reliability at .951.  Statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation 
(S.D.) and Chi-square. 

The findings were as follows: the opinions of users according to the factors related to the 
proposed financial statement were respectively, from high to low, the characteristics of 
users’reports, utilities after use, incentive to use, objective for use and comprehension of use,  
the opinions of users of financial statements according to qualitative characteristics of the 
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financial statement were medium level, relationship analysis between personal factors toward the 
proposed financial statement had a significant relationship at 0.05 level, relationship analysis 
between personal factors toward the opinions of users according to qualitative characteristics of 
the financial statement had significant relationship at 0.05 level, relationship analysis between the 
factors related to the proposed financial statement toward the qualitative characteristics of the 
financial statement had a significant relationship at 0.05 level. 
 
คาํสําคญั   

คุณลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน  งบการเงิน 
 

ความสําคญัของปัญหา 
จากสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้ งการขยาย

กิจการลดกาํลงัการผลิต และหยุดกิจการไปจากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนหน่ึงเป็นผลมา
จากความกา้วหน้าในยุคโลกาภิวฒัน์ การติดต่อส่ือสารมีความรวดเร็วและกวา้งขวางไร้ขอบเขต
จาํกดั และมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท่ีช่วยสนบัสนุนให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นส่ิงท่ี
ตามมาก็คือ การทาํกิจกรรมทางธุรกิจ ตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เท่ียงตรง เช่ือถือไดแ้ละเป็นกลาง 
มาช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์ และตัดสินใจต่าง ๆ เช่น การลงทุนเพิ่ม การขยายกิจการ  
การลงทุนในกิจการท่ีเราสนใจ การลดกาํลงัการผลิต การหยุดกิจการ เป็นตน้ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐก็ตอ้งการใชข้อ้มูลดงักล่าว ในการจดัเก็บรายได ้เช่น กรมสรรพากร กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
ฯลฯ   ซ่ึงขอ้มูลดังกล่าวนั้นก็คือ รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีจัดทาํข้ึนมา โดยเจ้าของ
ผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการและรับรองหรือตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตหรือผูส้อบ
บญัชีภาษีอากร นั้นเอง 

รายงานการสอบบญัชี เป็นผลงานขั้นสุดทา้ยของผูส้อบบญัชีท่ีเสนอต่อบุคคลท่ีสาม ผูใ้ช้
รายงาน เช่น ผูถื้อหุ้น เจ้าหน้ี ผูล้งทุน หน่วยราชการ เพื่อให้ข้อสรุปเก่ียวกับความเช่ือมั่นใน 
งบการเงินท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งมีแนวทางปฏิบติังานในการจดัทาํ
รายงานผูส้อบบญัชีให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 
2549: 1)  

รายงานผูส้อบบญัชี (Auditor’s Report) ถือไดว้่าเป็นการติดต่อส่ือสารอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการกระทาํและขอ้สรุปของผูส้อบบญัชีไปยงัผูใ้ชเ้ป็นผลงานขั้นสุดทา้ยของ
ผูส้อบบญัชี เพื่อให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความเช่ือมัน่หรือความเช่ือถือไดใ้นงบการเงินท่ีเป็นประโยชน์
ในการประกอบการตดัสินใจของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ: 1) เป็นเพียงส่วน
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เดียวท่ีสําคญัท่ีสุดของกระบวนการตรวจสอบท่ีผูใ้ช้งบการเงินได้รับทราบถึงความถูกตอ้งของ 
งบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยกิจการ (สุทิวา  สัง่อรุณ, 2543: 106) 

 งบการเงิน หมายถึง รายงานผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลง
ฐานะการเงินของกิจการ ไม่วา่จะรายงาน โดยงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรสะสม งบกระแสเงิน
สดงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ
คาํอธิบายอ่ืนซ่ึงระบุไว้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงิน (สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ  
2548: 124) 

แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยัดา้นการใชร้ายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินยงัมีค่อนขา้งนอ้ย 
ผูว้ิจยัจึงตอ้งการทาํการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของผูใ้ชง้บการเงินขององคก์รเอกชน 
ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีต่อรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินในปัจจุบนัใหท้ราบถึงปัจจยั 
ความคิดเห็นในการใชร้ายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน เพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ใหก้บัผูใ้ช้
งบการเงินหรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบังบการเงินอ่ืน ไดเ้ห็นถึงคุณค่าและความสาํคญัของรายงานผูส้อบบญัชี
และงบการเงิน รวมทั้งเป็นแนวทางให้กบันักบญัชี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
และคณะกรรมการสภาวิชาชีพการบญัชีแห่งประเทศไทยไดพ้ิจาณาเพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงจดัทาํ
รูปแบบ และระบุเน้ือหาในรายงานผูส้อบบญัชีให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูใ้ชง้บการเงินต่อไป 
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4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลักษณะ 

เชิงคุณภาพของงบการเงิน 
5.   เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยการนําเสนองบการเงินกับความคิดเห็นต่อ

ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน   
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มตัวอย่างจากประชากรผูใ้ช ้

งบการเงินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีโดยคดัรายช่ือจากบริษทัท่ียื่นจดทะเบียนกับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี  ซึงมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรผูใ้ชง้บการเงินในเขตพ้ืนท่ี
จงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 2,800 ราย (สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี, 2550) แบ่งเป็น  
กลุ่มบุคคลธรรมดา จาํนวน 358 ราย กลุ่มห้างหุ้นส่วน 261 ราย กลุ่มบริษัทจาํกัด 2,127 ราย  
กลุ่มบริษทั มหาชน 36 ราย และกลุ่มอ่ืน ๆ อีก 18 ราย ในการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัเลือกใช้
วิธีการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการใช้วิธีคาํนวณตามสูตรของทาโรยามาเน่ (ยุทธพงษ ์ 
กลัวรรณ์, 2543: 79) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน .05 เพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณเท่ากบั 350 คน 
                  ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 64) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามกลุ่มผูใ้ชง้บการเงิน ไดแ้ก่ กลุ่ม
บุคคลธรรมดาจาํนวน 45 ราย กลุ่มห้างหุ้นส่วนจาํนวน33 ราย กลุ่มบริษทัจาํกดัจาํนวน 266 ราย 
กลุ่มบริษทัมหาชนจาํนวน 5 ราย  และกลุ่มอ่ืน ๆ จาํนวน 2 ราย                     
                2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามลกัษณะของแบบสอบถามเพื่อใชว้ดั
ความคิดเห็นต่อรายงานผูส้อบบัญชีและงบการเงินของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูใ้ช้งบการเงินใน 
เขตพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

  ส่วนท่ี 1  เป็นคาํถามทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ระยะเวลาท่ีใชร้ายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 
และประเภทของกลุ่มผูใ้ชง้บการเงิน 
    ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัการ
นาํเสนองบการเงินตามปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค ์ ดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํให้ใช ้ ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้ ดา้นลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและ 
งบการเงิน  
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ส่วนท่ี 3   เป็นคาํถามดา้นความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อความคิดเห็นต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเขา้ใจได้ ความเก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจ ความมีนัยสําคญั ความเช่ือถือได้ ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม เน้ือหาสําคญักว่า
รูปแบบ ความเป็นกลาง ความระมดัระวงั ความครบถว้น การเปรียบเทียบกนัได ้
    3. ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
        3.1  ศึกษารายละเอียดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องรวมถึงการสัมภาษณ์ผูท่ี้ใช้งบการเงินท่ีมี
ประสบการณ์ในงานบริหารงานบญัชีและผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

       3.2 สร้างแบบสอบถามโดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาจดัเป็นหมวดหมู่เพื่อสร้าง
แบบสอบถามโดยใหค้รอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการศึกษาและวิจยั 

       3.3 การหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ท่านเพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและเท่ียงตรงในเน้ือหา โดยหาค่าดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้
คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์(Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหว่างขอ้คาํถาม
กบันิยามศพัทเ์ฉพาะของ ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์ (2543: 123) แปลความหมายของคะแนนดงัน้ี 

+1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการวิจยั 
0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการวิจยั 

 -1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการวิจยั 
  เลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งมากกวา่หรือเท่ากบั 0.6 ส่วนท่ีมีค่านอ้ยกว่า 0.6 

นาํมาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ (ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543: 23) 
3.4 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม  

                          นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  (Validity) แลว้ไป
ทดลองใช ้(Try – Out) ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามข้ึนเพื่อนาํทดลองใชก้บัตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 30 ชุด ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูร้อบรู้ทางดา้นการ
วิจยัเพื่อใหข้อ้เสนอแนะ และแกไ้ขและปรับปรุงแบบสอบถาม แลว้นาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใชก้บัตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ชุด และใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความ 
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คิดเห็นท่ีมีต่อแบบสอบถามเพ่ือนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 0.941 และ
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสาํหรับแต่ละปัจจยั ไดด้งัน้ี 

ดงันั้น แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลมีความค่าความเช่ือมัน่สูงกว่าในระดบัท่ี
ยอมรับไดใ้นทางหลกัเกณฑ ์คือ 0.70 จึงถือว่าแบบสอบถามจดัอยู่ในเกณฑท่ี์เหมาะสมในการใช้
เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ีไดรั้บกลบัคืนมา และใส่

หมายเลขในแบบสอบถาม 
4.2 จดัทาํรหสัขอ้มูลของตวัแปรในแบบสอบถามแต่ละชุด 
4.3 กรอกขอ้มูลตามรหสัลงในโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
4.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการกรอก

ขอ้มูล 
4.5 วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
5.1 สถิติพื้นฐาน 

- ค่าร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) 
- ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2 สถิติทดสอบสมมุติฐาน  
- ค่าสหสมัพนัธ์แบบ ไค-สแควร์ (Chi-Square) 
- ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation)         
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ผลการวจัิย 
1.การศึกษาดา้นปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน 
 

ปัจจัยการนําเสนองบการเงนิ X̄   S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใช ้ 3.52 .545 เห็นดว้ย 

ดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ชง้บการเงิน 3.56 .562 เห็นดว้ย 

ดา้นความรู้และความเขา้ใจ 3.44 .570 เห็นดว้ย 

ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัการใช ้ 3.56 .544 เห็นดว้ย 

ดา้นลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชี 
 และงบการเงิน 

3.61 .556 เห็นดว้ย 

รวมปัจจัยการนําเสนองบการเงิน 3.54 .555 เห็นด้วย 

 
จากการศึกษาปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อปัจจยัการ

นาํเสนองบการเงินและความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช ้
งบการเงิน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้งบการเงินมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการนําเสนอ 
งบการเงินในแต่ละดา้นใกลเ้คียงกนั โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นตามปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน
ดา้น ลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน คือ 3.61 รองลงมา คือดา้น ส่ิงจูงใจท่ีทาํให้ใช ้ 
คือ 3.56 ซ่ึงเท่ากบั ดา้น ประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัการใช ้คือ 3.56   ปัจจยัดา้น วตัถุประสงคใ์นการใช ้ 
ค่าเฉล่ีย 3.52  ปัจจัยด้าน ความรู้และความเขา้ใจ ค่าเฉล่ีย 3.44 ส่วน ความคิดเห็นต่อลกัษณะ 
เชิงคุณภาพของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ค่าเฉล่ีย 3.36 ซ่ึงอาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัของกลุ่มผูใ้ชง้บการเงินตามปัจจยัการนาํเสนองบการเงินแต่ละดา้นไม่มีความแตกต่างกนั  
โดยมีปัจจยัการนาํเสนองบการเงินในดา้น ลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้เป็น
ปัจจยัท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการนาํเสนองบการเงินมากท่ีสุด 
รองลงมาคือดา้น ส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ช ้และปัจจยัดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้ ส่วนปัจจยัท่ี
ทาํให้กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินมีความคิดเห็นต่อปัจจยัการนาํเสนองบการเงินนอ้ยท่ีสุดคือดา้น
ความรู้และความเขา้ใจของงบการเงิน 
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2. การศึกษาดา้นความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
 

ความคดิเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน X̄   S.D. 
ระดับความ
คดิเห็น 

ความเขา้ใจได ้ 3.66 .782 เห็นดว้ย 

ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 3.48 .786 เห็นดว้ย 

ความมีนยัสาํคญั 3.48 .627 เห็นดว้ย 

ความเช่ือถือได ้ 3.42 .867 เห็นดว้ย 

การเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 3.40 .836 ปานกลาง 

เน้ือหาสาํคญักวา่รูปแบบ 3.36 .833 ปานกลาง 

ความเป็นกลาง 2.92 .957 ปานกลาง 

ความระมดัระวงั 3.30 .717 ปานกลาง 

ความครบถว้น 3.22 .799 ปานกลาง 

การเปรียบเทียบกนัได ้ 3.21 .781 ปานกลาง 

รวมทั้งหมด 3.36 .791 ปานกลาง 

 
จากการศึกษาค่าเฉล่ียดา้นความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินของกลุ่ม

ตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานีโดยรวม 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ 
งบการเงินของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชง้บการเงินอยู่ในระดบัปานกลาง โดยท่ีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชง้บการเงินในดา้นความเขา้ใจได ้มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ 3.66 รองลงมาคือ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และ ความมีนัยสําคญัมี ค่าเฉล่ีย 
3.48  ส่วนค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นความ
เป็นกลางมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 
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3. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน 
 

ปัจจัยการนําเสนองบการเงนิ เพศ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 
ประสบการณ์

ทาํงาน 

ระยะเวลา
ทีใ่ช้

รายงาน 

กลุ่ม
ผู้ใช้งบ
การเงิน 

วตัถุประสงคใ์นการใช ้ .424 .013* .000* .062 .002* .000* 

ส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ช ้ .069 .001* .000* .024* .003* .000* 

ความรู้และความเขา้ใจ .111 .041* .000* .304 .003* .000* 

ประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้ .061 .317 .000* .164 .000* .000* 

ลกัษณะของรายงานผู้สอบบญัชี
และงบการเงินทีใ่ช้ 

.082 .101 .000* .132 .009* .000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการนํา เสนอ 

งบการเงินพบวา่ 
เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน ดา้นวตัถุประสงค์ในการใช ้ 

ด้านส่ิงจูงใจท่ีทําให้ใช้ ด้านความรู้และความเข้าใจ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับหลังจากการใช ้ 
ดา้นลกัษณะรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน 

อายุ มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการใช ้  
ดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํให้ใช ้ดา้นความรู้และความเขา้ใจแต่ก็พบว่า อาย ุไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการ
นาํเสนองบการเงิน ในดา้น ประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้และ ดา้นลกัษณะรายงานผูส้อบบญัชี
และงบการเงิน 

ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินทั้งทางดา้นวตัถุประสงค์
ในการใช ้ดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ช ้ดา้นความรู้และความเขา้ใจ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้
และลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้  

   ประสบการณ์การทาํงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงินในดา้น
วัตถุประสงค์ในการใช้ ด้านความรู้และความเข้าใจ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับหลังจากการใช ้  
ด้านลักษณะของรายงานผู ้สอบบัญชีและงบการเงินท่ีใช้ ยกเว้นประสบการณ์การทํางาน  
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มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงินของผูส้อบบญัชีและงบการเงินดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํให้
ใชไ้ม่แตกต่างกนั 

ระยะเวลาท่ีใชร้ายงานมีความสัมพนัธ์กบักบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน ทั้งทางดา้น 
วตัถุประสงคก์ารใช ้ ดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํให้ใช ้ ดา้นความรู้และความเขา้ใจ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ
หลงัจากการใช ้และ ดา้นลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้

กลุ่มผูใ้ชง้บการเงิน มีความสมัพนัธ์ กบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงินในทุกดา้น ทั้งดา้น
วตัถุประสงค์การใช้  ด้านส่ิงจูงใจท่ีทาํให้ใช้  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับหลงัจากการใช้ และ ด้าน
ลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช้ซ่ึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า กลุ่มผูใ้ช้งบการเงิน
ต่างกนั มีปัจจยัการนาํเสนองบการเงินแตกต่างกนั 

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลักษณะ 
เชิงคุณภาพของงบการเงิน 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ 
ระดบั

การศึกษา 
ประสบการณ์

ทาํงาน 

ระยะเวลา
ทีใ่ช้

รายงาน 

กลุ่ม
ผู้ใช้งบ
การเงิน 

ความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงิน 

.146 .031* .000* .076 .000* .000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลกัษณะ 

เชิงคุณภาพของงบการเงินพบวา่ 
เพศกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
อายุกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ระดบัการศึกษากบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีความสัมพนัธ์

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ประสบการณ์ทาํงานกับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไม่มี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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      ระยะเวลาท่ีใช้รายงานกับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

กลุ่มผู ้ใช้งบการเ งินกับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเ งินมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

    5. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 

 

ความคดิเห็นต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงนิ 

ปัจจัยการนําเสนองบการเงนิ 

วตัถุประสงค์ใน
การใช้ 

ส่ิงจูงใจที่ทํา
ให้ใช้ 

ความรู้และ
ความเข้าใจ 

 
ประโยชน์ที่

ได้รับ
หลงัจาก 
การใช้ 

 

 
ลกัษณะของรายงาน
ผู้สอบบัญชีและงบ

การเงนิท่ีใช้ 
 

ความเขา้ใจได ้ .366* .368* .385* .525* .586* 

ความเก่ียวขอ้งกบั 
การตดัสินใจ 

.378* .412* .412* .543* .600* 

ความมีนยัสาํคญั .388* .387* .399* .544* .583* 

ความเช่ือถือได ้ .419* .420* .432* .534* .596* 

การเป็นตวัแทนอนั
เท่ียงธรรม 

.412* .405* .404* .520* .589* 

เน้ือหาสาํคญักวา่
รูปแบบ 

.384* .386* .359* .438* .436* 

ความเป็นกลาง .393* .370* .404* .456* .466* 

ความระมดัระวงั .433* .405* .487* .495* .565* 

ความครบถว้น .385* .381* .382* .389* .413* 

การเปรียบเทียบ          
กนัได ้

.473* .416* .424* .454* .487* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากการศึกษาปัจจยัการนําเสนองบการเงินมีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นต่อลกัษณะ 
เชิงคุณภาพของงบการเงิน พบว่าปัจจยัการนาํเสนองบการเงินมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อ 
ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน โดยปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะ 
เชิงคุณภาพของงบการเงิน มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกดา้น  

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาเร่ือง การศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผูใ้ชง้บการเงินต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงินในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาดา้นปัจจยัการนาํเสนองบการเงินพบว่าจากการศึกษาปัจจยัการนาํเสนอ 
งบการเงิน พบว่าปัจจยัการนําเสนองบการเงินท่ีมากท่ีสุด คือปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้น
ลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้รองลงมา คือ ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้และปัจจยัการดา้นส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ช ้และ ปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์
ในการใช ้ตามลาํดบั ทั้งน้ี ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้นความรู้ความรู้และความเขา้ใจ มีระดบั
ความคิดเห็นน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมนาด  อรุณฉาย (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษา
เร่ือง ทศันะคติต่อการใชร้ายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ท่ีพบว่าปัจจยัการนาํเสนองบการเงินท่ี
มากท่ีสุด คือปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้นลกัษณะของรายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินท่ีใช ้
รองลงมา คือ ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช ้และปัจจยัการดา้น
ส่ิงจูงใจท่ีทาํใหใ้ช ้และ ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคใ์นการใช ้ 

2. ส่วนความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินอยู่ในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า พบว่า กลุ่มผูใ้ชง้บการเงินให้ความสาํคญัในเร่ือง ในดา้นความเขา้ใจได ้ 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และ ความมีนยัสาํคญั ส่วนค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุดคือ ด้านความเป็นกลางซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมนาด  อรุณฉาย (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ทศันะคติต่อการใช้
รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ท่ีพบว่า กลุ่มผูใ้ชง้บการเงินใหค้วามสาํคญัในเร่ือง ในดา้นความ
เขา้ใจได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และ ความมีนยัสาํคญั 

3. ผลการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับปัจจยัการนําเสนองบการเงิน  
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัจจยัการนาํเสนองบการเงิน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น อายุ  ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีใชร้ายงาน และกลุ่มผูใ้ชง้บการเงินซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมนาด  อรุณฉาย (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ทศันะคติต่อการใช้
รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ท่ีพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการนําเสนองบการเงิน  
มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น อาย ุระดบัการศึกษา 
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4.  ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลักษณะ 
เชิงคุณภาพของงบการเงิน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ 
งบการเงิน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น อายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีใชร้ายงาน และกลุ่มผูใ้ช้งบการเงินซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมนาด  อรุณฉาย 
(2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ทศันะคติต่อการใชร้ายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ท่ีพบว่าปัจจยั
ส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน มีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในดา้น อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลาท่ีใชร้ายงาน  

5. ผลการหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อรายงาน
ของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน พบว่า ปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิง
คุณภาพของงบการเงิน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั . 05 ในทุกดา้น ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชมนาด  อรุณฉาย (2545) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ือง ทศันะคติต่อการใช้
รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ท่ีพบว่าปัจจยัการนาํเสนองบการเงินกบัความคิดเห็นต่อลกัษณะ
เ ชิง คุณภาพของงบการ เ งิน  มีความสัมพัน ธ์กันอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  . 05 
ในทุกดา้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี 
    ผลการศึกษาทาํให้ทราบว่าลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินยงัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมหรือ

รู้จกักนัมากนกั เพราะเป็นรายงานท่ีตอ้งใชเ้ฉพาะกลุ่มอาชีพ ท่ีนาํมาใชก้นัอย่างแพร่หลายในกลุ่ม
ผูใ้ชง้บการเงินหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังบการเงินเท่านั้น ดงันั้นควรมีแกนนาํท่ีจะตอ้งประชาสัมพนัธ์
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายงานลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินโดยเฉพาะผูส้อบบญัชีท่ีเป็นผูติ้ดต่อ
และใกลชิ้ดกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังบการเงินโดยตรง จะตอ้งบอกถึงความสาํคญัและประโยชน์ให้กบั
ผูใ้ชห้รือผูบ้ริหารองคก์ร เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ห็นคุณค่าและสามารถนาํลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์กบัองคก์รอย่างสูงสุดและยงัถือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความแข็งแกร่ง
ใหก้บัเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหน่ึง 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
    สาํหรับการศึกษาวิจยั คร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีอาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินโดยตรง 
เช่นประเภทของธุรกิจท่ีดาํเนินการขององคก์ร  ดา้นระยะเวลาการดาํเนินงานขององคก์ร  ดา้นผล
การดาํเนินงานขององคก์ร ดา้นแนวโนม้การขยายองคก์รธุรกิจ ดา้นอตัราการ 
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เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและดา้นการสนบัสนุนการลงทุนจากรัฐบาล เป็นตน้ เพื่อใหน้าํมาใหผู้ใ้ช้
งบการเงินหรือผูอ่ื้นสนใจอ่ืนเห็นถึงความสําคญัและประโยชน์ของลกัษณะเชิงคุณภาพของงบ
การเงินให้มากข้ึนเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะเพิ่มสาระ ความสําคญั 
ประโยชน์และการประชาสัมพนัธ์ให้ได้เห็นคุณค่าของลักษณะเชิงคุณภาพให้ผูใ้ช้ได้มากข้ึน 
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