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บทคัดย่อ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เน่ืองจากปัจจุบนั
รายงานทางการเงินมีความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับผูใ้ช้งบการเงิน ทั้งผูใ้ช้ภายในองค์กรและผูใ้ช้
ภายนอกองค์กรเพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องช่วยในการตดัสินใจ และยงัสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
บุคคลภายนอกหรือต่อสาธารณชน ขอ้มูลทางการเงินจะตอ้งมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โปร่งใส มี
ความเป็นกลาง เปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถ้วน ชัดเจนเพียงพอ และไม่เลือกปฏิบติั เพื่อให้ผูใ้ช้
รายงานทางการเงินเขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มประชากรของส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้การ
วเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regressions) 

ผลจากการวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวข้อง, 
ความรู้ทางองคก์ร, และความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงิน แต่ความรู้เก่ียวกับภาษีอากร, กฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย,์ การบญัชี
บริหาร, ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์,  ความรู้เก่ียวกบักลยุทธ์และการจดัการทัว่ไป, และความรู้
ดา้นสมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงิน เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานไม่ให้ความส าคญักบัความรู้ดา้นดงักล่าวเพราะผูป้ฏิบติังาน
ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาและปฏิบติังานเฉพาะดา้นเท่านั้น และเป็นผูป้ฏิบติัระดบัล่างจึง
ไม่ไดน้ าความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการตดัสินใจตลอดจนไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
กลยุทธ์และการจดัการ และทางหน่วยงานมีส านักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีปฏิบติังานด้านการ
บริการและอ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ฏิบติัทุกส่วนงานในองคก์รโดยตรง จึงไม่
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เป็นความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานท่ีจะตอ้งมีความรู้ดา้นสมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ABSTRACT 
 

This research is to study factors affecting on qualitative characteristics of financial 
reporting in Finance and Budget Bureau of the House of Representatives. The research objective 
is to investigate the factors affecting on qualitative characteristics of financial reporting in 
Finance and Budget Bureau of the House of Representatives. 

This research is quantitative research. Populations in this research are the officers 
working at Finance and Budget Bureau of the House of Representatives. Questionnaire was used 
to collect the data. The entire populations were surveyed and 116 samples were returned to the 
researcher. Multiple linear regressions were employed to analyze the data.  

This research found that accounting, finance, organization, information technology 
and related knowledge have positive relationship with qualitative characteristics of financial 
reporting. However, knowledge of taxation, business law, corporate law, managerial accounting, 
economics, strategic, general management and IT control competency have no relationship with 
qualitative characteristics of financial reporting. The reason can be defined as governmental 
officers are always obeying the rules and regulations; as a result, the officers have to follow  what 
the commander asks to follow. The knowledge needed is not possibly used as the officers  want  
to do.    
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เร่ืองต่างๆ จนกระทัง่วทิยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจไม่มากก็นอ้ย คุณค่า
และประโยชน์ใดๆ อนัพึงไดรั้บจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดา คณาจารย์
ตลอดจนผูมี้อุปการะทุกท่านท่ีมีส่วนท าใหก้ารจดัท าวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบนัขอ้มูลทางการเงินเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับผูใ้ชทุ้กกลุ่มไม่วา่จะเป็นกลุ่มนกั
ลงทุน เจา้หน้ี ผูถื้อหุ้นและสาธารณชนทัว่ไป ผูใ้ชข้อ้มูลทางการเงินตอ้งน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้น
การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และน าไปประกอบในการตดัสินใจตามความตอ้งการของตน ขอ้มูล
ทางการเงินดงักล่าวไดม้าจากการสรุปจากขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบเอกสารรายการการ
วเิคราะห์การบนัทึกรายการทางบญัชีตลอดจนการประมวลผลทางบญัชีเพื่อให้ไดข้อ้มูลสรุปเป็นผล
การด าเนินงาน ท่ีเรียกวา่ “งบก าไรขาดทุน”และขอ้มูลสรุปเป็นตวัเลขท่ีแสดงฐานะทางการเงินของ
กิจการท่ีเรียกวา่ “งบแสดงฐานะทางการเงิน”ในการจดัท าขอ้มูลทางบญัชีนั้นผูจ้ดัท าตอ้งปฏิบติังาน
ตามมาตรฐานการบัญชีและแม่บทการบัญชีตามท่ีสภาวิชาชีพบัญชีก าหนด และจัดท าตาม
กระบวนการควบคุมภายในของแต่ละองค์กรเพื่อลดปัญหาและขอ้ผิดพลาดท่ีส่งผลต่อขอ้มูลทาง
การเงินและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าข้อมูลทางบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
น่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและสาระสนเทศทางการเงิน ผูจ้ดัท าตอ้งปฏิบติัตามแนวทาง
วิชาชีพบญัชี และปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อแนวการปฏิบติัของนกับญัชีไทยท่ีเป็นประโยชน์ส าคญัต่อ
รายงานทางการเงินท่ีจะเผยแพร่สู่สาธารณะชน (วารสารวิชาการศรีปทุม,2557) นอกจากน้ีความรู้
ความสามารถของผูป้ฏิบติังานก็มีส่วนส่งผลต่อความส าเร็จของงาน ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ทางการบญัชี
การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง, ความรู้ทางองคก์ร และความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เน่ืองจาก
ผูป้ฏิบติังานตอ้งรู้ถึงการปฏิบติังานตามแนวทางวชิาชีพบญัชี ตามแม่บทการบญัชีหรือกรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชี 4 
ดา้น คือดา้นความเขา้ใจได้, ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ, ดา้นความเช่ือถือได ้และดา้นการ
เปรียบเทียบกนัได ้(ดารณี เอ้ือชนะกิจ,2550) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งน ามาตรฐานการบญัชี
ภาครัฐ ฉบบัท่ี 1 เร่ืองการน าเสนองบการเงินเขา้มาใชป้ระกอบการปฏิบติังาน โดยมีเน้ือหาหลกัเป็น
การแสดงรูปแบบงบการเงินของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ใชใ้นการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยส านกัการคลงัและงบประมาณ 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นหน่วยงานนิติบญัญติั ปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี 
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การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นงานหลกั และปฏิบติังานดา้นการน าเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีภาครัฐ ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ใชเ้ป็นรูปแบบในการจดัท ารายงานทางการเงิน 
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินส าหรับหน่วยงานภาครัฐในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ  
(GFMIS: Government Fiscal Management Information) แนวทางการปฏิบติัเป็นการแสดงรูปแบบ
งบการเงินและหลกัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ
โดยทัว่ไป โดยรูปแบบงบการเงินท่ีตอ้งน าเสนอต่อกรมบญัชีกลาง ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทาง
การเงิน, งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน, งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ/ส่วนทุน, 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน, รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบนัและปีก่อน การ
รายงานรายไดแ้ผน่ดินรูปแบบงบการเงินท่ีแสดงไว ้แต่ไม่รวมถึงงบกระแสเงินสด เน่ืองจากตอ้งรอ
การประกาศใชม้าตรฐานการบญัชีภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 เร่ือง งบกระแสเงินสดรูปแบบการเงินน้ีก าหนด
ข้ึน พิจารณาจากรายการทางการเงินโดยรวมท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกแห่ง สามารถน าไปใชเ้ป็นรูปแบบมาตรฐานส าหรับการน าเสนองบการเงินได ้ในการน าไปใช้
จริงหน่วยงานแต่ละแห่งไม่จ  าเป็นตอ้งมีรายการทั้งหมดตามรูปแบบงบการเงินท่ีแสดงไวน้ี้ แต่
หน่วยงานอาจมีรายการเฉพาะท่ีไม่ปรากฏในรูปแบบงบการเงินตามแนวปฏิบติั ดงันั้น หน่วยงาน
จะตอ้งน ารูปแบบงบการเงินน้ีไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจดัท างบการเงิน โดยพิจารณาจาก
รายการท่ีเกิดข้ึนจริงของหน่วยงานภายใตห้ลกัความมีสาระส าคญั รายการใดท่ีหน่วยงานพิจารณา
แลว้เห็นวา่ ไม่มีสาระส าคญัไม่จ  าเป็นตอ้งแยกแสดงรายการในงบการเงิน แต่รายการใดท่ีหน่วยงาน
พิจารณาแลว้เห็นว่ามีสาระส าคญั ควรพิจารณาแยกแสดงในงบการเงิน หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลท่ีระบุว่างบการเงินได้จดัท าตาม
มาตรฐานและนโยบายการบญัชีภาครัฐท่ีก าหนดโดยกระทรวงการคลงั หรือตามมาตรฐานการบญัชี
อ่ืนกรณีท่ีหน่วยงานตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานและนโยบายการบญัชีภาครัฐ (มาตรฐานการบญัชี
ภาครัฐ,2557) 

ส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีตอ้งมีการน ามาตรฐานการบญัชีภาครัฐมาใชใ้นการปฏิบติังาน และเป็นองคก์รอิสระท่ีเป็น
เลิศในการส่งเสริมและสนบัสนุนภารกิจของสถาบนันิติบญัญติัให้กา้วหนา้ ทนัสมยั โปร่งใสและ
เป็นธรรมสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ สภาผูแ้ทนราษฎรและคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญอย่างมืออาชีพ, สนบัสนุนงานรัฐสภา วุฒิสภา สภานิติบญัญติัแห่งชาติและสภาปฏิรูป
แห่งชาติ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และมีบทบาทน าในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีความปรองดองสมานฉนัท ์สร้างการมีส่วน
ร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อพฒันาประชาธิปไตยให้เขม้แข็ง  เพื่อประโยชน์สูงสุดของปวง
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ชน ด้วยเหตุผลดงักล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งพฒันาบุคลากรของส านกัการคลงัและงบประมาณ 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานดา้นการบญัชี
การเงิน และการพสัดุเพื่อให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ และให้ทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ  ท่ี
ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน   

ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการ ส านกัการ
คลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูล
ทางการเงินเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูจ้ดัท าบญัชีได้ปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา และ
ปฏิบัติตามระเบียบของกรมบัญชีกลางลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึง
ความส าคญัของขอ้มูลทางการเงิน ท าให้ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัและสามารถน าไปเป็น
ขอ้เสนอแนะในการก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน และหลกัการในการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงินให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น นกัวิชาการ ผูก้  ากบัดูแลผูต้รวจสอบ และผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจและก าหนดทิศทางการวางแผนงบประมาณ และเพื่อใชใ้นการน าเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง
ของหน่วยงานเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารงบประมาณแผน่ดินซ่ึงเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้ งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังานด้านการเงินการคลังขององค์กรให้สอดคล้องและปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัของ
กรมบญัชีกลาง ตามมาตรฐานการบญัชี และเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพงานดา้นการเงิน
การคลงัขององคก์ร  เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินท่ีจะน าเสนอต่อสาธารณะชน
ต่อไป 

 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย (Research Question: RQ) 

ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูล
ทางการเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย (Research Objective: RO) 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงั
และงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  
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1.4  สมมติฐำนกำรวจัิย (Research Hypothesis: RH) 
H1  ปัจจยัดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งของขา้ราชการส านกั

การคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงินดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

H2  ปัจจยัดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งของขา้ราชการส านกั
การคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงินดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 

H3  ปัจจยัดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวของขา้ราชการส านกัการ
คลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูล
ทางการเงินดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้

H4  ปัจจยัดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งของขา้ราชการส านกั
การคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงินดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้

H5  ปัจจยัดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งของขา้ราชการส านกั
การคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงินดา้นความทนัเวลา 

H6  ปัจจยัดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งของขา้ราชการส านกั
การคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงินดา้นความสามารถเขา้ใจได ้

H7 ปัจจยัด้านความรู้ทางองค์กร ของข้าราชการส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินดา้นความ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

H8 ปัจจยัด้านความรู้ทางองค์กร ของข้าราชการส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินดา้นความ
เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 

H9 ปัจจยัด้านความรู้ทางองค์กร ของข้าราชการส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินด้าน
ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
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H10 ปัจจยัด้านความรู้ทางองค์กร ของข้าราชการส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินด้าน
ความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้

H11 ปัจจยัด้านความรู้ทางองค์กร ของข้าราชการส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินดา้นความ
ทนัเวลา 

H12 ปัจจยัด้านความรู้ทางองค์กร ของข้าราชการส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินด้าน
ความสามารถเขา้ใจได ้

H13 ปัจจยัดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขา้ราชการส านกัการคลงัและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

H14 ปัจจยัดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขา้ราชการส านกัการคลงัและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 

H15 ปัจจยัดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขา้ราชการส านกัการคลงัและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้

H16 ปัจจยัดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขา้ราชการส านกัการคลงัและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้

H17 ปัจจยัดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขา้ราชการส านกัการคลงัและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินดา้นความทนัเวลา 

H18 ปัจจยัดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของขา้ราชการส านกัการคลงัและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินดา้นความสามารถเขา้ใจได ้
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1.5  ขอบเขตของกำรวจัิย 
ในการศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาความคิดเห็นของ

ขา้ราชการต่อปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของ
ขา้ราชการ ส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

1. กลุ่มประชากร คือ ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในส านักการคลังและงบประมาณ
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน 120 คน  

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลต่อ
ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินของข้าราชการ ของส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

3.  ช่วงเวลาท่ีท าการวจิยั เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 

1. ตวัแปรต้น หรือตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือปัจจยัด้านความรู้
ความสามารถ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงินและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง, ดา้นความรู้ทาง
องคก์ร และดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงิน 

2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน
โดยแยกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน ประกอบด้วยความเก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจและความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม  ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม ประกอบดว้ยความสามาร
เปรียบเทียบกนัได,้ ความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได,้ ความทนัเวลา, และความสามารถเขา้ใจได ้
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1.6  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 

 
ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน 

 

ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่1.1   แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 
 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน 
ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง, ปัจจยั
ดา้นความรู้ทางองคก์ร และปัจจยัดา้นความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ หมายถึง การใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญในการ
ปฏิบติังานดา้นวชิาชีพบญัชีดว้ยความเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ี มีความเพียรพยายาม และความระมดัระวงั
รอบคอบเพื่อปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบติังานอยูบ่นพื้นฐานของ
กฎเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ความรู้ความสามารถต้อง
ครอบคลุมถึงผูช่้วยผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของตน ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม

ลกัษณะเชิงคุณภาพ 
ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน 

1.  ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
2.  ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 
3.  ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
4.  ความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้
5.  ความทนัเวลา 
6.  ความสามารถเขา้ใจได ้
 (กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน พ.ศ.2557) 

ความรู้ความสามารถ 
1. ความรู้ทางการบญัชี การเงิน 

และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ความรู้ทางองคก์ร 
3. ความรู้ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
( IES 2 ) 
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และการก ากบัดูแลท่ีเพียงพอปฏิบติังานอยา่งมุ่งมัน่ ขยนัหมัน่เพียร ระมดัระวงัรอบคอบ ครบถว้น 
และทนัต่อเวลา (สภาวชิาชีพบญัชี,2556) 

ข้อมูลทำงกำรเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินหรืองบการเงินท่ีน าเสนอฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานทางการเงินขององค์กรอย่างมีแบบแผนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล
เก่ียวกับฐานะการเงินผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดขององค์กรซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ตดัสินใจและประเมินผลเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรหรือวตัถุประสงคข์องการรายงานทางการเงิน
โดยทัว่ไปในภาครัฐควรมุ่งท่ีการให้ขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ เพื่อแสดงถึงความ
รับผดิชอบต่อสาธารณะขององคก์รเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีรับผิดชอบ (มาตรฐานการบญัชีภาครัฐฉบบั
ท่ี1,2557) โดยการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาการจดัสรรและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทาง
การเงินให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการท่ีหน่วยงานจดัหาเงินมาสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆและบรรลุความ
ตอ้งการขององค์กร การให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถขององคก์รในการ
จดัการทางการเงินส าหรับด าเนินกิจกรรมต่างๆและช าระหน้ีสินตลอดจนขอ้ผูกพนัต่างๆ การให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานะการเงินขององค์กรและการเปล่ียนแปลงของสถานะการเงิน การให้ขอ้มูล
โดยรวมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในแง่ตน้ทุนการบริการ
อยา่งมีประสิทธิภาพและผลส าเร็จ  และอีกความหมายหน่ึงของรายงานทางการเงิน คือ การน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินในอดีตอย่างเป็นระบบ รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่ือสารทรัพยากรทางเศรษฐกิจหรือภาระผูกพนัขององค์กร ณ เวลาหน่ึง หรือการ
เปล่ียนแปลงในเร่ืองนั้นส าหรับช่วงระยะเวลาหน่ึงตามแม่บทการรายงานทางการเงิน หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้งโดยทัว่ไปประกอบการสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (สภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์2556) 

ลักษณะเชิงคุณภำพของข้อมูลทำงกำรเงิน หมายถึง คุณสมบติัท่ีท าให้ขอ้มูลในงบ
การเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้ ขอ้มูลนั้นตอ้งมีความถูกตอ้งและยุติธรรม ความถูกตอ้งครบถว้นของ
ตวัเลขรายการและข้อมูลท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน ตรงตามข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้,2557) 

ข้ำรำชกำร หมายถึง ขา้ราชการในส่วนของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรสังกดักระทรวงรัฐสภา 

ส ำนักกำรคลังและงบประมำณ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้ แทนรำษฎร หมายถึง 
หน่วยงานอิสระ บริหารงานดา้นการคลงั การพสัดุ การบริหารงบประมาณ การเงิน การบญัชี   และ
สวสัดิการ ทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินกองทุนต่างๆ โดยสังกดัส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ข้ึนตรงต่อเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
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1.8  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ฏิบติังานดา้นบญัชีปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา และ
ปฏิบติัตามระเบียบของกรมบญัชีกลาง ลดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 
 2.  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู ้มีหน้าปฏิบัติงานด้านการจัดท าบัญชีของส านักการคลังและ
งบประมาณ เขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูลทางการเงิน เพื่อให้ปฏิบติังานดว้ยความ
ระมดัระวงั 
 3. สามารถน าไปเป็นขอ้เสนอแนะในการก าหนดแนวปฏิบติั และหลกัการในการจดัท าและ
น าเสนอรายงานทางการเงินให้แก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง เช่น นักวิชาการ ผูก้  ากบัดูแล ผูต้รวจสอบ และ
ผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการตดัสินใจและการก าหนดทิศทางการวางแผนงบประมาณต่อไป 
 4. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบบญัชีของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรต่อไป 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง  ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการส านักการคลังและ

งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทาง
การเงินเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของขา้ราชการส านกั
การคลงัและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาต ารา เอกสาร 
เน่ืองจากขอ้มูลทางการเงินมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้งบการเงิน เพราะฉะนั้น
ข้อมูลดังกล่าวต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นกลางและต้องน าเสนอ
เหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจไดค้รบถว้น ปราศจากขอ้ผิดพลาดท่ีมีสาระส าคญั สามารถเปรียบเทียบกบั
ปีงบประมาณก่อนหรือองคก์รอ่ืนๆได ้มีความถูกตอ้งเขา้ใจไดแ้ละทนัต่อเวลา เพื่อประโยชน์ในการ
ตดัสินใจท่ีรวดเร็ว ท าให้ขอ้มูลทางการเงินมีความน่าเช่ือถือเม่ือออกสู่สายตาสาธารณะชน และ
สามารถน าผลการวิจัยไปพฒันาแนวทางการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงัต่อไป 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถส่งผล
ต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินของข้าราชการ ส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษาดัง
รายละเอียดในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดา้นความรู้ความสามารถ 

  2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความสามารถ 
  2.1.2  ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถ 

 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะเชิงคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
2.2.1  ความหมายของลกัษณะเชิงคุณภาพ 
2.2.2  ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน 

 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน 
  2.3.1  ความหมายของขอ้มูลทางการเงิน 
  2.3.2  วธีิการน าเสนอขอ้มูลงบการเงิน 
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 2.3.3  ความมีสาระส าคญัของขอ้มูลทางการเงิน 
 2.3.4  ความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพ 

 2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัองค์ประกอบด้านความรู้ความสามารถ 
 2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ความสามารถ 

ความรู้ความสามารถ หมายถึง การใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญในการ
ปฏิบติังานในวิชาชีพบญัชีดว้ยความเอาใจใส่อยา่งเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความ
ระมดัระวงัรอบคอบเพื่อท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมัน่ใจวา่มี
ผลงานทางวชิาชีพท่ีอยูบ่นพื้นฐานของกฎเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบติังาน และมาตรฐานวิชาการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

โดยหลกัการพื้นฐานแลว้ผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และความ
ระมดัระวงัรอบคอบ และตอ้งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งมีความรู้และทกัษะทาง
วิชาชีพให้อยู่ในระดบัท่ีสามารถให้ความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บบริการหรือผูว้่าจา้งว่าจะไดรั้บการบริการ
ทางวิชาชีพตามความรู้ความสามารถท่ีต้องการตามท่ีก าหนดโดยวิชาชีพบญัชี และผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีตอ้งปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่ ขยนัหมัน่เพียร  และระมดัระวงัรอบคอบ ตามวิธีปฏิบติั  
และมาตรฐานแห่งวิชาชีพในการให้บริการทางวิชาชีพบญัชี ใช้ความรู้ความสามารถอย่างมีดุลย
พินิจท่ีดีในการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการให้บริการ (มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศ
ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 2,แปลโดยสภาวชิาชีพบญัชี) 
 2.1.2  ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 

ความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวขอ้ง (Accounting, Finance and 
Related Knowledge) ผูป้ฏิบติังานควรมีความรู้ดา้นบญัชีการเงินและรายงานทางการเงิน การบญัชี
บริหาร และการควบคุมทางการบริหาร การบญัชีภาษีอากร ความรู้ทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การ
ตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ในวิชาชีพบญัชี ค่านิยมทางบญัชีและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
โดยความรู้ทางบัญชีการเงินและความรู้ท่ีเก่ียวข้องต้องมีการพฒันาควบคู่กับทักษะ ค่านิยม 
จริยธรรมและทศันคติทางวิชาชีพ โดยผูป้ฏิบติังานไดศึ้กษามาแลว้จากการศึกษาภาคบงัคบัเพื่อให้
ไดคุ้ณวฒิุทางวชิาชีพ รวมถึงการใชส้ารสนเทศทางบญัชีและการเงิน ต่อการวดัผลท่ีส าคญัและตอ้ง
ใช้มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการตรวจสอบทั้งของในประเทศและระหว่างประเทศ การบญัชี
บริหาร กฎเกณฑ์ขอ้บงัคบัเก่ียวกบับญัชี การวางแผนและการงบประมาณ การควบคุมคุณภาพการ
จดัการตน้ทุน การวดัผลการด าเนินงานและวดัผลตามเกณฑม์าตรฐาน รวมถึงกระบวนการท่ีมีความ
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ถูกตอ้งแม่นย  าของขอ้มูลทางการเงิน ตลอดจนการศึกษากฎหมายหลกัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
การศึกษาวิธีการสอบบญัชีเพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพ ความรู้ด้านการเงินและการจดัการ
การเงิน ดา้นเคร่ืองมือทางการเงินและการจดัการทรัพยากรทางการเงิน และความรู้ทางบญัชีรัฐบาล
และองคก์รอ่ืนๆ (มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 2,แปล
โดยสภาวชิาชีพบญัชี) 

โดยความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบญัชีมี 2 ลกัษณะ อยา่งแรกคือการบรรลุถึงระดบั
ความรู้ความสามารถท่ีก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพบญัชี และอย่างท่ีสองคือการรักษาระดบัความรู้
ความสามารถตามท่ีองค์กรวิชาชีพบญัชีก าหนด  โดยการรักษาระดบั ความรู้ ความสามารถ ตามท่ี
องคก์รวชิาชีพก าหนด คือ การรับรู้และเขา้ใจ วธีิการปฏิบติังาน การพฒันางานวิชาชีพบญัชีและการ
พฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง ผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งพฒันาและรักษาความสามารถของตนเองให้ตรง
กบัความตอ้งการในสภาพแวดลอ้มของการปฏิบติังานในองคก์ร ความรู้ความสามารถน้ีตอ้งรวมถึง
ผูท่ี้อยู่ภายใต้การควบคุมของผูป้ระกอบวิชาชีพหรือผูช่้วยผูป้ระกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้
ความสามารถและได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอมีการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
ระมดัระวงัรอบคอบ ครบถว้น ทนัต่อเวลา และรับรองภายใตก้ารก ากบัของตนเพื่อให้ความเช่ือมัน่
แก่ผูใ้ช้รายงานทางการเงิน (คณะอนุกรรมการก าหนดจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชูปถมัภ,์2556) 

ความรู้ทางองค์กร (Organizational Knowledge) ผู ้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ด้าน
สภาพแวดล้อมขององค์กรท่ีตนท างานอยู่ การมีส่วนร่วมในการช่วยจดัการองค์กร ศึกษาความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งระดบัมหาภาคและระดบัจุลภาพ ความรู้ด้านการบริหารองค์กรการน า
วิธีการเชิงปริมาณและสถิติไปใช้ในการแกไ้ขปัญหาขององค์กร และศึกษาความรู้ทางปัจจยัหลกั
ดา้นเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมืองสังคม วิชาการ แรงผลกัดนัทางสังคมและวฒันธรรมองค์กร มี
ความเขา้ใจเร่ืองบุคลากรและทรัพยากรมนุษย ์การจดัโครงการต่างๆขององคก์ร การสนบัสนุนการ
ตดัสินใจและกลยทุธ์ขององคก์ร  ตลอดจนมีความเขา้ใจการจดัการทัว่ไป การเขา้ถึงความเส่ียงของ
องคก์ร รวมทั้งองคก์รระหว่างประเทศตามกระแสโลกาภิวตัน์เพื่อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
วางไว ้ 

ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ( I.T. Knowledge) ผูป้ฏิบติังานควรมีความรู้ทัว่ไป
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสมรรถนะทางการ
ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะของผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะดา้นสร
สนเทศในฐานะผูป้ฏิบติังานขององค์กร เพื่อให้ตนมีความรู้และเขา้ใจสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ทางการใชร้ะบบสารสนเทศทางบญัชีได ้และสามรถปรับใชก้บัการท างานของตนเพื่อให้การ
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ท างานบรรลุเป้าหมาย โดยความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถศึกษามาจากหลาย ๆ ด้าน เช่น จาก
การศึกษาในรายวชิา จากการอบรมภายในและภายนอกองคก์ร หรือจากความรู้ดา้นสารสนเทศทาง
บญัชีและท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี และจากประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมาของตนและควรมีการ
พฒันาความรู้ของตนเองอยูต่ลอดเวลาเพื่อให้ทนัต่อเทคโนโลยีสมยัปัจจุบนั (มาตรฐานการศึกษา
ระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 2,แปลโดยสภาวชิาชีพบญัชี) 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัลกัษณะเชิงคุณภาพของรายงานทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน (วารสารวชิาชีพบญัชี,2558) 

ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน 

 

ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

 

เป็นตวัแทน

อนัเท่ียง

ธรรม 

 

เก่ียวขอ้งกบั

การตดัสินใจ 

 คุณค่า

ทางการ

พยากรณ์ 

 

คุณค่า

ทางการ

ยนืยนั 

 
ปราศจาก

ขอ้ผดิพลาด 

 

ครบถว้น 

 

เป็นกลาง 

 

เขา้ใจได ้

 

พิสูจน์ยนืยนัได ้

 

ทนัเวลา 

 

เปรียบเทียบได ้
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2.2.1  ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน หมายถึง คุณสมบติัท่ีท าให้ขอ้มูลใน
งบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้ ซ่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานและลกัษณะคุณภาพ
เสริม ดงัน้ี 

2.2.2  ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน มี 2 ลักษณะ คือลักษณะท่ี 1 คือ 
ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน (Fundamental Qualitative Characteristics)  

1.  ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance) ขอ้มูลท่ีสามารถท าให้ผูใ้ช้ตดัสินใจ
แตกต่างไป ไม่วา่ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะไม่ใชข้อ้มูลเหล่านั้นในการตดัสินใจหรือผูใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลนั้นมาจาก
แหล่งอ่ืน โดยข้อมูลท่ีท าให้การตดัสินใจแตกต่างไปควรมีคุณค่าทางการพยากรณ์ (Predictive 
Value) หรือคุณค่าทางการยนืยนั (Confirmatory Value) หรือทั้งสองคุณค่า ขอ้มูลจะมีคุณค่าทางการ
พยากรณ์ไดจ้ะตอ้งเป็นการพยากรณ์ผลลพัธ์ในอนาคต หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าแต่ตอ้งมีการ
ยนืยนัจากการประเมินในอดีต (กุลยา จนัทะเดช,2557) 

2.  ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (Faithful Representation) (กุลยา จนัทะเดช,2557) 
ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ขอ้มูลทางการเงินเป็นตวัแทนของปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจทั้งรูปแบบของ
ขอ้ความและตวัเลขสามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจได้ โดยลกัษณะความเป็นตวัแทนอนัเท่ียง
ธรรมท่ีสมบูรณ์ควรประกอบดว้ย  3 ลกัษณะ คือ ความครบถว้น (Completeness) ของขอ้มูลทั้งหมด
ท่ีจ าเป็นส าหรับผูใ้ช้รายงานทางการเงิน ความเป็นกลาง (Neutrality) ปราศจากอคติ คือ การเลือก
หรือน าเสนอข้อมูลท่ีไม่มีความเอนเอียงหรือให้ความส าคญั ไม่มีการเน้นหรือยกเลิกการเน้น 
หรือไม่ท าการตกแต่งขอ้มูลเพื่อเพิ่มความเป็นไปไดท่ี้ผูใ้ช้จะพอใจหรือไม่พอใจ หรือเป็นขอ้มูลท่ี
ไม่มีวตัถุประสงค์หรือไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูใ้ช้และปราศจากขอ้ผิดพลาด (Free form 
Error) คือ การไม่มีขอ้ผิดพลาดหรือการละเวน้รายละเอียดของปรากฏการณ์และไม่ผิดพลาดใน
กระบวนการจดัท าและการน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน 

การใชล้กัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานตอ้งระบุปรากฏการณ์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ระบุประเภทของขอ้มูล ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมากท่ีสุด ขอ้มูลมี
พร้อมหรือไม่และสามารถเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมได้หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นถือว่าข้อมูลมี
ลกัษณะเชิงคุณภาพแต่ถา้ไม่เป็นตอ้งกลบัไประบุประเภทของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมาก
ท่ีสุดรองลงไป 

ลกัษณะท่ี 2 คือ ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม (Enhancing Qualitative Characteristics)  
3.  ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้(Comparability)  คือสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลท่ี

คลา้ยกนัเก่ียวกบักิจการอ่ืน และสามารถเปรียบเทียบไดก้บัขอ้มูลท่ีคลา้ยกนัเก่ียวกบักิจการเดียวกนั
ส าหรับรอบระยะเวลาอ่ืน หรือ ณ วนัท่ีอ่ืนในขณะเดียวกัน (วรรษมน ทองรักษ์,2554) ได้ให้
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ความหมายความสามารถเปรียบเทียบกนัไดไ้วว้า่เป็นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
ถือเป็นหัวใจส าคญัของรายงานทางการเงิน และขอ้มูลนั้นตอ้งมีลกัษณะเชิงคุณภาพ  เช่ือถือได ้มี
ความเป็นกลาง และปราศจากขอ้ผิดพลาดท่ีเป็นสาระส าคญั ผูใ้ช้งบการเงินสามารถคาดการไวใ้น
อดีต คาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีจะเกิดในอนาคต และขอ้มูลทางการเงินตอ้งสามารถเปรียบเทียบ
กนัได ้ยนืยนัความถูกตอ้งได ้ทนัต่อเวลาและเขา้ใจได ้ 

4.  ความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้ (Verifiability) คือ ผูส้ังเกตการณ์รายต่างๆ ท่ีมีความ
รอบรู้และมีความเป็นอิสระสามารถไดข้อ้สรุปตรงกนัแต่ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นขอ้ตกลงอยา่งสมบูรณ์วา่
ข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม และสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้อาจเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทางตรงคือการพิสูจน์จ านวนหรือการเป็นตวัแทนอ่ืนดว้ยการสังเกตโดยตรง เช่น การนบั
เงินสด ส่วนทางออ้มคือการตรวจสอบปัจจยัน าเขา้แบบจ าลอง สูตร หรือการใช้เทคนิคอ่ืนและ
ค านวณผลลัพธ์อีกคร้ังด้วยระเบียบวิธีท่ีเหมือนกัน เช่น การพิสูจน์มูลค่าตามบญัชีของสินค้า
คงเหลือดว้ยการตรวจสอบปัจจยัน าเขา้และค านวณสินคา้คงเหลือปลายงวดอีกคร้ังดว้ยขอ้สมมุติ
การหมุนเวยีนตน้ทุนวธีิเดียวกนั 

5.  ความทนัเวลา (Timelines) คือ การมีขอ้มูลพร้อมให้ผูใ้ชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไดท้นั
แก่เวลาท่ีขอ้มูลสามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ โดยทัว่ไปขอ้มูลในอดีตบางรายอาจมีประโยชน์
ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจนอ้ย 

6.  ความสามารถเขา้ใจได้ (Understandability) คือ การจดัประเภท การก าหนดลกัษณะ 
และการน าเสนอขอ้มูลอยา่งชดัเจนและกระชบัท าให้เม่ือมีการอ่านขอ้มูลนั้นสามารถเขา้ใจไดท้นัที 
(สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์2557) 
  
2.3  แนวคิดเกีย่วกบัข้อมูลทางการเงิน 

2.3.1  ขอ้มูลทางการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีน าเสนอฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของกิจการอยา่งมีแบบแผน วตัถุประสงคเ์พื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของ
ผูใ้ช้ข้อมูลทางการเงินกลุ่มต่างๆและยงัแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารซ่ึงได้รับ
มอบหมายให้ดูแลทรัพยากรของกิจการหรือองค์กร เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีวางไว้
รายงานทางการเงินตอ้งให้ขอ้มูลอยา่งสมบูรณ์ครบถว้น ดงัน้ี งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัส้ิน
งวด, งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด, งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวด, 
งบกระแสเงินสดส าหรับงวด, หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วนัต้นงวดของงวดท่ีน ามา
เปรียบเทียบงวดแรกสุดงบการเงินตอ้งจดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตอ้งเปิดเผย
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ถึงการปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างชดัเจนโดยไม่มีเง่ือนไข 
และหากกิจการไม่ไดจ้ดัท าตามมาราฐานรายงานทางการเงินนั้นตอ้งไม่อธิบายว่างบการเงินนั้น
จดัท าตามมาตรฐานรางงานทางการเงิน (มาตรฐานการบญัชี,2555)  และอีกความหมายหน่ึงงบ
การเงิน คือ รายงานผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 
ไม่วา่จะรายงานโดยงบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุน้ งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือค าอธิบายอ่ืนซ่ึงระบุไวว้า่เป็นส่วนหน่ึง
ของงบการเงิน (พระราชบญัญติัการบญัชี,2543)ในคณะเดียวกนัมาตรฐานการบญัชีภาครัฐไดใ้ห้
ความหมายว่า รายงานทางการเงิน คือ งบท่ีน าเสนอฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานทาง
การเงินของหน่วยงานอยา่งมีแบบแผนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานนะการเงิน ผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจและการประเมินผล
เก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร หรือเพื่อวตัถุประสงค์ของรายงานทางการเงินทัว่ไปในภาครัฐท่ีมุ่ง
การให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะของ
หน่วยงาน (มาตรฐานการบญัชีภาครัฐ ฉบบัท่ี 1 ,2556) 

2.3.2  วธีิการน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 35 ไดก้ าหนดให้กิจการตอ้งน าเสนองบการเงินอยา่งนอ้ยปี

ละคร้ังยกเวน้ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงวนัท่ีของงบดุล ท าให้กิจการตอ้งน าเสนองบการเงินสั้น
กวา่หรือยาวกว่าหน่ึงปี และมาตรฐานการบญัชียงัไดก้  าหนดให้กิจการเปิดเผยขอ้มูลเหตุผลในการ
ใชร้อบบญัชีท่ีสั้นหรือยาวกวา่หน่ึงปี และให้เปิดเผยจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินอ่ืนท่ีไม่ใช่งบ
ดุลของปีปัจจุบนัท่ีไม่สามารถเปรียบเทียบงบการเงินปีปัจจุบนัและปีอ่ืนได ้ตามกฎหมายแพ่งและ
พาณิช กฎหมายมหาชนและประมวลรัษฎากรยอมให้น าเสนองบการเงินท่ีมีรอบท่ีสั้ นกว่าหน่ึงปี
เท่านั้น คือ ปีแรกของการเร่ิมด าเนินงานและปีสุดทา้ยท่ีขอเลิกด าเนินงาน 

การน าเสนอขอ้มูลทางการเงินของบญัชีภาครัฐ รายงานทางการเงินตอ้งแสดงฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงการน าเสนอขอ้มูล
อย่างถูกต้องถือเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมตามค านิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการบญัชีภาครัฐ และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเหมาะสมได ้การเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีมีสาระส าคญัเป็นไปตามมาตรฐาน แต่ถา้หน่วยงานไม่ไดจ้ดัท าตามมาตรฐาน
การบญัชีภาครัฐห้ามอธิบายวา่ไดท้  าตามมาตรฐานภาครัฐโดยเด็ดขาด รายงานทางการเงินท่ีปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐจะตอ้งแสดงขอ้มูลดงัน้ี เลือกและน านโยบายการบญัชีท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการบญัชีภาครัฐ ฉบบัท่ี 3 ไปใช ้เร่ืองนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง
บญัชีและขอ้ผดิพลาด ใหน้ าเสนอขอ้มูลและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ เขา้ใจได ้เช่ือถือได้
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และเปรียบเทียบกันได้ เปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยส าคัญท่ีจะท าให้ผูใ้ช้ข้อมูลเข้าใจถึงผลกระทบ 
เหตุการณ์และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อรายงานทางการเงินได้ (มาตรฐานการบญัชีภาครัฐ ฉบบัท่ี 
1,2556) 

2.3.3  ความมีสาระส าคญั 
ความมีสาระส าคญั หมายถึง การละเวน้รายการท่ีเป็นสาระส าคญัหรือการแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั หากรายการแต่ละรายการหรือทุกรายการโดยรวมท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน โดยมีสาระส าคญัข้ึนอยูก่บัขนาดหรือลกัษณะการ
ละเวน้ไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงท่ีต้องพิจารณาจากสถานการณ์
แวดล้อม ทั้ งน้ีกิจการอาจใช้ขนาดหรือลักษณะของรายการหรือองค์ประกอบทั้ งสองรายการ 
ร่วมกนัเป็นปัจจยัประกอบการพิจารณาในการประเมินวา่ การละเวน้ไม่แสดงขอ้มูลหรือการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงสามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินอย่างมี
สาระส าคญัหรือไม่ตอ้งพิจารณาจากลกัษณะต่างๆ ของผูใ้ชง้บการเงินโดยกรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงิน ระบุว่าผูใ้ช้งบการเงินไดรั้บการสันนิษฐานไวก่้อนว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบั
กิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบญัชีและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะศึกษาขอ้มูลท่ีมี
ความถูกตอ้งตามควรอย่างสมเหตุสมผล ดงันั้น การประเมินจึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาว่าวิธีท่ีผูใ้ช้งบ
การเงินคาดการณ์ถึงอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของตนได้อย่างสมเหตุสมผล (สภา
วชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์2557) 
 
2.4  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

อมรา  ติรศรีวฒัน์ (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความน่าเช่ือถือของรายงานการเงิน
ตามทรรศนะของนกัวิเคราะห์การลงทุนไทยไวว้่า ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินเกิดข้ึน
จากการมีระบบปฏิบติังานท่ีไดว้างแผนอยา่งรัดกุมรอบคอบ อนัประกอบดว้ยระบบบญัชี ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบสาระสนเทศ โดยก าหนดข้ึนตอนการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรอย่างชดัเจน 
การจดัท า จดัเก็บเอกสารหลกัฐานเพื่อรวบรวมและสรุปผลในรูปแบบของการน าเสนอในรายงาน
ทางการเงิน และรายงานต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้นถูกตอ้ง ทนัเวลา สามารถวดัผล สามารถตรวจสอบ
การปฏิบติัหน้าท่ีของบุคลากรได ้และการมีระบบแบบแผนท่ีดีจะไม่เกิดประโยชน์หากไม่สามารถ
น าไปปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด จะตอ้งสร้างให้ทุกคนมี จิตส านึกในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต โดยต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลท่ีดีในองค์กร และการรักษา
จริยธรรม ศีลธรรม 
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ดารณี  เอ้ือชนะจิต (2550)ได้ศึกษาเร่ืองผลกระทบของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี และ
ลกัษณะองค์กรธุรกิจ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สรุปผลการวิจยัพบว่าลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน คือคุณสมบติัท่ีท าให้
ขอ้มูลทางการเงินในงบการเงิน มีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน ตามลกัษณะเชิงคุณภาพหลกัของงบ
การเงิน มีทั้งหมด 4 ประการ คือ ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเช่ือถือได ้และ
การเปรียบเทียบการกนัได ้

กลัยธี์รา สุทธิญาณวิมล (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพงบการเงินของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในมุงมองของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือ ผล
การศึกษาพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบัมีคุณภาพปานกลาง ซ่ึงคุณภาพของงบการเงินท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ไดแ้ก่ คุณภาพดา้นความเขา้ใจได ้รองลงมาเป็นคุณภาพดา้นความเช่ือถือได ้และคุณภาพดา้นความ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดต่อคุณภาพดา้นความเขา้ใจได ้ไดแ้ก่ 
ระดบัความรู้ของผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนัท าให้การท าความเขา้ใจในงบการเงินแตกต่างกัน 
คุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจไดแ้ก่ การน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบติังาน
ทางดา้นการบญัชี และท าให้การท างานสะดวก รวดเร็ว ไดข้อ้มูลทนัเวลาต่อการน าไปใช ้คุณภาพ
ดา้นความเช่ือถือได ้ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการท่ีมีพฤติกรรมปิดบงัขอ้มูลท่ีส าคญั ย่อมท าให้ขอ้มูลงบ
การเงินขาดความน่าเช่ือถือ และกิจการท่ีมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ท าให้สามารถป้องกนัการ
เกิดขอ้ทุจริต ผิดพลาดในการปฏิบติังาน ท าให้การจดัท างบการเงินมีความน่าเช่ือถือ คุณภาพดา้น
การเปรียบเทียบกนัได ้ไดแ้ก่ มาตรฐานการบญัชีก าหนดแนวทางในการปฏิบติัทางการบญัชี โดยใช้
หลกัความสม ่าเสมอ ท าใหง้บการเงินเปรียบเทียบกนัได ้

อรพรรณ  ยลระบิล (2549) ได้ศึกษาเร่ืองวิธีการน าเสนอข้อมูลในงบการเงินและ
ผลกระทบต่อการตดัสินใจและดุลยพินิจของผูใ้ช้งบการเงิน สรุปผลการวิจยัพบว่างบการเงินมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการตดัสินใจทางธุรกิจ เน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัท และเป็นข้อบ่งช้ีถึงศักยภาพของบริษัทในการแข่งขันและ
ความส าเร็จในอนาคตผูใ้ช้งบการเงินโดยเฉพาะนกัลงทุน ซ่ึงอาจสะทอ้นให้เห็นการเปล่ียนแปลง
ราคาหุน้ของบริษทั เม่ือมีการน าขอ้มูลไปยงัตลาด การปรับแต่งวิธีการน าเสนอขอ้มูลถือวา่ไม่มีการ
ส่ือสารขอ้มูลส่วนเพิ่มไปถึงนกัลงทุน วธีิการน าเสนอขอ้มูลจึงไม่ควรส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ
ของนกัลงทุน หากพิจารณาปัจจยัทางจิตวิทยาประกอบ จะเห็นวา่ไม่เพียงแต่ขอ้มูลท่ีบริษทัส่ือสาร
จะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเท่านั้น วธีิการน าเสนอขอ้มูลมีความส าคญัต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้
งบการเงินเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นต าแหน่งการน าเสนอหรือการจดัประเภทของรายการก็ตาม ซ่ึง
ความจริงขอ้น้ีถูกสะทอ้นให้เห็นในงานวิจยัเชิงทดลองท่ีศึกษาเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจของ
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ผูใ้ช้งบการเงิน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่องบก าไรขาดทุน
และขอ้มูลท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเป็นงบการเงินท่ีแสดงผลของการด าเนินงานและให้ขอ้มูลท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นความสามารถของบริษทัในการท าก าไรนอกจากนั้นมีผลการวิจยัท่ีบ่งวา่ผูส้อบบญัชี
ใหค้วามส าคญัต่อขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงินมากกวา่ขอ้มูลท่ีบริษทัเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เน่ืองจากผูส้อบบญัชีเช่ือว่าขอ้มูลในงบการเงินจะกระทบต่อการตดัสินใจของผูใ้ช้งบ
การเงินมากว่าข้อมูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากน้ีการจดัประเภทของ
รายการท่ีแตกต่างกนั ยงัส่งผลต่อการประมาณมูลค่าหุ้นในระดบัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นหน่วยงานท่ี
ก าหนดมาตรฐานการบญัชีควรจะค านึงถึงผลกระทบของวิธีการน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีใน
รูปแบบต่างๆ ต่อการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน เพื่อหลีกเล่ียงผลอนัไม่พึงประสงคท่ี์อาจเกิดข้ึน
ในกรณีท่ีอนุญาตให้บริษทัเลือกวิธีบญัชีท่ีก าหนดให้ท าการน าเสนองบการเงินท่ีต่างกนัส าหรับ
รายการคา้หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเหมือนกนั 

วรรษมน  ทองรักษ ์(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือของ
งบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในมุมมองนกัวิเคราะห์สินเช่ือ ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นเอกสารหลกัฐานและการให้ความส าคญัในการจดัท างบการเงิน ปัจจยัด้านจรรยาบรรณและ
บทบาทขององค์กรทางวิชาชีพบญัชี และปัจจยัด้านการจดัท างบการเงิน ระดบัความน่าเช่ือถือ
โดยรวมท่ีมีต่องบการเงิน พบวา่ความคิดเห็นเฉล่ียวา่งบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) มีระดบัความน่าเช่ือถือโดยรวมนอ้ย ส าหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความน่าเช่ือถือของ
งบการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) คือ ดา้นปัจจยัดา้นเอกสารหลกัฐานและการ
ให้ความส าคญัในการจดัท างบการเงินนกัวิเคราะห์สินเช่ือเห็นว่า การท่ีกิจการให้ความส าคญัดา้น
เอกสารหลกัฐานซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการจดัท าบญัชีและงบการเงิน มีการก าหนดนโยบายการบญัชี
ท่ีชัดเจน รวมถึงการท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในการจดัท างบการเงินอย่างถูกตอ้งนั้น จะ
ส่งผลให้ระดับความน่าเช่ือถือของงบการเงินเพิ่มข้ึน, ปัจจยัด้านจรรยาบรรณและบทบาทของ
องคก์รทางวิชาชีพบญัชี นกัวิเคราะห์สินเช่ือเห็นวา่ การท่ีมีองคก์รทางวิชาชีพบญัชีคอยก ากบัดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชีของผูท่ี้เก่ียวข้อง น่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผูป้ระกอบวิชาชีพมี
จรรยาบรรณในการปฏิบติังานมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลให้ระดบัความน่าเช่ือถือของงบการเงินเพิ่มข้ึน,  
และปัจจยัดา้นการจดัท างบการเงิน นกัวิเคราะห์สินเช่ือเห็นวา่ ถึงแมว้า่กิจการ SME อาจจะมีการท า
บญัชี 2 ชุด หรืออาจมีผูท้  าบญัชีท่ีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติั แต่หากงบการเงินของกิจการ 
SME นั้น ถูกจดัท าข้ึนโดยส านกังานบญัชีภายนอกแลว้ ก็จะส่งผลให้ระดบัความน่าเช่ือถือของงบ
การเงินเพิ่มข้ึน 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลอนัเป็น

ประโยชน์ต่อการน าผลการวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพฒันากระบวนการ
จดัท ารายงานทางการเงิน โดยการศึกษาปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อ
คุณภาพรายงานทางการเงินของขา้ราชการ   ส านกัการคลงัและงบประมาณ  ส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร โดยใช้ประชากรคือข้าราชการส านักการคลังและงบประมาณ ในการตอบ
แบบสอบถามและแสดงความเห็นต่อคุณภาพรายงานทางการเงิน ในอนัท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพฒันารายงานทางการเงินท่ีจะออกสู่สาธารณะชนของส านักงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือ 
3.4  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  ขั้นตอนและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ประชำกรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ประชากร (Population) คือ ขา้ราชการส านกัการคลงัและงบประมาณ ของส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ านวน 120 คน 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน ตามวตัถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดท่ีก าหนดข้ึนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความสามารถส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของขอ้มูลทางการเงิน ของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
โดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน (Fundamental Qualitative Characteristics)
ประกอบดว้ย ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance) และความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม
(Faithful Representation) ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม (Enhancing Qualitative Characteristics)
ประกอบด้วยความสามารถเปรียบเทียบได้ (Comparability) ความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้ 
(Verifiability) ความทนัเวลา (Timelines) ความสามารถเขา้ใจได ้(Understandability) 

ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ 
 
3.3  กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

การสร้างแบบสอบถาม ผูว้จิยัด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.   ศึกษา ทฤษฎีต ารา เอกสาร บทความทางวชิาการและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของ

ขอ้มูลทางการเงิน 
2.  ศึกษาเกณฑแ์ละวธีิการสร้างเคร่ืองมือจากเอกสารต าราต่าง ๆ 
3.  ก าหนดกรอบแนวความคิดในการสร้างเคร่ืองมือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 
4.  ออกแบบสอบถามตามค านิยามของตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
5.  น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา 
7.  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาปรับปรุง แกไ้ขและสร้างแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาเห็นชอบใหน้ าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 
 
ตำรำงที ่3.1  ตารางอธิบายตวัแปร 
 

ปัจจยั ตวัแปร รหสัตวัแปร 
1. ความรู้ทางการ
บัญ ชี  ก า ร เ งิ น 
แ ล ะ ค ว า ม รู้ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

1.1 ความรู้ดา้นมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท า
บญัชีภาครัฐ 

ความรู้ดา้นบญัชี 1 

1.2 ความรู้ดา้นภาษีอากร ความรู้ดา้นบญัชี 2 
1.3 ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์ ความรู้ดา้นบญัชี 3 
1.4 ความรู้ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความ
เช่ือมัน่ทางวชิาชีพบญัชี 

ความรู้ดา้นบญัชี 4 
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ตำรำงที ่3.1 (ต่อ)   
 
 1.5 ความรู้ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทาง

วชิาชีพ 
ความรู้ดา้นบญัชี 5 

1.6 ความรู้ดา้นบญัชีบริหาร ความรู้ดา้นบญัชี 6 
2. ความรู้ทาง
องคก์ร 

2.1 ความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มขององคก์ร ดา้นองคก์ร 1 
2.2 ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้นองคก์ร 2 
2.3 ความรู้ดา้นกลยทุธ์และการจดัการทัว่ไป ดา้นองคก์ร 3 
2.4 ความรู้ด้านความเส่ียงและการด าเนินงานของ
องคก์ร 

ดา้นองคก์ร 4 

3. ความรู้ทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.1 ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ1 

3.2 ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ2 

3.3 สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ3 

3.4 สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ4 

3.5 สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการ
หรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ 

ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ5 

 
3.4  วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มประชากรคือขา้ราชการส านกัการคลงัและงบประมาณส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  ช่วงเวลาท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 6 เดือน คือ เดือนมกราคม 
– มิถุนายน 2558 
2. โดยไดน้ าแบบสอบถามฉบบัท่ีมีความสมบูรณ์กลบัคืนมา เพื่อมาด าเนินการวิเคราะห์สรุปผลใน
ขั้นตอนต่อไป 
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3.5  ข้ันตอนและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยการแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูล

ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นการใช้สถิติพื้นฐาน 
เพื่ออธิบายลกัษณะโดยทัว่ไป ดงัน้ี 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต  (Mean) ใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

2. วิเคราะห์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  เพื่อใชอ้ธิบายลกัษณะพื้นฐาน
ของขอ้มูล (ปุณยทรรศน์ คงแกว้,2557) ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความรู้ทางการบญัชี การเงิน 
และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ปัจจยัดา้นความรู้ทางองคก์ร และปัจจยัดา้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อวดัการกระจายของขอ้มูลน าเสนอเป็นตาราง ซ่ึงไดแ้บ่งระดบัความเห็นไว ้5 ระดบั 

3. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Coefficient of Correlation) ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ส าหรับเกณฑ์ท่ีใชใ้นการแปลผล
ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  

4. วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัต่างๆ โดยจดัระดบัความ
คิดเห็นจากระดบัท่ี 1 (ไม่เห็นดว้ย) ไปจนถึงระดบัท่ี 5 (เห็นดว้ยมากท่ีสุด) และวิเคราะห์ระดบัลกัษณะ
เชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน โดยจดัระดบัความคิดเห็นท่ี 1 (ไม่เห็นดว้ย) ไปจนถึงระดบัท่ี 5  (เห็น
ดว้ยมากท่ีสุด) โดยอาศยัสถิติเชิงบรรยาย 

โดยลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัดงัน้ี 
  คะแนน 5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 คะแนน 4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

 คะแนน 2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  
 คะแนน 1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 

สามารถแบ่งความหมายตามระดบัของค่าคะแนนดงัเกณฑต่์อไปน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  เห็นดว้ยมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  เห็นดว้ยปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 เห็นดว้ยนอ้ย 
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 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 ไม่เห็นดว้ย 
5.  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั โดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear 
Regressions) จากตวัแปรอิสระเขา้สมาการเพื่อให้สมาการพยากรณ์ตวัเปรเกณฑ์ท่ีสูงสุดท่ีมีการวดั
ตามมาตราอนัตรภาค (interval scale) และมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัเพื่ออธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามในเชิงเหตุผล  (canse effect relaton) ตามท่ีไดก้ล่าวถึงในบทท่ี 
2 อนัไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้นความรู้ทางบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (2) ปัจจยัดา้นความรู้ทาง
องคก์ร และ (3) ปัจจยัดา้นความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยจบักลุ่มตวัแปรตน้ท่ีสัมพนัธ์กนัไว้
ในกลุ่มปัจจยัเดียวกนัก่อนท่ีจะน าไปวเิคราะห์ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูล
ทางการเงินของขา้ราชการส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรใน
ล าดบัต่อไป 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

  
จากผลการวจิยัเร่ือง ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อลกัษณะเชิง

คุณภาพของข้อมูลทางการเงิน ของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามให้ประชากรทั้งหมดในส านกัการ
คลงัและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ านวน 120 ชุด และได้รับกลบัมา
จ านวน 116 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.67 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์และอธิบายผล
การศึกษาโดยใชต้ารางประกอบการบรรยาย จ าแนกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไป วิเคราะห์ขอ้มูลตวัแปรอิสระ โดยใชค้วามถ่ีและ
ร้อยละ 

ตอนท่ี 2  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตอนท่ี 3  วิเคราะห์ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อลกัษณะเชิง

คุณภาพของข้อมูลทางการเงินของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลข าธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร โดยใช้วิธีการถดถอยพหุคูณแบบน าเขา้ตวัแปร (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะทัว่ไป วเิคราะห์ข้อมูลตัวแปรอสิระ โดยใช้ความถี่และร้อยละ 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของขา้ราชการของส านักการคลงัและงบประมาณ ส านักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 20 17.24 
หญิง 96 82.76 

รวม 116 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่าข้าราชการของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามเพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ
82.76 และเป็นเพศชาย 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนและร้อยละของขา้ราชการของส านักการคลงัและงบประมาณ ส านักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 17 14.66 
30-40 ปี 34 29.31 
41-50 ปี 51 43.97 
51 ปีข้ึนไป 14 12.09 

รวม 116 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าข้าราชการของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามอายุส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ
43.97 รองลงมาคืออายุ30-40 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 29.31 อายุ 17 ปี จ  านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.66 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของขา้ราชการของส านักการคลงัและงบประมาณ ส านักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 5 4.31 
ปริญญาตรี 90 77.59 
สูงกวา่ปริญญาตรี 21 18.10 

รวม 116 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าข้าราชการของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
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จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ77.59 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.10 และล าดบัสุดทา้ยต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.31 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของขา้ราชการของส านักการคลงัและงบประมาณ ส านักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 11 9.48 
5-10 ปี 51 43.97 
11-20 ปี 45 38.79 
21 ปีข้ึนไป 9 7.76 

รวม 116 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าข้าราชการของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างาน 5-10 ปีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 43.97 ประสบการณ์การท างาน 11-20  ปี จ  านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.79 ประสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.48 
และประสบการณ์การท างาน 21 ปีข้ึนไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.76 
 
ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของขา้ราชการของส านักการคลงัและงบประมาณ ส านักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
วชิาการระดบัช านาญการพิเศษ 9 7.76 
วชิาการระดบัช านาญการ 11 9.48 
วชิาการระดบัปฏิบติัการ 53 45.69 
ทัว่ไประดบัช านาญงาน 24 20.69 
ทัว่ไประดบัปฏิบติังาน 19 16.38 

รวม 116 100.00 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่าข้าราชการของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ าแนกตามต าแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัปฏิบติัการ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 45.69 รองลงมาคือประเภททัว่ไป ระดบัช านาญงาน 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 ประเภททัว่ไป ระดบัปฏิบติังาน จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.38 ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.48 และประเภทวิชาการ
ช านาญการพิเศษ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.76 
 
ตอนที ่2  ค่าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตอนท่ี 2.1  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน

ของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
 
ตารางที ่4.6  ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และ

ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
MEAN Std. 

Deviation 
ระดบั 
ความ
คิดเห็น 

1.1 ความรู้ดา้นมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชี
ภาครัฐ 

4.897 0.3059 มากท่ีสุด 

1.2 ความรู้ดา้นภาษีอากร 4.750 0.4732 มากท่ีสุด 
1.3 ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์ 4.724 0.4679 มากท่ีสุด 
1.4 ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชีและการให้ความ
เช่ือมัน่ทางวชิาชีพบญัชี 

4.741 0.5128 
 

มากท่ีสุด 

1.5 ความรู้ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทาง
วชิาชีพ 

4.879 0.4203 มากท่ีสุด 

1.6 ความรู้ดา้นบญัชีบริหาร 4.612 0.6010 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.6 ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัตวัแปรทุกตวัแปรในระดบัมากท่ีสุด เรียง
ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ขา้ราชการเห็นว่าความรู้ดา้นมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการ
จดัท าบญัชีภาครัฐ (Mean = 4.897, S.D.=0.3059) ความรู้ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทาง
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วิชาชีพ (Mean = 4.879, S.D.=0.4203) ความรู้ดา้นภาษีอากร (Mean = 4.750, S.D.=0.4732) ความรู้
ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี (Mean = 4.741, S.D.=0.5128)
ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์ (Mean = 4.724, S.D.=0.4679)  และระดบัความเห็น
นอ้ยสุดคือความรู้ดา้นบญัชีบริหาร (Mean = 4.612, S.D.=0.6010) 
 
ตารางที ่4.7  ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองคก์ร 
 

ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองคก์ร MEAN Std. 
Deviation 

ระดบัความ
คิดเห็น 

1.1  ความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มขององคก์ร 4.621 0.5993 มากท่ีสุด 
1.2  ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ 4.741 0.5128 มากท่ีสุด 
1.3  ความรู้ดา้นกลยทุธ์และการจดัการทัว่ไป 4.707 0.5440 มากท่ีสุด 
1.4  ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานของ
องคก์ร 

4.871 0.4071 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.7 ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองคก์ร พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความส าคญักบัตวัแปรทุกตวัแปรในระดับมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 
ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร (Mean = 4.871, S.D. = 0.4071) ความรู้ดา้น
เศรษฐศาสตร์ (Mean = 4.741, S.D. = 0.5128) ความรู้ดา้นกลยุทธ์และการจดัการทัว่ไป (Mean = 
4.707, S.D. = 0.5440) น้อยสุดคือความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มขององค์กร (Mean = 4.621, S.D.= 
0.5993) 
 
ตารางที ่4.8  ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

MEAN Std. 
Deviation 

ระดบัความ
คิดเห็น 

1.1  ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.716 0.5074 มากท่ีสุด 

1.2  ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.716 0.5406 มากท่ีสุด 
1.3   สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.716 2.7562 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 
1.4  สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.491 0.7967 
 

มากท่ีสุด 

1.5  สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการ
หรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ 

4.517 1.8344 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.8 ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส าคญักบัตวัแปรทุกตวัแปรในระดบัมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงัน้ี ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mean = 4.716, S.D.=0.5074) สมรรถนะ
ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mean = 4.716, S.D.=0.5406) สมรรถนะทางการควบคุม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Mean = 4.716, S.D.=2.7562) สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของ
ผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ (Mean = 4.517, S.D.= 1.8344) นอ้ยสุดคือ
สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Mean = 4.491,S.D.= 0.7967) 
 
ตารางที ่4.9  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
 

ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ 

MEAN Std. 
Deviation 

ระดบัความ
คิดเห็น 

1.1  คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใช้ในการ
ตดัสินใจได ้

4.509 0.7283 มากท่ีสุด 

1.2  คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใช้ในการการ
พยากรณ์ผลลพัธ์ในอนาคตได ้

4.474 0.7742 มาก 

1.3  คุณภาพข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ในการ
ประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ได ้

4.681 0.5373 
 

มากท่ีสุด 

1.4  คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใชใ้นการยืนยนั
หรือช้ีขอ้ผดิพลาดของผลการประเมินท่ีผา่นมาได ้

4.716 0.5406 
 

มากท่ีสุด 

1.5  คุณภาพข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ในการ
คาดคะเนและยืนยนัความถูกตอ้งของการคาดคะเนท่ี
ผา่นมาได ้

4.672 0.6294 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.9 ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัตวัแปรทุกตวัแปรในระดบัมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ดงัน้ี คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใชใ้นการยืนยนัหรือช้ีขอ้ผิดพลาดของผลการประเมิน
ท่ีผา่นมาได ้ (Mean = 4.716, S.D.=0.5406) คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใชใ้นการประเมิน
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ได ้(Mean = 4.681, S.D.=0.5373) คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการคาดคะเนและยืนยนัความถูกตอ้งของการคาดคะเนท่ีผา่นมาได ้(Mean = 4.672, 
S.D.=0.6294) คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใช้ในการตดัสินใจได้ (Mean = 4.509, S.D.= 
0.7283) นอ้ยสุดคือคุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใชใ้นการการพยากรณ์ผลลพัธ์ในอนาคตได้ 
(Mean = 4.474,S.D.= 0.7742) 
 
ตารางที ่4.10  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 
 
ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียง

ธรรม 
MEAN Std. 

Deviation 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1.1  คุณภาพขอ้มูลทางการเงินควรมีขอ้มูลครบถว้น
ของขอ้มูลทั้งหมดท่ีจ าเป็นส าหรับผูใ้ช ้

4.776 0.4771 
 

มากท่ีสุด 

1.2  คุณภาพขอ้มูลทางการเงินควรมีความเป็นกลาง
ปราศจากอคติท่ีผูใ้ชพ้ยากรณ์ผลลพัธ์ในอนาคตได ้

4.716 0.5243 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.10 ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส าคญักบัตวัแปรทุกตวัแปรในระดบัมากท่ีสุด เรียงตามล าดบัจากมากไปหา
น้อย ดงัน้ี คุณภาพขอ้มูลทางการเงินควรมีขอ้มูลครบถว้นของขอ้มูลทั้งหมดท่ีจ าเป็นส าหรับผูใ้ช้
(Mean = 4.776, S.D.=0.4771) คุณภาพขอ้มูลทางการเงินควรมีความเป็นกลางปราศจากอคติท่ีผูใ้ช้
พยากรณ์ผลลพัธ์ในอนาคตได ้(Mean = 4.716, S.D.=0.5243)  
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ตารางที ่4.11  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
 
ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนั

ได ้
MEAN Std. 

Deviation 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1.1 คุณภาพข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ในการ
เปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูลท่ีคลา้ยคลึงกนัเก่ียวกบั
กิจการอ่ืน 

4.776 0.4585 
 

มากท่ีสุด 

1.2  คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใช้ในการ
เปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูลท่ีคลา้ยคลึงกนัเก่ียวกบั
กิจการเดียวกนัส าหรับรอบระยะเวลาอ่ืนหรือ ณ วนัท่ี
อ่ืน 

4.776 0.771 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.11 ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัไดพ้บวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญกับตัวแปรทุกตัวแปรในระดับมากท่ีสุด ดังน้ี คุณภาพข้อมูลทาง
การเงินสามารถใชใ้นการเปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูลท่ีคลา้ยคลึงกนัเก่ียวกบักิจการอ่ืน (Mean = 
4.776, S.D.=0.4585) คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใช้ในการเปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูลท่ี
คลา้ยคลึงกนัเก่ียวกบักิจการเดียวกนัส าหรับรอบระยะเวลาอ่ืนหรือ ณ วนัท่ีอ่ืน (Mean = 4.776, 
S.D.=0.771)  
 
ตารางที ่4.12  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้
 
ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้ MEAN Std. 

Deviation 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1.1  คุณภาพข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ในการ
สังเกตการณ์รายต่างๆ ท่ีมีความรอบรู้และความเป็น
อิสระสามารถไดข้อ้สรุปตรงกนั 

4.483 0.8181 
 

มาก 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

1.2  คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใชใ้นการตรวจสอบ
การยนืยนัยอดจากปัจจยัการน าเขา้แบบจ าลอง สูตร หรือใช้
เทคนิคอ่ืน และการค านวณผลลพัธ์ได ้

 
4.299 

 
0.9761 

 
มาก 

 
จากตารางท่ี 4.12 ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้พบวา่ผูต้อบ

แบบสอบถามให้ความส าคญักบัตวัแปรทุกตวัแปรในระดบัมาก ดงัน้ี คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใช้ในการสังเกตการณ์รายต่างๆ ท่ีมีความรอบรู้และความเป็นอิสระสามารถได้ขอ้สรุป
ตรงกนั (Mean = 4.483, S.D.=0.8181) คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใชใ้นการตรวจสอบการ
ยืนยนัยอดจากปัจจยัการน าเข้าแบบจ าลอง สูตร หรือใช้เทคนิคอ่ืน และการค านวณผลลพัธ์ได้  
(Mean = 4.299, S.D.=0.9761)  
 
ตารางที ่4.13  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความทนัเวลา 
 

ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความทนัเวลา MEAN Std. 
Deviation 

ระดบัความ
คิดเห็น 

1.1 คุณภาพข้อมูลทางการเงินสามารถใช้ในการ
ตดัสินใจไดท้นัเวลาท่ีขอ้มูลนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจได ้

4.810 0.4919 
 

มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.13  ลักษณะเชิงคุณภาพด้านความความทันเวลา พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคญักบัตวัแปรในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถ
ใช้ในการตดัสินใจไดท้นัเวลาท่ีขอ้มูลนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจได ้(Mean = 4.810, 
S.D.=0.4919)  
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ตารางที ่4.14  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเขา้ใจได ้
 

ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ MEAN Std. 
Deviation 

ระดบัความ
คิดเห็น 

1.1  คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใช้ในการจดั
ประเภทของขอ้มูลท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจในขอ้มูลได ้

4.534 0.7275 
 

มากท่ีสุด 

1.2  คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใช้ในการ
ก าหนดลกัษณะของขอ้มูลสามารถท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจใน
ขอ้มูล 

4.862 0.4736 มากท่ีสุด 

1.3  คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใช้ในการ
น าเสนอข้อมูลอย่างชัดเจนและกระชับท าให้ผูใ้ช้
เขา้ใจ 

4.593 0.6358 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.14 ลักษณะเชิงคุณภาพด้านความสามารถเข้าใจได้ พบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคญักบัตวัแปรในระดบัมากท่ีสุด ดงัน้ี คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถ
ใช้ในการก าหนดลักษณะของข้อมูลสามารถท าให้ผูใ้ช้เข้าใจในข้อมูล (Mean = 4.862, 
S.D.=0.4736) คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลอยา่งชดัเจนและกระชบัท า
ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจ (Mean = 4.593, S.D.=0.6358) คุณภาพขอ้มูลทางการเงินสามารถใชใ้นการจดัประเภท
ของขอ้มูลท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจในขอ้มูลได ้(Mean = 4.534, S.D.=0.7275) 
 
ตอนที ่3  วเิคราะห์ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของ
ข้อมูลทางการเงินของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้
วธีิการถดถอยพหุคูณแบบน าเข้าตัวแปร (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
ตารางที ่4.15  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
บญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Y1)  
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .379 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .144 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .097 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .34445 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมาการ คือ ความรู้ด้าน
มาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี (ความรู้ด้านบญัชี1) และ 
ความรู้ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ด้านบัญชี5) สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .379 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ เท่ากบั .144 หมายถึง 
ความรู้ดา้นมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี (ความรู้ดา้นบญัชี
1) และ ความรู้ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ด้านบญัชี5)  สามารถ
ท านายปัจจัยท่ีส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินด้านความเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจ ของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมได้
ร้อยละ 37.90 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากบั .097 และ
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .34445 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า ความรู้ด้านมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ 
และกฎหมายบญัชี (ความรู้ดา้นบญัชี1) และความรู้ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ 
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(ความรู้ดา้นบญัชี5) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกั
การคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ตารางที ่4.16  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเข้าไปทีละตวั น าเข้าตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ทางองค์กร (X2)   
ส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน ด้านความเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจ (Y1) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .371 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .138 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .106 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .34261 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมาการ คือ ความรู้ด้าน
สภาพแวดลอ้มขององค์กร (ความรู้ด้านองค์กร1) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 
เท่ากบั .371 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ เท่ากบั .138 หมายถึง ความรู้ด้านสภาพแวดลอ้มของ
องค์กร (ความรู้ดา้นองค์กร1) สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
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การเงินดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมไดร้้อยละ 37.10 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R 
Square) เท่ากบั .106 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากับ  
.34261 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า ความรู้ดา้นสภาพแวดล้อมขององค์กร (ความรู้ด้านองค์กร1)มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินของส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพด้านความเก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.17  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้น
ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Y1) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .319 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .102 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .061 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .35128 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ไม่มีตวัแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมาการสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .319 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .102 
หมายถึง ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของขอ้มูลทางการเงินด้านความเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ ของส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรได ้ในภาพรวมไดร้้อยละ 31.90 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ี
ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .061 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย 
(Standard Error) เท่ากบั .35128 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะ
เชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านักการคลงัและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร ในลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.18  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2)เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทาง
บญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน ดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (Y2) 
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .514 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .264 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .224 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .34123 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมาการ คือ ความรู้ด้าน
มาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี  (ความรู้ด้านบญัชี1) และ 
ความรู้ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ด้านบัญชี5) สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .514 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั  
.264 หมายถึง ความรู้ด้านมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี 
(ความรู้ดา้นบญัชี1)  และความรู้ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ดา้นบญัชี
5) สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินดา้นความเป็นตวัแทน
อนัเท่ียงธรรม ของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ใน
ภาพรวมไดร้้อยละ 51.40 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .224 
และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .34123 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า ความรู้ด้านมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ 
และกฎหมายบญัชี (ความรู้ด้านบญัชี1)  และความรู้ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทาง
วิชาชีพ (ความรู้ดา้นบญัชี5) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน
ของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพ
ดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่ 4.19  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองคก์ร (X2) 
ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (Y2) 
 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .291 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .085 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .052 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .37708 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมาการ คือ ความรู้ดา้นความ
เส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร(ความรู้ทางองคก์ร4) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple 
R) เท่ากบั .291 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .085 หมายถึง ความรู้ดา้นความ
เส่ียงและการด าเนินงานขององค์กร(ความรู้ทางองค์กร4)สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะ
เชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินด้านความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม ของส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมไดร้้อยละ 29.10 สัมประสิทธ์ิในการ
ท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .052 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย 
(Standard Error) เท่ากบั .37708 
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ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร (ความรู้ทาง
องค์กร4) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงั
และงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพด้านความเป็น
ตวัแทนอนัเท่ียงธรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.20  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้น
ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (Y2) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .248 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .061 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .019 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .38362 
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จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมาการ คือ ความรู้ทัว่ไปทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ1) สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะ
ของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ (ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5)
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .248 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) 
เท่ากบั .061 หมายถึง ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) 
สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ  (ความรู้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมไดร้้อยละ 24.80 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R 
Square) เท่ากบั .019 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากับ  
.38362 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ1) สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบ
สารสนเทศ (ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ5) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดย
ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.21  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
บญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน ดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้(Y3) 
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .451 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .203 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .159 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .33848 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ตวัแปรท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้สมาการ คือ ความรู้ด้านการ
ตรวจสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่นทางวิชาชีพบัญชี (ความรู้ทางบัญชี 4) สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .451สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .203 
หมายถึง ความรู้ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี (ความรู้ทางบญัชี 
4) สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินด้านความสามารถ
เปรียบเทียบกนัได้ของส านักการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ใน
ภาพรวมไดร้้อยละ 45.10 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .159 
และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั    .33848 

ในลักษณะน้ีแสดงว่า ความรู้ด้านการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมั่นทาง
วิชาชีพบญัชี (ความรู้ทางบญัชี 4) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิง
คุณภาพดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.22  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
ความรู้องค์กร (X2) ส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน ด้าน
ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้(Y3) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .448 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .201 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .172 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .33593 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมาการ คือ ความรู้ด้าน
สภาพแวดลอ้มขององคก์ร (ความรู้ทางองคก์ร1)  และความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานของ
องค์กร (ความรู้ทางองค์กร4) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .448 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .201 หมายถึง ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมของ
องค์กร (ความรู้ทางองค์กร1)  และ ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร  (ความรู้
ทางองค์กร4) สามารถท านายปัจจัยท่ีส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินด้าน
ความสามารถเปรียบเทียบกันได้ของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมได้ร้อยละ 44.80 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแล้ว (Adjusted R 
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Square) เท่ากบั .172 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากับ    
.33593 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มขององคก์ร (ความรู้ทางองคก์ร1)  และ 
ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร (ความรู้ทางองคก์ร4)  มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัไดอ้ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.23  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้น
ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้(Y3) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .341 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .116 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .076 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .35488 
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จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมาการ คือ ความรู้ทัว่ไปทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
(Multiple R) เท่ากบั .341สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .116 หมายถึง ความรู้
ทัว่ไปทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ1) สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัไดข้องส านักการ
คลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร  ในภาพรวมได้ร้อยละ 34.10 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .076และความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการท านาย (Standard Error)  เท่ากบั  .35488 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ความรู้ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ1) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการ
คลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร โดยลักษณะเชิงคุณภาพด้าน
ความสามารถเปรียบเทียบกนัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.24  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
บญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน ดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้(Y4) 
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .234 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .055 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .003 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .60174 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่าไม่มีตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ ด้านความรู้
ความสามารถทางบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 
เท่ากบั .234 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .055 ไม่สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินดา้นความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้ของส านกัการคลงั
และงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมไดร้้อยละ 23.40 สัมประสิทธ์ิ
ในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)  เท่ากบั .003 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
ท านาย (Standard Error) เท่ากบั  .60174 

ในลักษณะน้ีแสดงว่า  ความรู้ทางบัญชี  การเ งิน และความรู้ ท่ี เ ก่ียวข้อง ไม่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินของส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพด้านความสามารถ
พิสูจน์ยนืยนัได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.25  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
องค์กร (X2) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ด้านความสามารถ
พิสูจน์ยนืยนัได ้(Y4) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .179 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .032 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   -.003 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .60348 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่าไม่มีตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมาการ ด้านความรู้
ความสามารถทางองค์กรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .179 สัมประสิทธ์ิ
ของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .032 ไม่สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของข้อมูลทางการเงินด้านความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้ของส านักการคลังและงบประมาณ 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมไดร้้อยละ 17.90 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ี
ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากบั -.003 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย 
(Standard Error) เท่ากบั .60348 
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ในลกัษณะน้ีแสดงว่า ความรู้ความสามารถทางองค์กรไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถพิสูจน์ยืนยนัไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.26   การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้น
ความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้(Y4) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .164 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .027 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   -.017 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .60783 
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จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ไม่มีตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมาการ ดา้นความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .164 สัมประสิทธ์ิของ
การตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .027 ไม่สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงินดา้นความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้ของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมไดร้้อยละ 16.40 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแล้ว 
(Adjusted R Square) เท่ากบั -.017 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   
เท่ากบั .60783 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได้อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.27  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทาง
บญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูล
ทางการเงิน ดา้นความทนัเวลา (Y5) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .448 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .200 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .156 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .4518 
 

DPU



51 

 

 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมาการ คือ ความรู้ดา้นบญัชี
บริหาร (ความรู้ดา้นบญัชี 5) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .448 สัมประสิทธ์ิ
ของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .200 หมายถึง ความรู้ดา้นบญัชีบริหาร (ความรู้ดา้นบญัชี 5) 
สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินด้านความทนัเวลาของ
ส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมไดร้้อยละ 44.80 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .156 และความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .4518 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ความรู้ดา้นบญัชีบริหาร (ความรู้ดา้นบญัชี 5) มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านักการคลงัและงบประมาณ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความทนัเวลาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.28  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
องค์กร (X2) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ด้านความทนัเวลา 
(Y5) 

 

 
 

DPU



52 

 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .470 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .221 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .193 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .4419 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมาการ คือ ความรู้ดา้นความ
เส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร(ความรู้ทางองคก์ร4)สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple 
R) เท่ากบั .470 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .221 หมายถึง ความรู้ดา้นความ
เส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร (ความรู้ทางองคก์ร4) สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะ
เชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินดา้นความทนัเวลาของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมไดร้้อยละ 44.80 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแล้ว 
(Adjusted R Square) เท่ากบั .193 และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) 
เท่ากบั .4419 

ในลกัษณะน้ีแสดงวา่ ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร  (ความรู้ทาง
องค์กร4)  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงั
และงบประมาณส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความทนัเวลา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถเขียนเป็นรูปสมการวเิคราะห์การถดถอยไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4.29  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้น
ความทนัเวลา (Y5) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .503 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .253 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .220 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .4346 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมาการ คือ ความรู้ทัว่ไปทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1)  ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ( ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั 
.503 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)  เท่ากบั .253 หมายถึง ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ดา้น
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สมรรถนะทางการควบคุมของผู ้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4)  สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทาง
การเงินดา้นความทนัเวลาของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
ในภาพรวมไดร้้อยละ 50.30 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .220
และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .4346 

ในลักษณะน้ีแสดงว่า ความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ1) ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) 
สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินของส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความทนัเวลาอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.30  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
บญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน ดา้นความสามารถเขา้ใจได ้(Y6) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .543 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .295 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .256 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .38505 

DPU



55 

 

 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมาการ คือ ความรู้ด้าน
มาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี(ความรู้ด้านบญัชี1)และ
ความรู้ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ทางบัญชี5) สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .543 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .295 
หมายถึง ความรู้ดา้นมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี  (ความรู้
ด้านบญัชี1) และความรู้ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ทางบญัชี5) 
สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินดา้นความสามารถเขา้ใจ
ได ้ของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ในภาพรวมไดร้้อยละ 
54.30 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .256 และความคลาด
เคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั  .38505 

ในลกัษณะน้ีแสดงว่า ความรู้ด้านมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ 
และกฎหมายบญัชี (ความรู้ดา้นบญัชี1) และความรู้ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ
(ความรู้ทางบญัชี5) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกั
การคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลักษณะเชิงคุณภาพด้าน
ความสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่4.31  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
องค์กร (X2) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ด้านความสามารถ
เขา้ใจได ้(Y6) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .480 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .230 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .202 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .39867 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าสมาการ คือ ความรู้ด้าน
สภาพแวดลอ้มขององค์กร (ความรู้ทางองค์กร 1) ความรู้ด้านความเส่ียงและการด าเนินงานของ
องค์กร (ความรู้ทางองค์กร 4) สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .480 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .230 หมายถึง ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมของ
องคก์ร (ความรู้ทางองคก์ร 1) และความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร (ความรู้ทาง
องค์กร 4)  สามารถท านายปัจจัยท่ีส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินด้าน
ความสามารถเขา้ใจได้ของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
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ในภาพรวมไดร้้อยละ 48.00 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .202 
และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .39867 

ในลักษณะน้ีแสดงว่า ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร (ความรู้ทางองค์กร 1)  
และความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร (ความรู้ทางองคก์ร 4) มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านักการคลงัและงบประมาณ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ตารางที ่4.32  การแสดงการเพิ่มสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

(R2) เม่ือเพิ่มปัจจยัเขา้ไปทีละตวั น าเขา้ตวัแปร ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยสีาระสนเทศ (X3) ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้น
ความสามารถเขา้ใจได ้(Y6) 

 

 
 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R)    .366 
สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square)     .134 
สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square)   .094 
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error)   .42482 
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จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ตวัแปรท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมาการ คือ สมรรถนะทางการ
ควบคุมของผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากบั .366 สัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ (R Square) เท่ากบั .134 
หมายถึง สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4) สามารถท านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินด้าน
ความสามารถเขา้ใจได้ของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
ในภาพรวมไดร้้อยละ 36.60 สัมประสิทธ์ิในการท างานท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) เท่ากบั .094
และความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย (Standard Error) เท่ากบั .42482 

ในลักษณะน้ีแสดงว่า สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยลกัษณะเชิง
คุณภาพดา้นความสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของข้าราชหารส่งผลต่อลักษณะเชิง
คุณภาพของข้อมูลทางการเงินของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร แยกตามลกัษณะเชิงคุณภาพได ้6 ดา้นดงัน้ี 
ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน 

1.  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
1.1 ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Y1) มีความสัมพนัธ์ต่อ

ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ไดแ้ก่ ความรู้ดา้น
มาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี (ความรู้ทางบญัชี1), ความรู้
ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ทางบญัชี 5) แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
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ความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นภาษีอากร 
(ความรู้ทางบญัชี 2), ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์(ความรู้ทางบญัชี 3), ความรู้
ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี (ความรู้ทางบญัชี 4), ความรู้ดา้น
บญัชีบริหาร (ความรู้ทางบญัชี 6) 

1.2  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Y1)  มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถทางองค์กร (X2) ได้แก่ ความรู้ด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร 
(ความรู้องค์กร1) , แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองคก์ร (X2)  ไดแ้ก่ 
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน (ความรู้องค์กร 2), 
ความรู้ด้านกลยุทธ์และการจัดการทั่วไปส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน  
(ความรู้องคก์ร 3), ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององคก์รส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของขอ้มูลทางการเงิน (ความรู้องคก์ร 4) 

1.3  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Y1) ไม่มีความสัมพนัธ์
ต่อปัจจัยด้านความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ได้แก่ ความรู้ทั่วไปทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ1), ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 2), สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3), สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4), สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผู ้จ ัดการหรือผู ้ประเมินหรือผู ้ออกแบบสารสนเทศ 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ 5) 

2.  ลกัษณะเชิงคุณภาพความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม 
2.1  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (Y2) มีความสัมพนัธ์ต่อ

ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ไดแ้ก่ ความรู้ดา้น
มาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี (ความรู้ทางบญัชี1), ความรู้
ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ทางบญัชี5) แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นภาษีอากร 
(ความรู้ทางบญัชี 2), ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์(ความรู้ทางบญัชี3), ความรู้
ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี (ความรู้ทางบญัชี 4), ความรู้ดา้น
บญัชีบริหาร (ความรู้ทางบญัชี 6) 

2.2  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (Y2)  มีความสัมพนัธ์
ต่อปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองคก์ร (X2) ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงาน
ขององค์กรส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน (ความรู้องค์กร 4) แต่ไม่มี
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ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองคก์ร (X2) ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ร (ความรู้องคก์ร 1), ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน (ความรู้องค์กร 2), ความรู้ดา้นกลยุทธ์และการจดัการทัว่ไปส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของขอ้มูลทางการเงิน (ความรู้องคก์ร 3) 

2.3  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (Y2) มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เทคโนโลยสีารสนเทศ 1),ความรู้สมรรถนะดา้นสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผู ้
ประเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้น
ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ได้แก่ ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 2), สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 3), สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ 4) 
ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม 

3. ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
3.1 ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้(Y3)  มีความสัมพนัธ์

ต่อปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ไดแ้ก่ ความรู้
ด้านการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี (ความรู้ทางบญัชี 4) แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ได้แก่ 
ความรู้ดา้นมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี (ความรู้ทางบญัชี 
1), ความรู้ด้านภาษีอากร (ความรู้ทางบญัชี  2), ความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์
(ความรู้ทางบญัชี 3), ความรู้ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ทางบญัชี 5), 
ความรู้ดา้นบญัชีบริหาร (ความรู้ทางบญัชี 6) 

3.2  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้(Y3)  มีความสัมพนัธ์
ต่อปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทางองค์กร (X2) ได้แก่ ความรู้ดา้นสภาพแวดล้อมขององค์กร 
(ความรู้องคก์ร 1), และความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร (ความรู้องค์กร 4) แต่
ไม่ มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยด้านความรู้ความสามารถทางองค์กร (X2) ได้แก่  ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน (ความรู้องคก์ร 2), ความรู้ดา้นกล
ยทุธ์และการจดัการทัว่ไป (ความรู้องคก์ร 3) 

3.3  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้(Y3) มีความสัมพนัธ์
ต่อปัจจัยด้านความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ได้แก่ ความรู้ทั่วไปทาง
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ไดแ้ก่ ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 2), สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3), สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4), สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ 5) 

4.  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้
4.1  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได ้(Y4) ไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ไดแ้ก่ ความรู้
ดา้นมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี (ความรู้ทางบญัชี  1), 
ความรู้ดา้นภาษีอากร (ความรู้ทางบญัชี 2), ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์(ความรู้
ทางบญัชี 3), ความรู้ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี (ความรู้ทาง
บญัชี 4), ความรู้ดา้นค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ทางบญัชี 5), และความรู้
ดา้นบญัชีบริหาร (ความรู้ทางบญัชี 6) 

4.2  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได ้(Y4) ไม่มีความสัมพนัธ์
ต่อปัจจยัด้านความรู้ความสามารถทางองค์กร (X2) ได้แก่ ความรู้ดา้นสภาพแวดล้อมขององค์กร 
(ความรู้องคก์ร 1), ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (ความรู้องคก์ร 2), ความรู้ดา้นกลยุทธ์และการจดัการ
ทัว่ไป (ความรู้องคก์ร3), ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององคก์ร (ความรู้องคก์ร 4)  

4.3  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถพิสูจน์ยืนยนัได ้(Y4) ไม่มีความสัมพนัธ์
ต่อปัจจัยด้านความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ได้แก่ ความรู้ทั่วไปทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 2), สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3), สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4), สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ 
(เทคโนโลยสีารสนเทศ 5) 

5.  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความทนัเวลา 
5.1  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความทนัเวลา (Y5) มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นความรู้

ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวข้อง (X1) ได้แก่ ความรู้ด้านค่านิยมทาง
วิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ทางบญัชี  5) แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัด้านความรู้
ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นมาตรฐานการ
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บญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี (ความรู้ทางบญัชี 1), ความรู้ดา้นภาษีอากร 
(ความรู้ทางบญัชี 2), ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์(ความรู้ทางบญัชี 3), ความรู้
ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี (ความรู้ทางบญัชี 4), และความรู้
ดา้นบญัชีบริหาร (ความรู้ทางบญัชี 6) 

5.2  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความทนัเวลา (Y5) มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นความรู้
ความสามารถทางองคก์ร (X2) ไดแ้ก่ ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององค์กร (ความรู้
องค์กร 4) แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองค์กร (X2) ไดแ้ก่ ความรู้
ด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร (ความรู้องค์กร 1), ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (ความรู้องค์กร2), 
ความรู้ดา้นกลยทุธ์และการจดัการทัว่ไป (ความรู้องคก์ร 3) 

5.3  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความทนัเวลา (Y5) มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ได้แก่ ความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 1), ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2), สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ไดแ้ก่ สมรรถนะ
ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 3), สมรรถนะดา้นสารสนเทศใน
ฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ (เทคโนโลยสีารสนเทศ 5) 

6.  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเขา้ใจได ้
6.1  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเขา้ใจได้ (Y6) มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยั

ด้านความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวข้อง (X1) ได้แก่ ความรู้ด้าน
มาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี (ความรู้ทางบญัชี1), ความรู้
ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพ (ความรู้ทางบญัชี 5) แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อ
ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง (X1) ไดแ้ก่ ความรู้ดา้น
ภาษีอากร (ความรู้ทางบญัชี 2), ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชย ์(ความรู้ทางบญัชี 3), 
ความรู้ดา้นการตรวจสอบบญัชีและการให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชี (ความรู้ทางบญัชี 4), และ
ความรู้ดา้นบญัชีบริหาร (ความรู้ทางบญัชี 6) 

6.2  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเขา้ใจได ้(Y6) มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยั
ดา้นความรู้ความสามารถทางองค์กร (X2) ได้แก่ ความรู้ด้านสภาพแวดลอ้มขององค์กร (ความรู้
องค์กร 1), ความรู้ด้านความเส่ียงและการด าเนินงานขององค์กร (ความรู้องค์กร  4) แต่ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองค์กร (X2) ไดแ้ก่ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
(ความรู้องคก์ร 2), ความรู้ดา้นกลยทุธ์และการจดัการทัว่ไป (ความรู้องคก์ร 3) 
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6.3  ลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความสามารถเขา้ใจได ้(Y6) มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยั
ดา้นความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ไดแ้ก่ สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 4) แต่ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (X3) ได้แก่ ความรู้ทั่วไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ 1), ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2), สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ (เทคโนโลยสีารสนเทศ 3), และสมรรถนะดา้น
สารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ (เทคโนโลยสีารสนเทศ  5) 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ืองปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ

ของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงั
และงบประมาณส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

การสรุปและอภิปรายผลการศึกษาจะกล่าวในบทน้ี ผูว้ิจยัจะน าเสนอสรุปผลการศึกษา
ตามวตัถุประสงค์ รวมทั้งอภิปรายผลการศึกษาโดยใช้ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมในการ
สนับสนุนผลการศึกษา เพื่อให้ผลการศึกษาน่าเช่ือถือยิ่งข้ึนและขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัใน
อนาคตเรียงตามล าดบัดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ขอ้จ ากดัของงานวจิยั 
5.4  ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อลกัษณะเชิง
คุณภาพของข้อมูลทางการเงินของส านักการคลังและงบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร แยกเป็น 3 ปัจจยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 
5 ขอ้ 

1.1  ความรู้ดา้นมาตรฐานการบญัชี ระเบียบการจดัท าบญัชีภาครัฐ และกฎหมายบญัชี มี
ความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ด้านความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ, 
ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม, และความสามารถเขา้ใจได ้

1.2  ความรู้ด้านภาษีอากรไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน เน่ืองจากขา้ราชการได้มีการปฏิบติังานตามหน้าท่ีของตนท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น ใน
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องคก์รจะมีผูท่ี้ดูแลเร่ืองเก่ียวกบัภาษีอากรโดยตรงท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น ดงันั้นผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง
กบัภาษีอากรก็จะไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัความรู้ดา้นภาษีอากรและไม่สามารถปฏิบติังานดา้นน้ีได ้

1.3 ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายพาณิชยไ์ม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิง
คุณภาพของขอ้มูลทางการเงินเน่ืองจากหน่วยงานเป็นองคก์รของรัฐ จึงไม่ไดน้ ากฎหมายธุรกิจและ
กฎหมายพาณิชยม์าใชใ้นการปฏิบติังาน 

1.4 ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชีและการให้ความเช่ือมั่นทางวิชาชีพบัญชีมี
ความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้

1.5  ความรู้ดา้นค่านิยมทางวชิาชีพและจริยธรรมทางวิชาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะ
เชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ, ดา้นความเป็นตวัแทนอนั
เท่ียงธรรม, ดา้นความทนัเวลา และดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ 

1.6  ความรู้ดา้นบญัชีบริหารไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งจ  านวนเป็นขา้ราชการระดบัปฏิบติัจะมีความรู้เฉพาะดา้น
งานส่วนท่ีรับผิดชอบของแต่ละคนและปฏิบติังานตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา และปฏิบติังานตาม
ระเบียบท่ีไดว้างไว ้จึงไม่ไดน้ าความรู้ดา้นบญัชีบริหารมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

2. ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองคก์รประกอบดว้ย 4 ขอ้  
    2.1  ความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มขององค์กร มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ

ของขอ้มูลทางการเงิน ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ, และดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ 
         2.2  ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง

การเงินเน่ืองจากข้าราชการในหน่วยงานจะปฏิบัติงานตามค าสั่งผู ้บังคับบัญชาของตนและ
ปฏิบติังานเฉพาะดา้นเท่านั้นจึงไม่ไดน้ าความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์มาใชใ้นการปฏิบติังาน 

         2.3  ความรู้ด้านกลยุทธ์และการจัดการทั่วไป ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลักษณะเชิง
คุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน เน่ืองจากขา้ราชการในส านกัการคลงัและงบประมาณเป็นขา้ราชการ
ระดบัล่างไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดกลยทุธ์และการจดัการทัว่ไป จึงไม่ไดน้ าความรู้ดา้นกล
ยทุธ์และการจดัการทัว่ไปมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

        2.4 ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององค์กรมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะ
เชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน ด้าน ความเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม, ด้านความสามารถ
เปรียบเทียบกนัได,้ ดา้นความทนัเวลา และดา้นความสามารถเขา้ใจได ้
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3. ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย  4 ขอ้ 
         3.1 ความรู้ทัว่ไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ

ของขอ้มูลทางการเงิน ดา้น ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม, ดา้นความสามารถเปรียบเทียบกนัได,้ 
และความทนัเวลา  

         3.2  ความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพนัธ์ต่อลักษณะเชิง
คุณภาพของขอ้มูลทางการเงินดา้นความทนัเวลา 

         3.3  สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะ
เชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินเน่ืองจากทางหน่วยงานจะมีส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบติังานดา้นน้ีโดยตรง คอยอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงไม่เป็นความรับผิดชอบของขา้ราชการในส านกัการคลงัและงบประมาณจะตอ้งมี
สมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศ 

        3.4  สมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพนัธ์ต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้นความทนัเวลา และความสามารถเขา้ใจได ้

        3.5 สมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบ
สารสนเทศ มีความสัมพนัธ์ต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ดา้นความเป็นตวัแทนอนั
เท่ียงธรรม 

 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพ
ของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
เพื่อใหง้านวจิยัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.2.1 ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก
ขอ้มูลทางการเงินเป็นหวัใจส าคญัของธุรกิจ เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับผูใ้ชภ้ายนอกซ่ึงผูใ้ชจ้ะ
สามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจได ้ ดงันั้นขอ้มูลดงักล่าวตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมี
ลกัษณะเชิงคุณภาพ ซ่ึง กลุยา จนัทะเดช (2557) ไดส้รุปไวว้า่ขอ้มูลทางการเงินจะตอ้งสามารถท าให้
ผูใ้ชต้ดัสินใจแตกต่างไป ไม่วา่ผูใ้ชเ้ลือกท่ีจะไม่ใชข้อ้มูลเหล่านั้นหรือไดรั้บขอ้มูลจากแหล่งอ่ืน 
และขอ้มูลท่ีท าใหก้ารตดัสินใจแตกต่างไปควรมีคุณค่าทางการพยากรณ์ หรือคุณค่าทางการยนืยนั
ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีประโยชน์จะตอ้งตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของปรากฏการณ์ท่ีขอ้มูลนั้นจะตอ้ง
น าเสนอดว้ย คือ ครบถว้น เป็นกลาง และปราศจากขอ้ผดิพลาด และสามารถน าขอ้มูลนั้นมา
เปรียบเทียบขอ้มูลของกิจการเดียวกนัหลายๆ ช่วงเวลา หรือเปรียบเทียบกบักิจการอ่ืนท่ีท าใหผู้ใ้ช้
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สามารถระบุความเหมือนหรือความแตกต่างได ้ สามารถพิสูจน์ไดว้า่ขอ้มูลนั้นเป็นตวัแทนอนัเท่ียง
ธรรมโดยการใหผู้ส้ังเกตการณ์ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจหลายๆ ราย ท าการสรุปผลและไดข้อ้สรุปท่ี
ตรงกนัวา่ขอ้มูลนั้นมีความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม ขอ้มูลทางการเงินจะตอ้งพร้อมท่ีจะใหผู้ใ้ชใ้ช้
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไดท้นัแก่เวลาท่ีขอ้มูลนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจขอ้มูลท่ีจะท าให้
ผูใ้ชเ้ขา้ใจง่ายข้ึนจะตอ้งมีการจดัประเภทและก าหนดลกัษณะการน าเสนอท่ีชดัเจนและกระชบัซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดารณี  เอ้ือชนะจิต (2550) และ กลัยธี์รา สุทธิญาณวมิล (2552) ท่ีพบวา่
ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน เป็นคุณสมบติัท่ีท าใหข้อ้มูลทางการเงิน มีประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้บการเงิน ตามลกัษณะเชิงคุณภาพหลกัของงบการเงิน ดา้นความเขา้ใจได ้ ดา้นความเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจ ยิง่ไปกวา่นั้นอรพรรณ  ยลระบิล (2549) พบวา่งบการเงินมีความส าคญัอยา่งยิง่ใน
การตดัสินใจทางธุรกิจ เน่ืองจากเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน
ของบริษทั ความเช่ือถือได ้และการเปรียบเทียบการกนัได ้ซ่ึงคุณภาพของงบการเงินท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุดไดแ้ก่ คุณภาพดา้นความเขา้ใจได ้ รองลงมาเป็นคุณภาพดา้นความเช่ือถือไดแ้ละคุณภาพดา้น
ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  

5.2.2 ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองคก์ร เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูใ้ชข้อ้มูลทางการเงินจะตอ้ง
ศึกษาลกัษณะองค์กร สภาพแวดลอ้ม ความรู้ดา้นความเส่ียงและการด าเนินงานขององค์กร ท่ีตน
ก าลงัน าขอ้มูลนั้นไปใช้ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ เน่ืองจากจะตอ้งรู้การด าเนินกิจการหลกัของ
องคก์ร ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ชข้อ้มูลเขา้ใจในขอ้มูลทางการเงินมากข้ึน สามารถน าขอ้มูลทางการเงินของ
องค์กรมาท าการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีต่างช่วงเวลาหรือเปรียบเทียบกบัองค์กรอ่ืนได้ สามารถ
น าไปใช้ได้ทนัเวลาท่ีขอ้มูลนั้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ (มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
ส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี, 2548) ไดส้รุปไวว้า่ ผูป้ฏิบติังานควรมีความรู้เก่ียวกบัองคก์รท่ีตน
ปฏิบติังานอยู่ เพื่อให้เขา้ใจสภาพแวดล้อม ลกัษณะการด าเนินงาน และการบริหารจดัการภายใน
องคก์ร เพื่อการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพยิง่ข้ึน 

5.2.3 ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผูใ้ชร้ายงานทางการเงินควรมี
ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตน สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได้
และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน ใช้ในการเปรียบเทียบขอ้มูล
ทางการเงินท่ียากต่อการตรวจสอบ สามารถสรุปผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสะดวกรวดเร็ว ทนัต่อเวลา 
ท าให้ผูใ้ช้ขอ้มูลทางการเงินมีความเช่ือมัน่ไดว้่าขอ้มูลนั้นมีความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม  และ
การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจ าแนก จดัประเภทขอ้มูล และใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินท า
ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน (มาตรฐานการศึกษาระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
2548) ได้สรุปไวว้่า ผูป้ฏิบติังานควรมีบทบาทสนบัสนุนให้ความร่วมมือในการออกแบบระบบ
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สารสนเทศทางการบญัชี โดยการให้ขอ้มูลแกดูแลระบบเพื่อให้ระบบสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความเขา้ใจในลกัษณะหน่วยงานและระบบบญัชี  เพื่อน ามา
ปรับใชก้บัการปฏิบติังานของตน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ (จุทามาศ  นามวงศ,์ 2555)  พบวา่ 
ปัจจุบนัระบบสารสนเทศมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการปฏิบติังาน หากหน่วยงานใดมีการน าระบบ
สารสนเทศท่ีดีมาช่วยในการสนบัสนุนการปฏิบติังานก็จะช่วยท าให้สามารถไดข้อ้มูลท่ีใชใ้นการ
ตดัสินใจท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความไม่แน่นอนให้แก่ผูใ้ช้ สามารถท าให้
คาดการณ์ส่ิงต่างๆ ในอนาคตไดอ้ย่างถูกตอ้ง ระบบสรสนเทศท่ีมีคุณภาพควรมีลกัษณะส าคญัคือ 
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้มีความสมบูรณ์ครบถว้น ทนัต่อเวลา สามารถ
แสดงขอ้มูลเป็นจ านวนได ้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลไดท้  าให้ผูใ้ชมี้เขา้ใจในการใช้
งานและสามารถเปรียบเทียบกนัได ้
 
5.3 ข้อจ ากดัของงานวจัิย 

5.3.1  ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรของส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร จ านวน 120 คน เท่านั้น 

5.3.2  การท าวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความรู้ความสามารถท่ียกมาจากมาตรฐานการศึกษา
ระหวา่งประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 2  ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูล
ทางการเงินท่ีก าหนดไวใ้นกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง พ.ศ.2557 เท่านั้น 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี 
1.  การศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้ง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความ
เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม ความสามารถเปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูล สามารถพิสูจน์ยืนยนัได ้ทนั
ต่อเวลาและความเขา้ใจได ้  

2.  การศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถทางองค์กรมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ต่อลักษณะเชิงคุณภาพด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ความเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม 
ความสามารถเปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูล สามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้ทนัต่อเวลาและความเขา้ใจได ้

3.  การศึกษาพบว่าปัจจัยด้านความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเป็นตวัแทน
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อนัเท่ียงธรรม ความสามารถเปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูล สามารถพิสูจน์ยืนยนัได ้ทนัต่อเวลาและ
ความเขา้ใจได ้

5.4.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 
1.  จากการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการ

ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน ของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้ิจยัอาจจะขยายขอบเขตในการศึกษา
ปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถของขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร หากได้มี
การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีตอ้งใช้ในการตดัสินใจด้วย จึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นท่ี
ขา้ราชการไทยตอ้งมีความรู้ความสามารถเพื่อส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน
ต่อไป 

2.  เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการของส านกัการคลงัและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรเท่านั้น ขอ้คน้พบจะมีประโยชน์เฉพาะกลุ่ม 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มกลุ่มตวัอยา่งให้ครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ผลการศึกษาท่ี
ไดส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดเ้พิ่มข้ึนตามไปดว้ย 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงิน ของส านกัการคลงัและงบประมาณ  ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระตามหลกัสูตร
ปริญญามหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบญัชี   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต  จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน
โปรดใหข้อ้มูลในแบบสอบถามน้ี   ซ่ึงจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการศึกษาต่อไป 
แบบสอบถามชุดน้ี  มีรายละเอียดทั้งหมด  3  ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี  2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อ

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร 

ส่วนท่ี  3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านใหค้วามกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 
นกัศึกษาปริญญาโท : นางสาวพรปวณ์ี  สายพรหม  รหสันกัศึกษา 565152010019 

สาขาวชิาการบญัชี คณะการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
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แบบสอบถามชุดน้ี  มีรายละเอียดทั้งหมด  3  ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี  2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อ

ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร 

ส่วนท่ี  3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 

ส่วนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดตอบค าถามโดยการท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็น
จริง 
1.  เพศ 
             1. ชาย                                                             2. หญิง 
2.  อาย ุ

                  1. ต ่ากวา่ 30 ปี                              2.  30-40ปี   
                                3.  41-50 ปี                                   4. 51 ปีข้ึนไป 
3.  ระดบัการศึกษา 
             1.ต ่ากวา่ปริญญาตรี                                         2.ปริญญาตรี 
             3.สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.  ประสบการณ์การท างาน 
                              1. ต ่ากวา่ 5 ปี                                                           2.  5-10 ปี 
                              3. 11-20 ปี                                                               4.21 ปีข้ึนไป 
 5.  ประเภทและระดบัต าแหน่งงาน  
                  วชิาการ 3. ระดบั ( ) ช านาญการพิเศษ 4. ( ) ช านาญการ  5. ( ) ปฏิบติัการ  
                   ทัว่ไป  6. ระดบั ( ) ช านาญงาน 7. ( ) ปฏิบติังาน 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวปัจจยั ด้านความรู้ความสามารถของขา้ราชการส่งผลต่อลกัษณะเชิง
คุณภาพของข้อมูลทางการเงินของส านักการคลังและงบประมาณ  ส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีทางขวามือตามระดับความคิดเห็นตามล าดับ
ความส าคญัของความเห็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงก าหนดไดด้งัน้ี 

คะแนน 5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
คะแนน 4   หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
คะแนน 3   หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนน 2    หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย  
คะแนน 1   หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงินของขา้ราชการ
ส านกัการคลงัและงบประมาณ ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรในแต่ละดา้นในระดบัใด 

 
ปัจจยัดา้นความรู้ความสามารถของขา้ราชการส านกัการ
คลังและงบประมาณ ส านักง านเลขา ธิก ารสภา
ผูแ้ทนราษฎรท่านคิดว่ามีผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงินในแต่ละดา้นในระดบัใด 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  ความรู้ทางการบญัชี การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
1.1 ท่านคิดวา่ความรู้ดา้นมาตรฐานการบญัชี ระเบียบ

การจัดท าบัญชีภาครัฐ และกฎหมายบัญชี ส่งผลต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน 

     

1.2  ท่านคิดวา่ความรู้ดา้นภาษีอากรส่งผลต่อลกัษณะ
เชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน 

     

1.3 ท่านคิดวา่ความรู้ดา้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมาย
พาณิชย์ส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทาง
การเงิน 

     

1.4 ท่านคิดว่าความรู้ด้านการตรวจสอบบญัชีและ
การให้ความเช่ือมัน่ทางวิชาชีพบญัชีส่งผลต่อลกัษณะ
เชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน 
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1.5 ท่านคิดว่าความรู้ด้านค่านิยมทางวิชาชีพและ
จริยธรรมทางวิชาชีพส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงิน 

     

1.6 ท่านคิดว่าความรู้ด้านบญัชีบริหารส่งผลต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน 

     

2.  ความรู้ทางองคก์ร  
2.1  ท่านคิดวา่ความรู้ดา้นสภาพแวดลอ้มขององคก์ร

ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน 
     

2.2 ท่านคิดว่าความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ส่งผลต่อ
ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน 

     

2.3 ท่านคิดว่าความรู้ด้านกลยุทธ์และการจัดการ
ทั่วไปส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทาง
การเงิน 

     

2 .4  ท่ านคิดว่าความ รู้ด้านความเ ส่ียงและการ
ด าเนินงานขององค์กรส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงิน 

     

3.  ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
3 . 1  ท่ าน คิดว่ า คว าม รู้ทั่ว ไปทาง เทคโนโลยี

สารสนเทศส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน 

     

3.2 ท่านคิดว่าความรู้ทางการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน 

     

3.3 ท่านคิดว่าสมรรถนะทางการควบคุมเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทาง
การเงิน 

     

3.4 ท่านคิดว่าสมรรถนะทางการควบคุมของผูใ้ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของ
ขอ้มูลทางการเงิน 
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3.5 ท่านคิดว่าสมรรถนะด้านสารสนเทศในฐานะ
ของผูจ้ดัการหรือผูป้ระเมินหรือผูอ้อกแบบสารสนเทศ
ส่งผลต่อลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลทางการเงิน 

     

ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์
ด้านต่อไปนี้ท่านคิดว่ามีผลต่อคุณภาพรายงานทางการ
เงินของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละ
ด้านในระดับใด 

 

 

1.  ลกัษณะเชิงคุณภาพพื้นฐาน  
1.1 ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  

1.1.1 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการตดัสินใจได ้

     

1.1.2 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการการพยากรณ์ผลลพัธ์ในอนาคตได ้

     

1.1.3 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั 
และอนาคต ได ้

     

1.1.4 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการยนืยนัหรือช้ีขอ้ผดิพลาดของผลการ
ประเมินท่ีผา่นมาได ้

 

     

1.1.5 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการคาดคะเนและยนืยนัความถูกตอ้งของ
การคาดคะเนท่ีผา่นมาได ้

 

     

1.2 ความเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม  
1.2.1 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงินควรมี

ขอ้มูลครบถว้นของขอ้มูลทั้งหมดท่ีจ าเป็นส าหรับผูใ้ช ้
 

     

1.2.2 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงินควรมี
ความเป็นกลางปราศจากอคติท่ีผูใ้ชพ้ยากรณ์ผลลพัธ์ใน
อนาคตได ้
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2.  ลกัษณะเชิงคุณภาพเสริม  
2.1 ความสามารถเปรียบเทียบกนัได ้  

2.1.1 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการเปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูลท่ี
คลา้ยคลึงกนัเก่ียวกบักิจการอ่ืน 

     

2.1.2 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการเปรียบเทียบกนัไดข้องขอ้มูลท่ี
คลา้ยคลึงกนัเก่ียวกบักิจการเดียวกนัส าหรับรอบ
ระยะเวลาอ่ืนหรือ ณ วนัท่ีอ่ืน 

     

2.2 ความสามารถพิสูจน์ยนืยนัได ้  
2.2.1 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน

สามารถใชใ้นการสังเกตการณ์รายต่างๆ ท่ีมีความรอบรู้
และความเป็นอิสระสามารถไดข้อ้สรุปตรงกนั 

     

2.2.2 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการตรวจสอบการยนืยนัยอดจากปัจจยั
การน าเขา้แบบจ าลอง สูตร หรือใชเ้ทคนิคอ่ืน และการ
ค านวณผลลพัธ์ได ้

     

2.3 ความทนัเวลา  
2.3.1 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน

สามารถใชใ้นการตดัสินใจไดท้นัเวลาท่ีขอ้มูลนั้น
สามารถมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจได ้

     

2.4 ความสามารถเขา้ใจได ้  
2.4.1 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน

สามารถใชใ้นการจดัประเภทของขอ้มูลท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจ
ในขอ้มูลได ้

     

2.4.2 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการก าหนดลกัษณะของขอ้มูลสามารถท า
ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจในขอ้มูล 
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2.4.3 ท่านคิดวา่คุณภาพขอ้มูลทางการเงิน
สามารถใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลอยา่งชดัเจนและกระชบั
ท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจ 

     

 
ส่วนท่ี 3 ปัญหาอ่ืน และขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านใหค้วามกรุณาในการตอบแบบสอบถาม 
นกัศึกษาปริญญาโท : นางสาวพรปวณ์ี  สายพรหม  รหสันกัศึกษา 565152010019 

สาขาวชิาการบญัชี คณะการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต 
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ผลทางสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



83 

 

ผลทางสถิติ 
 
GET DATA /TYPE=XLSX 
  /FILE='E:\IS\ประมวลผล.xlsx' 
  /SHEET=name 'Sheet1' 
  /CELLRANGE=full 
  /READNAMES=on 
  /ASSUMEDSTRWIDTH=32767. 
EXECUTE. 
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=ล าดบัท่ีเพศอายกุารศึกษาประสบการณ์ต าแหน่งความรู้ดา้นบญัชี1 
ความรู้ดา้นบญัชี2 ความรู้ดา้นบญัชี3 ความรู้ดา้นบญัชี4 ความรู้ดา้นบญัชี5 ความรู้ดา้นบญัชี6 
ดา้นองคก์ร1 ดา้นองคก์ร2 ดา้นองคก์ร3 ดา้นองคก์ร4 ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทดา้นเทคโนโลยี
สาระสนเทศ_A 
ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_B ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_C ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_D 
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสิ 
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ_A เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ_B เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ_C เก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจ_D 
เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม_A เปรียบเทียบกนัได้1 เปรียบเทียบกนัได้2 
ทนัเวลา1 
เขา้ใจได1้ เขา้ใจได2้ เขา้ใจได3้ ยนืยนัได1้ ยนืยนัได2้ 
  /NTILES=4 
  /NTILES=10 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN 
MEDIAN MODE SUM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
DESCRIPTIVES VARIABLES=ความรู้ดา้นบญัชี1 ความรู้ดา้นบญัชี2 ความรู้ดา้นบญัชี3 ความรู้
ดา้นบญัชี4 
ความรู้ดา้นบญัชี5 ความรู้ดา้นบญัชี6 ดา้นองคก์ร1 ดา้นองคก์ร2 ดา้นองคก์ร3 ดา้นองคก์ร4 
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ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_A ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_B ดา้น
เทคโนโลยสีาระสนเทศ_C 
ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_D เก่ียวขอ้งกบัการตดัสิเก่ียวขอ้งกบัการตดัเทศ_A เก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ_B 
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ_C เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ_D เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรเป็นตวัแทนอนั
เท่ียงธรรม_A 
เปรียบเทียบกนัได1้ เปรียบเทียบกนัได2้ ทนัเวลา1 เขา้ใจได1้ เขา้ใจได2้ เขา้ใจได3้ ยนืยนัได1้ 
ยนืยนัได2้ 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 
 
Descriptives 
 
Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ความรู้ดา้นบญัชี1 116 4.0 5.0 4.897 .3059 
ความรู้ดา้นบญัชี2 116 3.0 5.0 4.750 .4732 
ความรู้ดา้นบญัชี3 116 3.0 5.0 4.724 .4679 
ความรู้ดา้นบญัชี4 116 2.0 5.0 4.741 .5128 
ความรู้ดา้นบญัชี5 116 2.0 5.0 4.879 .4203 
ความรู้ดา้นบญัชี6 116 3.0 5.0 4.612 .6010 
ดา้นองคก์ร1 116 3.0 5.0 4.621 .5993 
ดา้นองคก์ร2 116 3.0 5.0 4.741 .5128 
ดา้นองคก์ร3 116 2.0 5.0 4.707 .5440 
ดา้นองคก์ร4 116 2.0 5.0 4.871 .4071 
ด้ า น เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร ะ
สนเทศ1 

116 3.0 5.0 4.716 .5074 

ด้ า น เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร ะ
สนเทศ2 116 3.0 5.0 4.716 .5406 
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ด้ า น เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร ะ
สนเทศ3 
ด้ า น เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร ะ
สนเทศ4 
ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ5 

116 
116 
116 

2.0 
2.0 
2.0 

33.0 
5.0 

22.0 

4.716 
4.491 
4.517 

2.7562 
.7967 

1.8344 

เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ1 116 2.0 5.0 4.509 .7283 
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ2 116 2.0 5.0 4.474 .7742 
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ3 116 3.0 5.0 4.681 .5373 
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ4 116 3.0 5.0 4.716 .5406 
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ5 116 2.0 5.0 4.672 .6294 
เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม1 116 3.0 5.0 4.776 .4771 
เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม2 116 3.0 5.0 4.716 .5243 
เปรียบเทียบกนัได1้ 116 3.0 5.0 4.776 .4585 
เปรียบเทียบกนัได2้ 116 3.0 5.0 4.776 .4771 
ทนัเวลา1 116 2.0 5.0 4.810 .4919 
เขา้ใจได1้ 116 3.0 5.0 4.534 .7275 
เขา้ใจได2้ 116 2.0 5.0 4.862 .4736 
เขา้ใจได3้ 113 2.0 5.0 4.593 .6358 
ยนืยนัได1้ 116 2.0 5.0 4.483 .8181 
ยนืยนัได2้ 117 2.0 5.0 4.299 .9761 
Valid N (listwise) 113     

 
Regression 
 
COMPUTE understand=MEAN (u1,u2,u3). 
EXECUTE. 
COMPUTE comparison=MEAN (c1,c2). 
EXECUTE. 
COMPUTE confirmed=MEAN (cf1,cf2). 
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EXECUTE. 
SAVE OUTFILE='E:\IS\Untitled2.sav' 
  /COMPRESSED. 
SAVE OUTFILE='C:\Users\it\Documents\Untitled2.sav' 
  /COMPRESSED. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT decision 
  /METHOD=ENTER ความรู้ดา้นบญัชี1 ความรู้ดา้นบญัชี2 ความรู้ดา้นบญัชี3 ความรู้ดา้นบญัชี4 
ความรู้ดา้นบญัชี5 ความรู้ดา้นบญัชี6 
 

 
 

 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA CHANGE 
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  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT decision 
  /METHOD=ENTER ดา้นองคก์ร1 ดา้นองคก์ร2 ดา้นองคก์ร3 ดา้นองคก์ร4. 

 
 

 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT decision 
  /METHOD=ENTER ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_A ดา้นเทคโนโลยี
สาระสนเทศ_B 
ดา้นเทคโนโลยสีาระสนเทศ_C ดา้นเทคโนโลยสีาระสนเทศ_D 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT integrity 
  /METHOD=ENTER ความรู้ดา้นบญัชี1 ความรู้ดา้นบญัชี2 ความรู้ดา้นบญัชี3 ความรู้ดา้นบญัชี4 
ความรู้ดา้นบญัชี5 ความรู้ดา้นบญัชี6 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT integrity 
  /METHOD=ENTER ดา้นองคก์ร1 ดา้นองคก์ร2 ดา้นองคก์ร3 ดา้นองคก์ร4. 
 

 
 

 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT integrity 
  /METHOD=ENTER ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_A ดา้นเทคโนโลยี
สาระสนเทศ_B 
ดา้นเทคโนโลยสีาระสนเทศ_C ดา้นเทคโนโลยสีาระสนเทศ_D 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT comparison 
  /METHOD=ENTER ความรู้ดา้นบญัชี1 ความรู้ดา้นบญัชี2 ความรู้ดา้นบญัชี3 ความรู้ดา้นบญัชี4 
ความรู้ดา้นบญัชี5 ความรู้ดา้นบญัชี6 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT comparison 
  /METHOD=ENTER ดา้นองคก์ร1 ดา้นองคก์ร2 ดา้นองคก์ร3 ดา้นองคก์ร4. 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT comparison 
  /METHOD=ENTER ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_A ดา้นเทคโนโลยี
สาระสนเทศ_B 
ดา้นเทคโนโลยสีาระสนเทศ_C ดา้นเทคโนโลยสีาระสนเทศ_D  

 
 

 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT confirmed 
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  /METHOD=ENTER ความรู้ดา้นบญัชี1 ความรู้ดา้นบญัชี2 ความรู้ดา้นบญัชี3 ความรู้ดา้นบญัชี4 
ความรู้ดา้นบญัชี5 ความรู้ดา้นบญัชี6 
 

 
 
 

 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT confirmed 
  /METHOD=ENTER ดา้นองคก์ร1 ดา้นองคก์ร2 ดา้นองคก์ร3 ดา้นองคก์ร4. 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT confirmed 
  /METHOD=ENTER ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_A ดา้นเทคโนโลยี
สาระสนเทศ_B 
ดา้นเทคโนโลยสีาระสนเทศ_C ดา้นเทคโนโลยสีาระสนเทศ_D 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT t1 
  /METHOD=ENTER ความรู้ดา้นบญัชี1 ความรู้ดา้นบญัชี2 ความรู้ดา้นบญัชี3 ความรู้ดา้นบญัชี4 
ความรู้ดา้นบญัชี5 ความรู้ดา้นบญัชี6 
 

 
 

 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT t1 
  /METHOD=ENTER ดา้นองคก์ร1 ดา้นองคก์ร2 ดา้นองคก์ร3 ดา้นองคก์ร4. 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT t1 
  /METHOD=ENTER ดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทดา้นเทคโนโลยีสาระสนเทศ_A ดา้นเทคโนโลยี
สาระสนเทศ_B 
ดา้นเทคโนโลยสีาระสนเทศ_C ดา้นเทคโนโลยสีาระสนเทศ_D 
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REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT understand 
  /METHOD=ENTER ความรู้ดา้นบญัชี1 ความรู้ดา้นบญัชี2 ความรู้ดา้นบญัชี3 ความรู้ดา้นบญัชี4 
ความรู้ดา้นบญัชี5 ความรู้ดา้นบญัชี6 
 

 
 

 

DPU



98 

 

REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS CI (95) R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN (.05) POUT (.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT understand 
  /METHOD=ENTER ดา้นองคก์ร1 ดา้นองคก์ร2 ดา้นองคก์ร3 ดา้นองคก์ร4. 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล พรปวณ์ี  สายพรหม 
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2548 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัพายพั 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั นกับญัชี ส านกัการคลงัและงบประมาณ  
 ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร DPU
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