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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือ
ระยะยาวของธนาคารในจังหวัดเชียงใหมตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารในเขตจังหวัด
เชียงใหมซ่ึงมีนโยบายในการใหสินเช่ือระยะยาวแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จํานวน
ท้ังหมด 126 สาขา จากจํานวนธนาคารท้ังหมด 22 แหง 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-50 
ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานในตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือ และมีประสบการณ
ในการพิจารณาสินเช่ือ มากกวา 15 ป  

ในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สวนใหญผู
พิจารณาสินเชื่อจะใชขอมูลหลายดานประกอบกัน  ซ่ึงขอมูลท่ีใชมากท่ีสุด  3 อันดับแรก 
ประกอบดวย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารสวนตัวของผูขอกู ซ่ึงมีจํานวน 
เทากัน รองลงมาคือ งบการเงินยอนหลังของกิจการ สําเนาใบแจงยอดเงินฝากธนาคารบัญชีกระแส
รายวัน ซ่ึงมีจํานวนเทากัน และหลักประกัน ซ่ึงขอมูลท่ีผูพิจารณาสินเช่ือสวนใหญใหความสําคัญ
มากท่ีสุด คือขอมูลในงบการเงินยอนหลังของกิจการ และงบการเงินท่ีใชมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
งบกําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด โดยวัตถุประสงคของการนําขอมูลในงบการเงินไปใช
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ในการพิจารณาสินเช่ือ 3 อันดับแรก คือ เพื่อวิเคราะหความสามารถในการชําระคืนเงินตน 
ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย และ นําไปพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีจะปลอยใหกู    

คุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีศึกษาไดแก 
ขอมูลในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวย งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  ซ่ึงพบวา ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารเห็นวา คุณภาพงบการเงิน
โดยรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยูในระดับมีคุณภาพมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดของคุณภาพท้ัง 4 ดาน ซ่ึงประกอบดวย คุณภาพดานความเขาใจได ดานความเก่ียวของ
กับการตัดสินใจ ดานความเช่ือถือได และดานการเปรียบเทียบกันได พบวาคุณภาพทุกดานอยูใน
ระดับมากเชนเดียวกัน ซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูในระดับมาก และ
คุณภาพดานความเชื่อถือไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภทพบวา คุณภาพของงบการเงินวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก และปญหาท่ีพบจากการใชงบการการเงินของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการพิจารณาสินเช่ือ 3 อันดับแรก ประกอบดวย  ปญหา
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญในงบการเงินยังไมเพียงพอ ปญหารายการในงบการเงินไม
ครบถวน และไมถูกตอง ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพดานความเช่ือถือได
ของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study was to study opinions of long - term credit 
examiners of banks in Chiang Mai province towards financial information quality of small and 
medium enterprises. The data was collected by using questionnaires from long - term credit 
examiners of banks in Chiang Mai province where policy to support the long - term credit to 
small and medium enterprises amount to 126 branch from 22 banks. 

The study showed that the respondents mostly were male, aged between 31-50 
years old, graduate in under graduate level, working in position of credit analyst and have 
experience more than 15 years in credit examination. 

Most credit examiners used many kinds of data to examine the credit of small and 
medium enterprises, the 3 most popular items of data used were: certificate of corporate register , 
personal document of credit requester which have equal frequency and enterprise’s financial 
statement, copy of current deposit account statement which have equal frequency too and the last 
was guarantee. The enterprise’s financial statements are the most important set of data for credit 
examination, the top 3 items ranked in financial statement were: profit and loss statement and 
balance sheet and the last was cash flow statement. The top 3 items ranked in objective using the 
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enterprise’s financial statement to examine the credit were: analysis ability to payback the 
principle and analysis ability to pay interest and the last was examined the credit amount.  

Financial information of small and medium enterprises in this study are financial 
statements consisted of profit and loss statement, balance sheet, cash flow statement and notes to 
financial statement. The opinion of credit examiners of banks toward financial statement quality 
of small and medium enterprises were at a good level. The opinion toward detail of quality such 
as the quality of understandability, relevance, reliability and comparability were also at a good 
level, the quality of understandability had the highest average rank at a good level and the quality 
of reliability had the lowest average rank at a good level and the opinions toward each type of 
financial statement quality of small and medium enterprises were at a good level. The top 3 items 
ranked of problem cause from using small and medium enterprises’ financial statement such as 
insufficiently disclosure of the important data of financial statement, incomplete data of financial 
statement and incorrect data of financial statement, all problems effect the quality of  reliability 
of small and medium enterprises’ financial statement. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


