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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                       หนา
        
2.1  แสดงการแบงขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามมูลคารวม 
 ของสินทรัพย และจํานวนการจางงาน        6 
3.1 แสดงการแบงสัดสวน (Proportional to Size) ของประชากร  
 และ จํานวนตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูลในแตละธนาคาร                  11 
4.1  แสดงจํานวนขนาดตัวอยางและจํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับการตอบกลับ  14                               
4.2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ     15                               
4.3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ   16 
4.4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา     16  
4.5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 17 
4.6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงงาน    18 
4.7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณ  

ในการพจิารณาสินเช่ือ          18 
4.8 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถามใชประกอบในการพิจารณา 
 สินเช่ือระยะยาวของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม        19  
4.9  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด  
 ในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   20 
4.10  แสดงจํานวนและรอยละของงบการเงิน ท่ีผูตอบแบบสอบถามใชประกอบ 
 ในการพจิารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   21 

4.11  แสดงจํานวนและรอยละของงบการเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด 
 ในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   22 
4.12 แสดงจํานวนและรอยละของวัตถุประสงคท่ีผูตอบแบบสอบถามใชงบการเงิน 
 ในการพจิารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   23 

4.13  แสดงจํานวนและรอยละของรายการในงบการเงินท่ีผูตอบแบบสอบถาม 
 ใหความสําคัญในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 24 

4.14  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถามใชประกอบ 
 ในการพจิารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 จําแนกตามกลุมของธนาคาร       27 
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4.15  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ 
 มากท่ีสุดในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 จําแนกตามกลุมของธนาคาร       29 
4.16 แสดงจํานวนและรอยละของงบการเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชประกอบ 
 ในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 จําแนกตามกลุมของธนาคาร       31 
4.17  แสดงจํานวนและรอยละของงบการเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากท่ีสุด 
 ในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 จําแนกตามกลุมของธนาคาร       32 
4.18  แสดงจํานวนและรอยละของวัตถุประสงคท่ีผูตอบแบบสอบถาม 
 ใชงบการเงินในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
 จําแนกตามกลุมของธนาคาร       33 
4.19 แสดงจํานวนและรอยละของรายการในงบการเงินท่ีผูตอบแบบสอบถาม 
 ใหความสําคัญในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของ 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจําแนกตามกลุมของธนาคาร   35 
4.20 แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเขาใจได ของงบกําไรขาดทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  38 
4.21 แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเกีย่วของกับการตัดสินใจ ของงบกําไรขาดทุน 
 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม      39 
4.22  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเช่ือถือไดของงบกําไรขาดทุนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  40 
4.23  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 การเปรียบเทียบกันไดของงบกําไรขาดทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 42 
4.24  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพ    
 ของงบกําไรขาดทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม     43 
4.25  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเขาใจไดของงบดุล ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   44 
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4.26 แสดงจํานวนรอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเกีย่วของกับการตัดสินใจของงบดุล ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 45 
4.27  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเช่ือถือไดของงบดุลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    46 
4.28  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 การเปรียบเทียบกันได ของงบดลุของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   50 
4.29  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ 
 ของงบดุลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม     51 
4.30  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเขาใจไดของงบกระแสเงินสด ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   52 
4.31  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของงบกระแสเงินสด ของ 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม        53 
4.32  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเช่ือถือไดของงบกระแสเงินสดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  54 
4.33  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 การเปรียบเทียบกันไดของงบกระแสเงินสดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  56 
4.34  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ 
 งบกระแสเงินสด ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม     57 
4.35  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเขาใจไดของหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม       58 
4.36  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเกีย่วของกับการตัดสินใจของหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม       59 
4.37  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 ความเช่ือถือไดของหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม       60 
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4.38  แสดงจํานวน รอยละ และ คาเฉล่ีย ของความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดาน 
 การเปรียบเทียบกันไดของหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม       61 
4.39  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    62 
4.40  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ 
 งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในภาพรวมของงบการเงินท้ังหมด 63 
4.41  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ 
 งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในภาพรวมของงบการเงินท้ังหมด  
 จําแนกตามกลุมของธนาคาร       64 
4.42 แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ แตละดาน  
 ของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกตามกลุมของธนาคาร 65 
4.43 แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณภาพของงบการเงิน 
 ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในภาพรวมของงบการเงินท้ังหมด  
 จําแนกตามระดับการศึกษา        66 

4.44 แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพแตละดาน  
 ของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกตามระดับการศึกษา 67 
4.45  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ 
 ของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในภาพรวม 
 ของงบการเงินท้ังหมด จําแนกตามประสบการณในการพิจารณาสินเช่ือ  68 
4.46  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพแตละดาน  
 ของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 จําแนกตามประสบการณในการพิจารณาสินเช่ือ     69 
4.47  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ 
 งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในภาพรวมของงบการเงินท้ังหมด  
 จําแนกตามตําแหนงงาน        70 
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4.48 แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ แตละดาน  
 ของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกตามตําแหนงงาน  71 
4.49  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ 
 ของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในภาพรวม 
 ของงบการเงินท้ังหมด จําแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา    73 
4.50  แสดงคาเฉล่ีย และการแปลผล ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ แตละดาน  
 ของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 จําแนกตาม สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา       75 
4.51  แสดงจํานวนและรอยละ ของปญหาท่ีพบจากการใชงบการเงินของ 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาว    77 
4.52 แสดงจํานวนและรอยละ ของปญหาท่ีพบจากการใชงบการเงินของ 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาว  
 จําแนกตามกลุมธนาคาร        78 
 
 
 
 
 
 
 


