
 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

ในการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารใน
จังหวัดเชียงใหมตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูศึกษาได
ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฏี 

แนวคิดเก่ียวกับความคิดเห็น (สุชาดา ศรีสุนทร, 2549) 
ความคิดเห็นเปนเร่ืองของความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือเร่ืองใดเรื่อง

หนึ่ง โดยอาศัยความรูและประสบการณของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงสามารถแสดงออกไดหลายดาน และ
ความคิดเห็นสามารถเปล่ียนไปตามขอเท็จจริงและเจตคติของบุคคล ไมสามารถตัดสินไดวาถูกหรือ
ผิด อาจไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากบุคคลอ่ืนได  

แนวคิดเก่ียวกับลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแหงประเทศไทย, 2546) 

แมบทการบัญชี(Accounting Framework) ไดกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะเชิง
คุณภาพของงบการเงินวาประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ 

1. ความเขาใจได (Understandability) หมายถึง ขอมูลในงบการเงินท่ีมี
คุณสมบัติของความเขาใจไดเม่ือผูใชงบการเงินท่ีมีความรูตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจและการบัญชี รวมท้ังมีความต้ังใจตามควรที่จะศึกษาขอมูลดังกลาวสามารถเขาใจได 

2. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) หมายถึง ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดก็ตอเม่ือ ขอมูลนั้นชวยใหผูใชงบการเงินสามารถประเมินเหตุการณใน
อดีต ปจจุบัน และ อนาคต รวมท้ังชวยยืนยันหรือช้ีขอผิดพลาดของผลการประเมินท่ีผานมาของ
ผูใชงบการเงินได 

3. ความเช่ือถือได (Reliability) หมายถึง ขอมูลท่ีมีคุณสมบัติความเชื่อถือได 
ตองปราศจากความผิดพลาดท่ีมีนัยสําคัญและความลําเอียง ซ่ึงทําใหผูใชขอมูลสามารถเช่ือไดวา
ขอมูลนั้นเปนตัวแทนอันเท่ียงธรรมของขอมูลท่ีตองการใหแสดงหรือควรแสดง 

4. การเปรียบเทียบได (Comparability) หมายถึง งบการเงินท่ีสามารถ
เปรียบเทียบงบการเงินระหวางกิจการเพ่ือประเมินฐานะทางการเงินหรือการวัดมูลคาการแสดงผล
กระทบทางการเงิน ของรายการ เหตุการณทางบัญชีท่ีมีลักษณะท่ีคลายกัน 
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แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อถือไดของงบการเงิน (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร 
ศรีจั่นเพชร, 2550) 

ความเช่ือถือไดของงบการเงินตามแนวคิดของการตรวจสอบบัญชี ตองประกอบดวย 
ส่ิงท่ีผูบริหารไดใหการรับรองเกี่ยวกับความถูกตองตามที่ควรของงบการเงิน (Management’s 
Financial Assertion) 7 องคประกอบ คือ 

1. ความมีอยูจริง (Existence) หมายถึง สินทรัพยและหน้ีสินมีอยูจริง ณ วันใด
วันหนึ่ง 

2. สิทธิและภาระผูกพัน (Right and Obligations) หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน
เปนของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง 

3. เกิดข้ึนจริง (Occurrence) หมายถึง รายการหรือเหตุการณเกิดข้ึนและ
เกี่ยวของกับกิจการในระหวางงวดบัญชี 

4. ความครบถวน (Completeness) หมายถึง สินทรัพย หนี้สิน และ รายการ หรือ
เหตุการณใด ๆ บันทึกไว หรือเปดเผยไวโดยครบถวน 

5. การแสดงมูลคาหรือการตีราคา (Valuation) หมายถึง สินทรัพย และหนี้สิน
บันทึกไวในมูลคาหรือราคาท่ีเหมาะสม 

6. การวัดมูลคา (Measurement) หมายถึง รายการหรือเหตุการณบันทึกไวใน
จํานวนท่ีถูกตอง และ รายไดหรือรายจายไดรับการบันทึกไวในงวดบัญชีท่ีถูกตอง 

7. การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูล (Presentation and Disclosure) 
หมายถึง รายการในงบการเงินมีการบรรยายลักษณะ รวมท้ังการจัดประเภทและเปดเผยไวอยาง
ถูกตอง 

แนวคิดเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550ค: ออนไลน)  

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
หมายถึง กลุมธุรกิจ 3 กลุม ไดแก กิจการการผลิต กิจการการคา กิจการบริการ มีมูลคารวมของ
สินทรัพย และ การจางงาน ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง ดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงการแบงขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตามมูลคารวมของ
สินทรัพย และจํานวนการจางงาน 

 

                          วิสาหกิจขนาดยอม                        วิสาหกิจขนาดกลาง 

ประเภทธุรกิจ   การจางงาน มูลคาสินทรัพย  
       (  บาท ) 

ประเภทธุรกิจ   การจางงาน มูลคาสินทรัพย   
     (  บาท ) 

กิจการผลิต ไมเกิน  50 คน ไมเกิน  50  ลาน กิจการผลิต 51 – 200  คน  เกิน 50-200ลาน 
   

กิจการคา             
- กิจการคาสง      
- กิจการคาปลีก 

 
ไมเกิน  25 คน
ไมเกิน  15 คน 

 
ไมเกิน  50  ลาน
ไมเกิน  30  ลาน 

กิจการคา              
- กิจการคาสง      
- กิจการคาปลีก    

 
26 – 50  คน  
16 – 30  คน 

  
เกิน 50-100ลาน 
เกิน 30-60 ลาน 

กิจการบริการ ไมเกิน  50 คน ไมเกิน  50  ลาน กิจการบริการ  51 – 200  คน  เกิน 50-200 ลาน  

ท่ีมา : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550ค: ออนไลน 

 
ท้ังนี้หากจํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แตมูลคาสินทรัพย
ถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาด
กลาง แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงานหรือ
มูลคาสินทรัพยถาวรท่ีนอยกวาเปนเกณฑในการพิจารณา  
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

สิริพร  ใจแพทย (2543) ไดศึกษาเร่ือง การใชขอมูลทางการบัญชีในการบริหาร
สินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณ ผูมีประสบการณดานการวิเคราะหสินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 22 ราย จากประชากรท้ังหมด 36 ราย ผลการศึกษาพบวา การใชขอมูลทางบัญชี
ในการบริหารสินเช่ือ สามารถนําไปใชในข้ันตอนการวิเคราะหสินเช่ือและการอนุมัติใหกูเงิน การ
รับชําระหนี้ และ ติดตามผลการดําเนินงาน การติดตามหน้ีและแกไขหนี้ ขอมูลทางการบัญชีท่ี
นําไปใชไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ใบแจง
ยอดเงินฝากธนาคาร หลักการวิเคราะหสินเช่ือ ใชหลักการ C’s Policy (หลักการวิเคราะหเพื่อดู
คุณภาพของผูขอสินเช่ือ)  การวิเคราะหรอยละของยอดรวมแบบแนวต้ัง การวิเคราะหอัตราสวนทาง
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การเงิน การวิเคราะหใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร การวิเคราะหงบกระแสเงินสด การวิเคราะหเพื่อ
หายอดขาย ณ จุดคุมทุน 

ขอมูลในงบการเงินไมไดใหขอมูลท่ีครบถวนตอการวิเคราะหสินเช่ือ และ อาจไมใช
ขอมูลจากการดําเนินงานท่ีแทจริง เชน งบการเงินจัดทําข้ึนเพื่อสงสรรพากร จึงทําใหการวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงินไมถูกตองตามความเปนจริง ดังนั้น ธนาคารควรจะทําการพิสูจนขอมูลท่ี
ไดรับจากลูกคาใหแนใจวาเปนขอมูลท่ีถูกตองตรงตามความเปนจริงและครบถวน 

นที  ศรีสุทธ์ิ (2547) ไดศึกษาเร่ือง ขอมูลทางการเงินท่ีมีผลตอการพิจารณาสินเช่ือ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารออมสิน ภาค 7  ซ่ึงทําการรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจาก คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือของธนาคารออมสิน ภาค 7 จํานวน 45 ราย จาก
ประชากรทั้งหมด 142 ราย  ผลการศึกษาพบวา ในการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมของคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือ จะอาศัยขอมูลทางการเงินของผูขอสินเช่ือเปนพื้นฐานใน
การตัดสินใจพิจารณาอนุมัติการใหสินเช่ือ โดยขอมูลทางการเงินแยกพิจารณาเปน 2 สวน คือ 
ขอมูลทางการเงินเชิงคุณภาพ และ ขอมูลทางการเงินเชิงปริมาณ   ขอมูลทางการเงินเชิงคุณภาพ 
ประกอบดวย ขอมูลดานหลักประกัน และ ขอมูลดานเงินทุน โดยขอมูลดานหลักประกันพิจารณา
ถึงมูลคาดานหลักประกันนั้น มีมูลคาเพียงพอกับจํานวนสินเช่ือท่ียื่นขอหรือไม รวมทั้งพิจารณาถึง
สิทธิของธนาคารตอหลักประกันดังกลาว ขอมูลดานเงินทุนพิจารณาถึง สวนรวมทุนของกิจการซ่ึง
ประกอบดวย จํานวนสินทรัพยของผูขอสินเช่ือท่ีมีอยูในกิจการ และ จํานวนสวนของเจาของท่ีมีอยู
ในกิจการของผูขอสินเช่ือ  ขอมูลทางการเงินเชิงปริมาณ ประกอบดวย ขอมูลในงบการเงิน ซ่ึงจะ
พิจารณาขอมูลในงบกําไรขาดทุนเปนหลัก และ รองลงมาคือขอมูลท่ีอยูในงบกระแสเงินสด โดยจะ
ใชขอมูลดังกลาวเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหสถานะผลการดําเนินงาน และ สถานะทางการเงิน
ของกิจการ โดยจะพิจารณาจากอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายเปนหลัก และรองลงมาคือ การ
วิเคราะหกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 

ปญหาท่ีพบในการใชขอมูลทางการเงินตอการพิจารณาสินเช่ือ คือ ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ไมมีระบบการจัดการทางการเงินท่ีดี ไมมีการบันทึกรายการทางบัญชี ทําให
คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือไดรับขอมูลในลักษณะการประมาณการ และปญหาการสรางเอกสาร 
หลักฐานทางการเงินปลอม  ทําใหคณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือขาดความเช่ือม่ันในขอมูลทาง
การเงินดังกลาว 

สิริรัตน  พัวศิริ (2548) ไดศึกษาเร่ือง การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธุรกิจ 
SMEs กลุมอุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดลําปาง ทําการศึกษาโดยการรวบรวมขอมูลจากงบ
การเงินของธุรกิจ SMEs กลุมอุตสาหกรรมเซรามิค ในจังหวัดลําปาง แลวสรุปผลโดยแสดงเปนรอย
ละของการเปดเผยขอมูล และ ไมเปดเผยขอมูล โดยงบการเงินท่ีรวบรวม เลือกเฉพาะกิจการใน
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รูปแบบบริษัทจํากัด ซ่ึงมี จํานวน 29 ราย  ผลการศึกษาพบวา งบการเงินของธุรกิจ SMEs กลุม
อุตสาหกรรมเซรามิค ในจังหวัดลําปาง ทุกกิจการไดจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน กิจการสวนใหญไดจัดทํางบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน แตไมได
จัดทํางบการเงินเปรียบเทียบ  มีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินและแสดงรายการตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีกําหนด บางกิจการไดเปดเผยขอมูลผิดจากมาตรฐานการบัญชี เชน นโยบายสินคาคงเหลือ  
ไมไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ สิทธิเหนือสินทรัพย และหลักประกันหนี้สินของรายการสินทรัพย  
การดําเนินงานตอเนื่อง ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเส่ียง 

ผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา คือ ควรจัดใหมีการสงเสริมกลุม
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ใหเขาใจและสามารถจัดทําขอมูลทางบัญชีใหอยางถูกตอง และโปรงใส
ตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี ซ่ึงเปนประโยชนตอภาครัฐในการจัดเก็บภาษี และเปนประโยชนตอ
กิจการในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพในการวางแผนภาษีและมีขอมูลประกอบในการขอ
สินเช่ือจากสถาบันการเงินหรือเจาหนี้เงินกู โดยมีหลักการจัดการขอมูลทางบัญชีอยางถูกตอง
ยุติธรรม โปรงใสสามารถตรวจสอบได  

 
 

 
 
 


