
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของ
ธนาคารในจังหวัดเชียงใหมตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยและการศึกษาคนควาท่ีเกี่ยวของ  และเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยางคือ ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารในเขตจังหวัดเชียงใหมซ่ึงมีนโยบายในการ
ใหสินเช่ือระยะยาวแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถ่ี  รอยละ และ
คาเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   

ขอมูลท่ัวไปของผูพิจารณาสินเชื่อท่ีตอบแบบสอบถาม 
จากผลการศึกษาพบวา ผูพิจารณาสินเชื่อของธนาคารท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 31-50 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานในตําแหนง เจาหนาท่ี
วิเคราะหสินเช่ือ และมีประสบการณในการพิจารณาสินเช่ือ มากกวา 15ป  

ขอมูลท่ีผูพิจารณาสินเชื่อท่ีตอบแบบสอบถามใชในการพิจารณาสินเชือ่ระยะยาว
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สวนใหญผู
พิจารณาสินเช่ือจะใชขอมูลหลายดานประกอบกัน  ซ่ึงขอมูลท่ีใชมากท่ีสุด  3 อันดับแรก 
ประกอบดวย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารสวนตัวของผูขอกู เชน ประวัติผูขอกู 
สําเนาทะเบียนบาน บัตรประชาชน งบการเงินยอนหลังของกิจการ สําเนา Statement บัญชีกระแส
รายวัน และ หลักประกัน ซ่ึงในรายละเอียดของขอมูลท่ีใชในการพิจารณาสินเช่ือ ขางตน ขอมูลท่ีผู
พิจารณาสินเช่ือสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุด คือขอมูลในงบการเงินยอนหลังของกิจการ  

โดยงบการเงินยอนของกิจการท่ีใชในพิจารณาสินเช่ือระยะยาว ตองใชงบการเงิน
หลายประเภทประกอบในการพิจารณา  ซ่ึงงบการเงินท่ีใชมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ งบกําไร
ขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด โดยท่ีงบกําไรขาดทุนเปนงบการเงินท่ีผูพิจารณาสินเช่ือสวน
ใหญใหความสําคัญมากท่ีสุด รายการในงบการเงินท่ีผูพิจารณาสินเช่ือสวนใหญใหความสําคัญใน
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การพิจารณาสินเช่ือระยะยาวไดแก รายการกําไร หรือ ขาดทุน รายการรายได และ คาใชจาย 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมตาง ๆ และ รายการและมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินของกิจการ ซ่ึง
รายการตาง ๆ จะนําไปวิเคราะหความสามารถในการชําระคืนเงินตน ความสามารถในการจาย
ดอกเบ้ีย และ นําไปพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีจะปลอยใหกู    

ขอมูลท่ีผูพิจารณาสินเชื่อท่ีตอบแบบสอบถามใชในการพิจารณาสินเชือ่ระยะยาว
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกตามกลุมของธนาคาร 

จากการศึกษาพบวา ขอมูลท่ีผูพิจารณาสินเช่ือใชประกอบในการพิจารณาสินเช่ือ
ระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในทุกกลุมธนาคาร สวนใหญมีลักษณะเหมือนกัน 
มีเพียงบางประเด็นท่ีแตกตางกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ขอมูลท่ีผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารท้ัง 3 กลุมใชประกอบในการ
พิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวยขอมูลหลายดาน และ
ขอมูลท่ีใชมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ประกอบดวย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสาร
สวนตัวของผูขอกู เชน ประวัติผูขอกู สําเนาทะเบียนบาน บัตรประชาชน งบการเงินยอนหลังของ
กิจการ สําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หลักประกัน โดยท่ีกลุมผูพิจารณาสินเช่ือสวนใหญ
ของ ธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ จะมีการใชรายละเอียดโครงการและแผนการตลาด
เพิ่มเติมดวย จากขอมูลท่ีใชในการพิจารณาสินเช่ือขางตน ขอมูลท่ีผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารใน
กลุมธนาคารพาณิชยท่ีมีช่ือเสียง 6 อันดับแรก และกลุมธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆใหความสําคัญมาก
ท่ีสุด คือขอมูลในงบการเงินยอนหลังของกิจการ แตผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารของรัฐ ให
ความสําคัญตอขอมูลรายละเอียดโครงการและแผนการตลาดมากท่ีสุด 

 งบการเงินยอนของกิจการท่ีผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารท้ัง 3 กลุมใชในพิจารณา
สินเช่ือระยะยาว ตองใชงบการเงินหลายประเภท ซ่ึงงบการเงินท่ีใชมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ งบ
กําไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด ซ่ึงรายการในงบการเงินท่ีผูพิจารณาสินเช่ือสวนใหญให
ความสําคัญในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวไดแก รายการกําไร หรือ ขาดทุน รายการรายได และ
คาใชจาย กระแสเงินสดจากกิจกรรมตาง ๆ และ รายการและมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินของ
กิจการ ซ่ึงรายการตาง ๆ จะนําไปวิเคราะหความสามารถในการชําระคืนเงินตน ความสามารถใน
การจายดอกเบ้ีย และ นําไปพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีจะปลอยใหกู  ในขณะที่กลุมผูพิจารณาสินเช่ือ
สวนใหญของ ธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ จะใชรายการในงบการเงินดังกลาว ในการ
พิจารณาความเปนไปไดของโครงการท่ีเสนอกูดวย 

ผูพิจารณาสินเช่ือของกลุมธนาคาร ใหความสําคัญตองบกําไรขาดทุนมากท่ีสุด  
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สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 

คุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีศึกษาไดแก 
ขอมูลในงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวย งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยจะสรุปผล ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภท และ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพตอภาพรวมของงบการเงินท้ังหมด โดยแบงความคิดเห็นออกเปน 4 
ดาน ประกอบดวย ดานความเขาใจได ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ดานความเช่ือถือได และ
ดานการเปรียบเทียบกันได ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ 
งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวม อยูในระดับมีคุณภาพมาก เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดพบวา คุณภาพทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก ซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดมี
ระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และคุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภทพบวา งบการเงินของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก  

ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม จําแนกตามกลุมของธนาคาร 

ความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารทุกกลุมมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวม อยูในระดับมี
คุณภาพมาก และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภทพบวา ผู
พิจารณาสินเช่ือทุกกลุมธนาคารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ งบการเงินของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก  แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของ
คุณภาพแตละดาน พบวา ความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของในแตละกลุมธนาคาร
แตกตางกัน ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

กลุมผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารพาณิชยท่ีมีช่ือเสียง 6 อันดับแรก และ 
ธนาคารพาณิชย อ่ืน ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก ซ่ึงคุณภาพ
ดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และคุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  

กลุมผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารของรัฐ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ดานความเขาใจได และดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ อยูในระดับมีคุณภาพมาก สวนคุณภาพ
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ดานความเช่ือถือได และดานการเปรียบเทียบกันได อยูในระดับมีคุณภาพปานกลาง ซ่ึงคุณภาพดาน
ความเขาใจไดมีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และคุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  

ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารทุกระดับการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของ งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวม อยูในระดับมีคุณภาพมาก 
แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของคุณภาพแตละดาน และพิจารณาคุณภาพของงบการเงินแตละ
ประเภท พบวา ความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารในแตละระดับการศึกษา
แตกตางกัน ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

ผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารท่ีมีระดับการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ คุณภาพดานความเขาใจได และดานการเปรียบเทียบกันได อยูในระดับมีคุณภาพมากท่ีสุด 
สวน คุณภาพดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและ ดานความเช่ือถือได อยูในระดับมีคุณภาพ
มากซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดและดานการเปรียบเทียบกันไดมีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และ
คุณภาพดานความเก่ียวของกับการตัดสินใจมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด และเม่ือพิจารณาความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภท พบวา งบกําไรขาดทุนและงบดุล อยูในระดับมี
คุณภาพมากท่ีสุด สวนงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน อยูในระดับมีคุณภาพ
มาก 

ผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก ยกเวนคุณภาพดานความเช่ือถือได ท่ีผู
พิจารณาสินเช่ือของธนาคารท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี เห็นวา อยูในระดับมีคุณภาพปานกลาง  
ซ่ึงเม่ือเรียงลําดับคุณภาพดานตาง ๆ พบวาคุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และ
คุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับคาเฉล่ียต่ําท่ีสุด และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ของงบการเงินแตละประเภทพบวา งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท 
อยูในระดับมีคุณภาพมาก  

ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม จําแนกตามประสบการณในการพิจารณาสินเชื่อ 

จากการจําแนกผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารออกเปนกลุม  ตาม
ประสบการณในการพิจารณาสินเช่ือ พบวา ผูพิจารณาสินเช่ือทุกกลุมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของ งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวม อยูในระดับมีคุณภาพมาก  
ยกเวนผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารท่ีมีประสบการณในการพิจารณาสินเช่ือ 5-10 ป ท่ีมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ อยูในระดบัปานกลาง  
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เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวาผูพิจารณาสินเช่ือทุกกลุม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
คุณภาพทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก ซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 
และคุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  ยกเวนผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของ
ธนาคารจํานวน 2 กลุม ท่ีมีความคิดเห็นแตกตาง คือ ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารท่ีมี
ประสบการณในการพิจารณาสินเช่ือ 5-10 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพดานความเขาใจได 
และดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ อยูในระดับมีคุณภาพมาก สวนคุณภาพดานความเช่ือถือได 
และดานการเปรียบเทียบกันได อยูในระดับมีคุณภาพปานกลาง ซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดมี
ระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และคุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด สวนผูพิจารณา
สินเช่ือระยะยาวของธนาคารที่มีประสบการณในการพิจารณาสินเช่ือ 11-15 ป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ คุณภาพทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก ซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉล่ียสูง
ท่ีสุด และคุณภาพดานการเปรียบเทียบกันไดไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 

และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภทพบวา ผู
พิจารณาสินเช่ือทุกกลุมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก ยกเวนผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารท่ีมี
ประสบการณในการพิจารณาสินเช่ือ 5-10 ป ท่ีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบกําไรขาดทุน 
งบดุล และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน อยูในระดับมีคุณภาพมาก สวนงบกระแสเงินสด อยูใน
ระดับมีคุณภาพปานกลาง  

ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม จําแนกตามตําแหนงงาน 

ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารทุกตําแหนงงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของ งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวม อยูในระดับมีคุณภาพมาก 
ยกเวนผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารท่ีทํางานในตําแหนง ผูชวยผูจัดการ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพ อยูในระดับมีคุณภาพปานกลาง และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของคุณภาพแตละ
ดาน และพิจารณาคุณภาพของงบการเงินแตละประเภท พบวา ความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือ
ระยะยาวของธนาคารในแตละตําแหนงงานแตกตางกัน ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

ผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารท่ีทํางานในตําแหนง ผูจัดการ เจาหนาท่ีวิเคราะห
สินเช่ือ และเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก แต
เม่ือเรียงลําดับคาเฉล่ียของระดับคุณภาพดานตาง ๆ พบวา ความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือท่ี
ทํางานในตําแหนง ผูจัดการ และเจาหนาท่ีวิเคราะหสินเช่ือ มีระดับคาเฉล่ียของคุณภาพดานความ
เขาใจไดสูงท่ีสุด และคุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  สวนความคิดเห็นของผู
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พิจารณาสินเช่ือท่ีทํางานในตําแหนงเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ มีระดับคาเฉล่ียของคุณภาพดานความเก่ียวของ
กับการตัดสินใจสูงท่ีสุด และคุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  

ผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารท่ีทํางานในตําแหนง ผูชวยผูจัดการ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับคุณภาพดานความเขาใจได และดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ อยูในระดับมีคุณภาพ
มาก สวนคุณภาพดานความเช่ือถือได และดานการเปรียบเทียบกันได อยูในระดับมีคุณภาพปาน
กลาง ซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และคุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับ
คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 

ผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารท่ีทํางานในตําแหนง หัวหนาฝายสินเช่ือ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพดานทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก ยกเวนคุณภาพดานการเปรียบเทียบ
กันได อยูในระดับมีคุณภาพปานกลาง และเม่ือเรียงลําดับคาเฉล่ียของคุณภาพดาน ตาง ๆ พบวา
คุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และคุณภาพดานการเปรียบเทียบกันไดมีระดับ
คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 

และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภทพบวา ผู
พิจารณาสินเช่ือทุกตําแหนงงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ งบการเงินของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก ยกเวนผูพิจารณาสินเช่ือท่ีมีทํางานใน
ตําแหนงผูชวย ผูจัดการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบกําไรขาดทุน งบดุล อยูในระดับมี
คุณภาพมาก สวนงบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน อยูในระดับมีคุณภาพปาน
กลาง  

ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม จําแนกตามสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารที่จบการศึกษาจากทุกสาขาวิชา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวม อยูในระดับ
มีคุณภาพมาก แตเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของคุณภาพแตละดาน และพิจารณาคุณภาพของงบ
การเงินแตละประเภท พบวา ความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารในแตละ
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาแตกตางกัน ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

ผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารท่ีจบการศึกษาสาขาบัญชี และสาขาการเงิน การ
ธนาคาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก แตเม่ือเรียงลําดับคาเฉล่ีย
ของระดับคุณภาพดานตาง ๆ พบวา ความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือท่ีจบการศึกษาสาขาบัญชี มี
ระดับคาเฉล่ียของคุณภาพดานความเขาใจไดสูงท่ีสุด คุณภาพดานความเช่ือถือและคุณภาพดานการ
เปรียบเทียบกันไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  สวนความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือท่ีจบการศึกษา
สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร มีระดับคาเฉลี่ยของคุณภาพดานการเปรียบเทียบกันไดสูงท่ีสุด และ
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คุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ของงบการเงินแตละประเภท พบวา ผูพิจารณาสินเช่ือ ท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นวา งบการเงินของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก  

ผูพิจารณาสินเชื่อของธนาคารท่ีจบการศึกษาสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
และสาขาอ่ืน ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก ยกเวนคุณภาพ
ดานการเปรียบเทียบกันได อยูในระดับมีคุณภาพปานกลาง ซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับ
คาเฉล่ียสูงท่ีสุด และคุณภาพดานการเปรียบเทียบกันไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภท พบวา ผูพิจารณาสินเช่ือท่ีจบการศึกษา
สาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร มีความคิดเห็นวางบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก ยกเวน หมายเหตุประกอบงบการเงิน อยูในระดับมี
คุณภาพปานกลางและผูพิจารณาสินเช่ือท่ีจบการศึกษาจากสาขาวิชา อ่ืน ๆ มีความคิดเห็นวางบ
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก 

ผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารท่ีจบการศึกษาสาขานิติศาสตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
คุณภาพทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก ยกเวนดานความเช่ือถือได อยูในระดับมีคุณภาพปาน
กลาง ซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และคุณภาพดานความเช่ือถือไดมีระดับ
คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภทพบวา 
งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก  

ผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารท่ีจบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ คุณภาพทุกดานความเขาใจไดและ ดานความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ อยูในระดับมี
คุณภาพมาก สวนคุณภาพดานความเช่ือถือไดและดานการเปรียบเทียบกันได อยูในระดับมีคุณภาพ
ปานกลาง ซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และคุณภาพดานความเช่ือถือไดมี
ระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแตละประเภท
พบวา งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมีคุณภาพมาก 
ยกเวนงบกระแสเงินสด อยูในระดับมีคุณภาพปานกลาง 

ผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารท่ีจบการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ คุณภาพทุกดาน อยูในระดับมีคุณภาพมาก ยกเวนคุณภาพดานความเช่ือถือได อยูในระดับ
มีคุณภาพปานกลาง ซ่ึงคุณภาพดานความเขาใจไดมีระดับคาเฉล่ียสูงท่ีสุด และคุณภาพดานความ
เช่ือถือไดมีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงบการเงินแต
ละประเภทพบวา งบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกประเภท อยูในระดับมี
คุณภาพมาก  
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สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
ขอมูลเก่ียวกับปญหาท่ีพบจากการใชงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม ในการพิจารณาสินเชื่อระยะยาว  
ในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูพิจารณา

สินเช่ือระยะของธนาคารสวนใหญ พบปญหาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญในงบการเงินยังไม
เพียงพอ ปญหารายการในงบการเงินไมครบถวน และไมถูกตอง เม่ือจําแนกผูพิจารณาสินเช่ือระยะ
ยาวออกเปนกลุมของธนาคาร พบวา ปญหาท่ีพบจากการใชงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีลักษณะเหมือนกัน คือ ปญหาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญในงบการเงินยังไม
เพียงพอ ปญหารายการในงบการเงินไมครบถวน และไมถูกตอง  ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของ
กลุมธนาคารของรัฐ สวนใหญ ยังพบปญหาเกี่ยวกับการไมมีขอมูลของงบการเงินในงวดปจจุบันใน
การทําธุรกรรมเกี่ยวกับสินเช่ือระหวางป เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการจัดทํางบ
การเงินปละคร้ังอีกดวย 

ขอเสนอแนะแนวแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  

ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารสวนใหญ ไดเสนอใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ควรปรับปรุงดานการนําเสนอขอมูลในงบการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและใกลเคียง
กับสถานะธุรกิจมากท่ีสุด เพื่อสะทอนภาพรวมของธุรกิจตรงกับความเปนจริง จะทําใหขอมูลมี
คุณภาพและเปนประโยชนในการพิจารณาสินเช่ือ กิจการควรใหความสําคัญในการบันทึกบัญชีท่ี
ถูกตอง เพื่อเปนประโยชนในการบริหารงานของบริษัท ควรแสดงรายการเคล่ือนไหวของงบ
การเงินปจจุบัน โดยอาจมีการเพิ่มรอบระยะเวลาในการปดบัญชี ควรทําอยางนอย 3 เดือนตอ 1 คร้ัง 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเจรจากับกรมสรรพากรเร่ืองระบบการจัดเก็บภาษีท่ีเทาเทียมกันภาษี 
จะทําใหเปนการกระตุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พัฒนาการจัดทํางบการเงินท่ีถูกตอง
ตรงกับความเปนจริง ถูกตองและใชประโยชนไดมากข้ึน  
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อภิปรายผลการศึกษา 
1. ขอมูลท่ีผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารใชประกอบในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาว

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนั้น ประกอบดวยขอมูล 2 สวน คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารสวนตัวของผูขอกู ประกอบดวย ประวัติผูขอกู 
สําเนาทะเบียนบาน บัตรประชาชน ขอมูลท่ีเปนหลักประกัน และขอมูลเชิงปริมาณ ไดแกงบ
การเงินยอนหลังของกิจการ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นที ศรีสุทธ์ิ (2547) เร่ือง ขอมูล
ทางการเงินท่ีมีผลตอการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารออมสิน ภาค 
7 ท่ีพบวาในการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คณะกรรมการพิจารณาสินเช่ือจะ
อาศัยขอมูลทางการเงินเชิงคุณภาพ ไดแก ขอมูลดานหลักประกัน และ ขอมูลดานเงินทุน และ 
ขอมูลทางการเงินเชิงปริมาณ ไดแก ขอมูลในงบการเงิน เปนพื้นฐานในการตัดสินใจพิจารณาอนมัุติ
การใหสินเช่ือ 

2. ขอมูลท่ีผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารใหความสําคัญมากท่ีสุด ในการพิจารณา
สินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ ขอมูลในงบการเงินยอนหลังของ
กิจการ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นที ศรีสุทธ์ิ (2547) เร่ือง ขอมูลทางการเงินท่ีมีผลตอการ
พิจารณาสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารออมสิน ภาค 7 ท่ีพบวา ขอมูลท่ีมีผล
ตอการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มากท่ีสุด คือ ขอมูลในงบการเงิน 

3. ขอมูลในงบการเงินท่ีผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารใชในการพิจารณาสินเช่ือระยะ
ยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย ขอมูลในงบกําไรขาดทุน งบดุล งบ
กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สิริพร ใจแพทย 
(2543) เร่ือง การศึกษาเร่ือง การใชขอมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือของธนาคารออมสินใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวา ขอมูลทางการบัญชีท่ีนําไปใชในการบริหารสินเช่ือไดแก 
งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

4. ขอมูลในงบการเงินท่ีผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารใหความสําคัญมากท่ีสุดใน
การพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ ขอมูลในงบกําไรขาดทุน 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนที ศรีสุทธ์ิ (2547) เร่ือง ขอมูลทางการเงินท่ีมีผลตอการพิจารณา
สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของธนาคารออมสิน ภาค 7 ท่ีพบวาขอมูลในงบการเงินท่ีมี
ผลตอการพิจารณาสินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากท่ีสุด คือ ขอมูลจากงบกําไรขาดทุน 

5. วัตถุประสงคในการใชงบการเงินในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม คือ เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะห ความสามารถในการชําระคืนเงินตน 
ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย และ นําขอมูลไปพิจารณาวงเงินสินเช่ือท่ีจะปลอยใหกู ซ่ึง
วัตถุประสงคดังกลาว เปนวัตถุประสงคของกระบวนการบริหารสินเช่ือ ในข้ันตอนการวิเคราะห
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สินเช่ือ ข้ันตอนติดตามผลการดําเนินงาน ข้ันตอนการติดตามหน้ีและแกไขหน้ี ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ สิริพร ใจแพทย (2543) เร่ือง การศึกษาเร่ือง การใชขอมูลทางการบัญชีในการบริหาร
สินเช่ือของธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวา ขอมูลในงบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถนําไปใชในข้ันตอนการวิเคราะห
สินเช่ือและการอนุมัติใหกูเงิน การรับชําระหนี้ และ ติดตามผลการดําเนินงาน การติดตามหนี้และ
แกไขหน้ี 

6. ปญหาที่ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารสวนใหญพบจาก การใชงบ
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ ปญหาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญในงบ
การเงินยังไมเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สิริรัตน พัวศิริ (2548) เร่ือง การเปดเผยขอมูล
ในงบการเงินของธุรกิจ SMEs กลุมอุตสาหกรรมเซรามิคในจังหวัดลําปาง พบวา กิจการบางสวนยัง
ไมไดเปดเผยขอมูลใหครบถวน และเพียงพอ เชน การเปดเผยเก่ียวกับขอจํากัดตาง ๆ ของสิทธิ
เหนือสินทรัพย การเปดเผยเกี่ยวกับหลักประกันหนี้สินของรายการสินทรัพย  การเปดเผยเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตอเนื่อง และการเปดเผยขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเส่ียง 

7. ปญหาที่ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารสวนใหญพบจาก การใชงบ
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ ปญหาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญในงบ
การเงินยังไมเพียงพอ รายการในงบการเงินไมครบถวน รายการในงบการเงินไมถูกตอง ซ่ึงปญหา
ท้ังหมด จะทําใหขอมูลท่ีแสดงในงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไมสามารถ
สะทอนผลการดําเนินงาน และ ฐานะทางการเงินท่ีแทจริงของกิจการได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ สิริพร ใจแพทย (2543) เร่ือง การศึกษาเร่ือง การใชขอมูลทางการบัญชีในการบริหารสินเช่ือ
ของธนาคารออมสินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวา ขอมูลในงบการเงินอาจไมใช
ขอมูลจากการดําเนินงานท่ีแทจริง และไมสามารถใหขอมูลท่ีครบถวนตอการวิเคราะหสินเช่ือได  
 
ขอคนพบ 

การศึกษาความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารในจังหวัด
เชียงใหมตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีขอคนพบ ดังนี้  

1. ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคาร มีความคิดเห็นวาคุณภาพดานความเช่ือถือ
ไดของงบการเงินโดยรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีระดับคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด (คาเฉล่ีย 
3.53) 

2. ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคาร มีความคิดเห็นวา คุณภาพดานความเช่ือถือ
ไดของงบกําไรขาดทุนและงบดุล มีคุณภาพตํ่าท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.46 และ 3.51 ตามลําดับ) และมีความ
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คิดเห็นวา คุณภาพดานการเปรียบเทียบกันไดของ งบกระแสเงินสด และ หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน มีคุณภาพตํ่าท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.52 และ 3.50 ตามลําดับ) 

3. ปญหาท่ีพบจากการใชงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ 
ปญหาการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญในงบการเงินยังไมเพียงพอ รายการในงบการเงินไมครบถวน 
รายการในงบการเงินไมถูกตอง ซ่ึงปญหาดังกลาวเปน ปญหาจากคุณภาพดานความเช่ือถือได 

4. ขอมูลท่ีผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวใหความสําคัญมากท่ีสุด ของแตละกลุมของ
ธนาคาร มีความแตกตางกัน คือ กลุมธนาคารพาณิชยท่ีมีช่ือเสียง 6 อันดับแรก และ กลุมธนาคาร
พาณิชยอ่ืน ๆ ใหความสําคัญตอขอมูลในงบการเงินยอนหลังของกิจการ สวนกลุมธนาคารของรัฐ 
ใหความสําคัญตอรายละเอียดโครงการและแผนการตลาด 

5. งบการเงินท่ีผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวทุกกลุมธนาคารใหความสําคัญ 2 อันดับ
แรกคือ งบดุล และ งบกําไรขาดทุน 

6. ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารของรัฐ มีความเห็นตอคุณภาพของงบ
การเงินโดยรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตํ่ากวา ผูพิจารณาสินเช่ือของกลุมธนาคาร
พาณิชยท่ีมีช่ือเสียง 6 อันดับแรก และ กลุมธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ 

7. ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารท่ีทํางานในตําแหนงผูชวยผูจัดการ มีความ
คิดเห็นตอคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในระดับปานกลางซ่ึงเปน
ระดับท่ีตํ่ากวา ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารท่ีทํางานในตําแหนงอ่ืน ๆ 
 
ขอเสนอแนะ 

ในการศึกษาความคิดเห็นของผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารในจังหวัด
เชียงใหมตอคุณภาพขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทําใหทราบขอมูล
หลายประการ ซ่ึงผูศึกษาไดรวบรวมและนํามาเปนขอเสนอแนะ เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดังตอไปนี้ 

1. คุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยรวม ท่ี
ควรปรับปรุงและพัฒนา เปนอันดับแรกคือ คุณภาพดานความเชื่อถือได ซ่ึงประเด็นท่ีควรพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนา คือ การเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญในงบการเงินอยางเพียงพอ ความครบถวนของ
รายการในงบการเงิน และ ความถูกตองของรายการในงบการเงิน โดยท่ีงบการเงินท่ีควรไดรับการ
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเปนอันดับแรกคือ งบกําไรขาดทุน และ งบดุล เพราะขอมูลใน
งบการเงินดังกลาว เปนขอมูลท่ีผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารท้ัง 3 กลุม ใหความสําคัญ
มากในการพิจารณาสินเช่ือระยะยาวแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
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การพิจารณาสินเช่ือของธนาคารของรัฐ อาจจะคอนขางเขมงวดกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม และอาจสงผลตอวงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ีจะไดรับอนุมัติ ดังนั้น หากวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีจะขออนุมัติสินเช่ือระยะยาวกับธนาคารของรัฐ จะตองใหความสําคัญ
ในเร่ืองคุณภาพของขอมูลในงบการเงิน และขอมูลรายละเอียดโครงการ และแผนการตลาดควบคู
กันไป เพื่อจะไดรับอนุมัติวงเงินสินเช่ืออยางเต็มท่ี 

2. การปรับปรุงคุณภาพของงบการเงิน ควรพิจารณาปรับปรุงแยกตามประเภทของ
งบการเงิน ไดแก งบกําไรขาดทุนและงบดุล ควรไดรับการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพใน
ดานความเชื่อถือได งบกระแสเงินสด และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ควรไดรับการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในดานการเปรียบเทียบกันได โดยท่ีการพัฒนาคุณภาพดังกลาวควร
ไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเปนผูใชงบการเงิน และ หนวยงานท่ีสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังตอไปนี้ 

- หนวยงานท่ีเปนผูใชงบการเงิน เชน ธนาคาร และ กรมสรรพากร  
ธนาคาร ซ่ึงปจจุบันมีการจัดต้ังศูนยสินเช่ือสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมควรมีการใหความรูแกผูประกอบการ เกี่ยวกับ ความสําคัญของขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง ท่ีมีผล
ตอการอนุมัติสินเช่ือ  

กรมสรรพากร ควรมีสรางทัศนคติท่ีดีตอการเสียภาษีของผูประกอบการ  โดยควรมี
การใหความรูแกผูประกอบการ เกี่ยวกับการวางแผนภาษีเพื่อใชสิทธิประโยชนทางภาษี แทนการ
หลีกเล่ียงภาษีโดยการจัดทํางบการเงินท่ีไมถูกตอง ครบถวน  

- หนวยงานท่ีสงเสริมการประกอบธุรกิจแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ในการสงเสริมการประกอบธุรกิจของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควรมีการ

เนนใหผูประกอบการมีความรู ความเขาใจ ในหลักการบัญชี การควบคุมภายใน โดยมุงเนนให
ผูประกอบการเห็นความสําคัญตอการบันทึกบัญชีท่ีถูกตอง ครบถวน เชน การเผยแพรความรูและ
ติดตามผล ของหนวยงานที่มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและใหความรูแกผูประกอบการ  และหนวยงาน
ควรมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของเอกสารในการเผยแพรความรูทางบัญชีอยูเสมอ  

เม่ือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความรู ความเขาใจท่ีดีใน
หลักการบัญชี การควบคุมภายใน เห็นความสําคัญของขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง มีความเขาใจใน
หลักเกณฑการใชสิทธิประโยชนทางภาษี  และมีทัศนคติท่ีดีตอการเสียภาษีท่ีถูกตอง จะทําใหการ
จัดทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความถูกตองและเช่ือถือได และสงผลให
คุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีคุณภาพมากข้ึน  
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ขอเสนอแนะในการศึกษาตอเนื่อง 
1. การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของกลุมผูใชขอมูล

ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพียงดานเดียว คือ กลุมผูพิจารณาสินเช่ือของ
ธนาคาร เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นของกลุมผูใชขอมูลทางการเงินใหครอบคลุมมากข้ึน  ควรมี
การศึกษาความคิดเห็นเพิ่มเติมในกลุมอ่ืน เชน กลุมของกรมสรรพากร เพื่อจะไดนําขอมูลความ
คิดเห็นท่ีไดจากผูใชงบการเงินในกลุมอ่ืนมารวมกับขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ ใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพของขอมูลทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหดีข้ึน ตอไป 

2. จากขอคนพบที่ ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารท่ีทํางานในตําแหนงผูชวย
ผูจัดการ มีความคิดเห็นตอคุณภาพงบการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในระดับปาน
กลางซ่ึงเปนระดับท่ีตํ่ากวา ผูพิจารณาสินเช่ือระยะยาวของธนาคารท่ีทํางานในตําแหนงอ่ืน ๆ ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมในกลุมผูพิจารณาสินเช่ือของธนาคารในตําแหนงดังกลาว โดยอาจมีการขยายกลุม
ประชากรออกไปท้ังในระดับภาค หรือ ระดับประเทศ  

 


