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บทคัดย่อ  

  งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงทดลองที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลกระทบของประเภทของการท าธุรกรรมนอกงบดลุ
และความเอนเอียงตามเป้าหมายที่มีต่อความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินที่รับรู้ได้โดยนกัลงทนุ งานวิจยันีใ้ช้แบบ
แผนการทดลองเต็มรูปแบบ 2x3 แฟกทอเรียล โดยการจดักระท าตวัแปรแทรกแซง คือ (1) ประเภทการท าธุรกรรมนอกงบ
ดลุ และ (2) ความเอนเอียงตามเป้าหมาย  ผู้ เข้าร่วมการทดลอง คือ นกัศกึษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต( MBA) 
จ านวนทัง้สิน้ 186 คน ซึ่งใช้เป็นตวัแทนของนกัลงทนุที่ไม่ใช่มืออาชีพ ผลการวิจยัพบว่า (1) ประเภทของการท าธุรกรรม
นอกงบดุลไม่ส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อการประเมินความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินที่รับรู้ได้โดยนกัลงทุน  (2) 
ความเอนเอียงตามเป้าหมายส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินที่รับรู้ได้ของนักลงทุนอย่างมี
นัยส าคัญ โดยในกลุ่มนักลงทุนที่มีความรู้เก่ียวกับการตกแต่งตัวเลขทางการบัญชี นักลงทุนที่มีความเอนเอียงตาม
เป้าหมายในทางบวกจะประเมินความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินสงูกว่านกัลงทนุที่ปราศจากอคติจากความเอน
เอียงตามเป้าหมาย นยัยะของผลงานวิจยันีเ้ป็นข้อควรระวงัแก่นกัลงทนุท่ีไม่ใช่มืออาชีพโดยความเอนเอียงตามเป้าหมาย
อาจลดทอนความมีเหตผุลและความสามารถในการประเมินความน่าเช่ือถือของนกัลงทนุในการประเมินความน่าเช่ือถือ
ของรายงานทางการเงิน 
 
ค าส าคัญ:  ธุรกรรมนอกงบดลุ  ความเอนเอียงตามเป้าหมาย  ความนา่เช่ือถือ  นกัลงทนุ  รายงานทางการเงิน 
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Abstract 
 

This research study was carried out as an experimental research. Its objectives are to 
study the impact of off-balance sheet financing types and investor’s directional preference 
on investors’ perceived credibility in financial reporting. This research is of 2x3 full 
factorial between subject design that manipulates (1) the type of off-balance sheet financing 
and (2) directional preference. The subject groups involved in the study are 186 MBA 
students, as a representative for non-professional investor. The research findings showed that 
(1) off-balance sheet types do not effect investors’ perceived credibility in financial 
reporting. (2) directional preference is significantly affects investors’ perceived credibility in 
financial reporting. Given the investors’ knowledge of creative accounting, the research 
provides evidence that long investors were biased from their directional goal for the firm’s 
positive performance as compared to prospective investor. The implication of the findings 
could serve as a caution for non-professional investors that directional preference could 
undermine their rationale and reduce their ability to assess credibility of financial reporting.  
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