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ผลกระทบของการเป�ดเผยข�อมูลตามลําดับช้ันมูลค�ายุติธรรม
ของกิจการที่มีผลการดําเนินงานแตกต�างกันต�อวิจารณญาณ 
ของนักลงทุนทั่วไป
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งานวิจัยเชิงทดลองฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับการตัดสินใจของนักลงทุนท่ัวไปที่มีต�อข�อมูล

ตามลําดับชั้นมูลค�ายุติธรรมตามข�อกําหนดของมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค�ายุติธรรม 

ใช�รูปแบบของ 2 × 2 between-subjects design มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร คือ ผลการดําเนินงานของกิจการที่แสดง

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและลําดับชั้นมูลค�ายุติธรรมท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย ศึกษาผลกระทบที่

มีต�อวิจารณญาณของนักลงทุนท่ัวไปในการประเมินความเชื่อถือได�และความเกี่ยวข�องกับการตัดสินใจของรายการขาดทุน

จากการวัดมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย

ผลการทดลองพบว�า ไม�ว�ากิจการจะมีผลการดําเนินงานเป�นอย�างไร นักลงทุนท่ัวไปจะเชื่อถือผลขาดทุนจากการ

วัดมูลค�ายุติธรรมระดับที่ 1 มากกว�าระดับที่ 3 และพบว�านักลงทุนท่ัวไปจะประเมินความน�าเชื่อถือไม�แตกต�างกันใน

กรณีที่กิจการจัดลําดับมูลค�ายุติธรรมอยู�ในลําดับชั้นเดียวกัน แม�ว�ากิจการจะมีการดําเนินงานแตกต�างกัน นอกจากน้ียัง

พบว�านักลงทุนท่ัวไปจะพิจารณาความเกี่ยวข�องกับการตัดสินใจในผลขาดทุนจากการวัดมูลค�ายุติธรรมระดับที่ 1 มากกว�า

ระดับที่ 3 ในกรณีที่กิจการได�รับผลกระทบจากการวัดมูลค�ายุติธรรมแล�วทําให�กิจการมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม อย�างไร

ก็ตามงานวิจัยน้ีไม�พบหลักฐานที่ระบุว�านักลงทุนทั่วไปสามารถประเมินความเกี่ยวข�องกับการตัดสินใจที่แตกต�างกันของ

รายการขาดทุนจากการวัดมูลค�ายุติธรรมระดับที่ 1 และระดับที่ 3 ในกรณีที่กิจการแสดงผลการดําเนินงานท่ีเป�นกําไร

เบ็ดเสร็จรวมน�อยลง นอกจากน้ียังพบว�าในกรณีที่กิจการมีผลการดําเนินงานท่ีแสดงผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จะมีระยะ

ห�างของความเกี่ยวข�องกับการตัดสินใจในมูลค�ายุติธรรมระดับ 1 กับระดับ 3 มากกว�า ในกรณีที่กิจการที่มีผลการดําเนิน

งานที่เป�นกําไรเบ็ดเสร็จรวมน�อยลง

คําสําคัญ: งานวิจัยเชิงทดลอง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค�ายุติธรรม ลําดับชั้นมูลค�า

ยุติธรรม ความเชื่อถือได� ความเกี่ยวข�องกับการตัดสินใจ เงินลงทุนเผื่อขาย กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
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The purpose of this experimental research is to examine nonprofessional investors’ judgment on 

differences in fair value hierarchy according to TFRS 13: Fair Value Measurement by studying the cases 

of different performance. This research employs 2 × 2 between-subjects design of which independent 

variables are the performance presented in statement of comprehensive income, and fair value hierarchy 

disclosed in notes to financial statements. This research is studied the effect on nonprofessional investors’ 

reliability and relevance judgment in case of the loss on fair value of available for sale equity investments.

The results from the experiment suggest that nonprofessional investors view all performances of 

firms with level 1 fair value loss more reliable than those with level 3 fair value loss. Moreover, in the 

case of the fair value hierarchy prioritizes, the nonprofessional investors assess the reliability of each 

hierarchy to be the same. In case where the firm has been affected by the measurement at fair value 

and presents loss from the effect on net comprehensive income, the non-professional investors view 

level 1 fair value loss more relevant than those with level 3 fair value loss. However, in the cases 

where the firm has been affected by the measurement at fair value and presents gain on net comprehensive 

income, the findings do not indicate that nonprofessional investors view level 1 fair value loss more 

relevant than those with level 3 fair value loss. Additionally, there also found that the firm of which has 

loss on net comprehensive income has interval of relevance to the decision in the fair value level 1 to 

level 3 than in the firm of which has gain on net comprehensive income.

Keywords: Experimental Research, TFRS 13, Fair Value Measurement, Fair Value Hierarchy, Reliability, 

Relevance, Available for Sale Equity Investments, Other Comprehensive Income
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บทความวิจัย

บทนํา
สืบเน่ืองจากวิกฤตการณทางการเงินในสหรัฐอเมริกาที่

ผานมาซ่ึงสงผลกระทบไปท่ัวโลก ตางก็มีการวิพากษวิจารณ
กันอยางกวางขวางวา การบัญชีมูลคายุติธรรม (Fair Value 
Accounting) เปนสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด
วิกฤตการณดังกลาว (Laux and Leuz, 2010) ซึ่งแสดง
ใหเหน็ถงึจดุออนในมาตรฐานการบญัชทีีค่วรไดรบัการพจิารณา
ปรับปรุงแกไข ทางคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศ (IASB) จึงรวมมือกับ คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา 
(FASB) พัฒนากรอบแนวคิดและพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หนี้สิน 
และตราสารทุน เพื่อใหผู ใช งบการเงินไดรับขอมูลทาง
การเงินที่โปรงใส มีความเชื่อถือได มีความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ และมีความสอดคลองกันระหวางมาตรฐาน
การบัญชีระหวางประเทศ เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบกันได
อยางเหมาะสมยิ่งขึ้น และเมื่อป พ.ศ. 2554 จึงไดออก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับท่ี 
13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม (IFRS 13) ขึ้น นอกจากน้ี
เมื่อเดือนกรกฎาคม ในป พ.ศ. 2557 ไดมีการเผยแพร
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฉบับที่ 9 
เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน (IFRS 9) ขึ้นใช เพื่อใหมี
ความสอดคลองกับวิกฤตทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช
ในป พ.ศ. 2561 โดยมีขอกําหนดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ที่สําคัญ คือ กิจการต องทําการวัดมูลค าเงินลงทุนใน
ตราสารทุนทุกชนิดดวยมูลคายุติธรรม แมวาตราสารทุนที่
กิจการถือจะไมมีการซื้อขายอยูในตลาด

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ได ออก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัด
มูลคายุติธรรม (TFRS 13) โดยใหถือปฏิบัติสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
เปนตนไป TFRS 13 มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในการ
กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลในสวนของการนําเสนอ
มูลคายุติธรรมเปนลําดับชั้น (Fair Value Hierarchy) โดยท่ี

กิจการจะตองใหความสําคัญกับขอมูลท่ีสามารถสังเกตได
เปนหลัก และใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดใหนอยท่ีสุด 
กจิการจะตองพจิารณาลาํดบัชัน้ของมลูคายตุธิรรมเปน 3 ระดบั 
ไดแก ขอมูลระดับ 1 (Level 1) เปนขอมูลท่ีสามารถสังเกต
ไดในตลาดซื้อขายคลองโดยไมตองทําการปรับปรุง ขอมูล
ระดับ 2 (Level 2) เปนขอมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดใน
ตลาดซื้อขายคลองที่นอกเหนือจากขอมูลระดับ 1 และขอมูล
ระดับ 3 (Level 3) เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดในตลาด
ซื้อขายคลอง เกิดจากการประมาณการข้ึนโดยกิจการ

ขอมูลที่มีความนาเชื่อถือและมีความเก่ียวของกับ
การตัดสินใจ จะสงผลตอคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
(Koonce and Thayer, 2012) การเปดเผยขอมูล
ตามลําดับช้ันมูลคายุติธรรมจะชวยใหผูใชงบการเงินทราบ
และสามารถประเมินการไดมาซ่ึงมูลคายุติธรรมและวิธีการท่ี
กิจการใชในการวัดมูลคายุติธรรม ทําใหเกิดประโยชนตอ
การตัดสินใจของนักลงทุน จากการศึกษาของ Clor-Proell 
and Warfield (2014) พบวานักลงทุนจะใหความเช่ือถือ
สําหรับมูลคายุติธรรมระดับ 1 และ ระดับ 2 มากกวาขอมูล
มูลคายุติธรรมระดับ 3 นอกจากน้ี ยังพบวาระดับความ
เก่ียวของกับการตัดสินใจของมูลคายุติธรรมระดับ 3 มีความ
แตกตางจากมูลคายุติธรรมระดับ 1 และระดับ 2 เปน
อยางมาก (Song, Thomas and Yi, 2010) อยางไรก็ตาม
นักลงทุนจะใหนํ้าหนักการตัดสินใจในขอมูลที่มีกําไรกับ
ขอมูลที่มีผลขาดทุนแตกตางกัน โดยเปนไปตามทฤษฎี
ความคาดหวัง หรือ Prospect Theory จากงานวิจัยของ 
Clor-Proell and Warfield (2009) พบวาขอมูลมูลคา
ยุติธรรมท่ีแสดงผลขาดทุนจะสงผลใหนักลงทุนตีความลําดับ
ชั้นของมูลคายุติธรรมในระดับ 3 แตกตางจากระดับ 1 
มากกวากรณีที่กิจการแสดงผลกําไร

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป กิจการ
ในประเทศไทยจะตองนํา TFRS 13 มาปรับใชกับการ
รายงานทางการเงิน โดยมีการเปล่ียนแปลงในสวนของมูลคา
ยุติธรรมท่ีมีรูปแบบท่ีแตกตางจากเดิมโดยส้ินเชิง ซึ่งผูวิจัย
คาดการณวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะสงผลโดยตรงDo
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ผลกระทบของการเป�ดเผยข�อมูลตามลําดับช้ันมูลค�ายุติธรรมของกิจการท่ีมีผลการดําเนินงานแตกต�างกันต�อวิจารณญาณของนักลงทุนทั่วไป

ตอการประเมินความนาเชื่อถือและความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจของนักลงทุน ดังนั้น จึงเปนสาเหตุใหผูวิจัยตองการ
ศึกษาเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตามลําดับชั้นมูลคายุติธรรม
ที่มีผลการประเมินมูลคายุติธรรมแตกตางกันของแตละ
กิจการ กับวิจารณญาณของนักลงทุนทั่วไป โดยมีคําถาม
หลักของงานวิจัย (Research Question) คือ การเปดเผย
ขอมูลตามลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในกรณีที่กิจการมีผล
การดําเนินงานที่แตกตางกัน จะสงผลตอการประเมินความ
นาเชื่อถือและความเกี่ยวของกับการตัดสินใจท่ีแตกตางกัน
ของนักลงทุนทั่วไปหรือไม อยางไร

ทบทวนวรรณกรรม
การบัญชีมูลคายุติธรรม (Fair Value Accounting) 

เปนวิธีการรายงานทางการเงินที่มาตรฐานการบัญชีหลาย ๆ  
ฉบับในปจจุบันไดกําหนดใหกิจการใชเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการวัดมูลคาสินทรัพยหรือหน้ีสิน เชน ที่ดิน อาคาร 
อุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน รวมทั้งมีมาตรฐานการบัญชี
บางฉบับกําหนดใหใชการวัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุติธรรม
เทาน้ัน เชน เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา หลักทรัพย
เผ่ือขายตองแสดงดวยมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นงวด เนื่องจาก
ทางคณะกรรมการ IASB และ FASB มีความเห็นวามูลคา
ยุติธรรมเปนขอมูลที่มีประโยชนและมีความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ (Relevance) มากที่สุด อีกทั้งเปนมูลคาที่มี
ความเก่ียวของกับการประเมินผลการดําเนินงานของกิจการ 
(Koonce et al., 2011) และยังใหสัญญาณเตือนลวงหนา
หากกิจการมีผลการดําเนินงานที่แยลง (Bleck and Liu, 
2007) อยางไรก็ตาม การวัดมูลคายุติธรรมใหนาเช่ือถือนั้น
เปนสิ่งที่สําคัญและเปนประเด็นปญหาท่ีถกเถียงกันมากท่ีสุด 
โดยเฉพาะกรณีที่ไมสามารถหาราคาตลาดอางอิงได เปน
ความทาทายท่ีวากิจการจะตองประมาณมูลคายุติธรรม
อยางไรจึงจะเหมาะสมและนาเชื่อถือ

TFRS 13 พยายามที่จะเพ่ิมความสม่ําเสมอและความ
เปรียบเทียบกันไดของการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผย
ขอมูลที่เก่ียวของ โดยใชลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม (Fair 

Value Hierarchy) ซึ่งลําดับชั้นดังกลาวแบงกลุ มตาม
ประเภทขอมูลท่ีนํามาใช ในเทคนิคการประเมินมูลคาเปน
3 ระดับ ดังนี้

(1) ขอมูลระดับ 1 (Level 1) เปนราคาเสนอซ้ือ-ขาย 
(Quoted price) ในตลาดที่มีสภาพคลอง (Active Market) 
สําหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเหมือนกัน ซึ่งกิจการสามารถ
เขาถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลคา ราคาเสนอซื้อ-ขายใน
ตลาดท่ีมีสภาพคลอง ถือเปนมูลคายุติธรรมที่พรอมดวย
หลักฐานท่ีนาเชื่อถือที่สุด และเมื่อใดก็ตามที่มีขอมูลดังกลาว
ตองใชในการวัดมูลคายุติธรรมโดยไมตองปรับปรุง ยกเวนวา
เขาเงื่อนไขตามท่ีมาตรฐานกําหนด

(2) ขอมูลระดับ 2 (Level 2) เปนขอมูลท่ีไมใชราคา
เสนอซื้อ-ขายที่รวมอยู  ในข อมูลระดับ 1 แตเป นข อมู
 ซึ่งสามารถสังเกตได (Observable) ไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสิน ขอมูลระดับ 2 นั้น
รวมถึง (1) ราคาเสนอซื้อ-ขายสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่
คลายคลึงกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง (2) ราคาเสนอซ้ือ-ขาย
สําหรับสินทรัพยและหน้ีสินที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน
ในตลาดท่ีไมมีสภาพคลอง (3) ขอมูลอื่นท่ีไมใชราคาเสนอ
ซื้อ-ขายท่ีสามารถสังเกตได สําหรับสินทรัพยและหน้ีสิน
เชน อัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) 
ที่สังเกตได คาความผันผวนโดยนัย (Implied Volatilities) 
และสวนตางของสินเช่ือ (Credit Spread) รวมท้ัง (4) ขอมลู
ซึ่งรวบรวมจากขอมูลตลาดอ่ืน

(3) ขอมูลระดับ 3 (Level 3) เปนขอมูลท่ีไมสามารถ
สังเกตไดสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน โดยขอมูลที่ไมสามารถ
สังเกตไดจะถูกนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมในขอบเขต
เทาที่ไมมีขอมูลที่เก่ียวของที่สามารถสังเกตได ณ วันที่มีการ
วัดมูลคา โดยกิจการตองพัฒนาขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได 
โดยใชขอมูลที่ดีที่สุดท่ีมีอยูในขณะนั้น ซึ่งรวมถึงขอมูลของ
กิจการเอง ประกอบกับขอมูลทั้งหมดเก่ียวกับสมมติฐานของ
ขอมูลท่ีผูมีสวนรวมในตลาดมีอยู

การเปดเผยขอมูลตามลําดับช้ันมูลคายุติธรรม (Fair 
Value Hierarchy) ทําใหนักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูล Do
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บทความวิจัย

ประเมินวิธีการและสมมติฐานที่กิจการใช รวมถึงจํานวนเงิน
ของมูลคายุติธรรมที่กิจการวัดมูลคาในแตละระดับ อยางไร
ก็ตาม ผูใชงบการเงินควรรับรูถึงความนาเช่ือถือของมูลคา
ยุติธรรมระดับ 3 ตํ่ากวาระดับ 1 เนื่องจากกิจการมีการใช
ดุลยพินิจในการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 มากกวาระดับ 1 
ซึ่งมีงานวิจัยในอดีตที่ศึกษาแลวไดผลลัพธที่สนับสนุนแนวคิด
ดังที่ไดกลาวไวในขางตน ผูวิจัยคาดการณวานักลงทุนจะ
ประเมินความเช่ือถือไดของมูลคายุติธรรมระดับ 1 มากกวา 
มูลคายุติธรรมระดับ 3 เมื่อกิจการมีผลขาดทุนจากการ
วัดมูลคายุติธรรมที่แสดงอยู ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
(Other Comprehensive Income: OCI) ทั้งในกรณีที่
กิจการมีผลกําไรเบ็ดเสร็จรวมและกรณีที่กิจการมีผลขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม โดยใชเงินลงทุนเผื่อขายเปนขอมูลที่แสดง
มูลคายุติธรรมดังกลาว ผูวิจัยจึงคาดการณวานักลงทุนทั่วไป
จะประเมินความเชื่อถือไดแตกตางกันในมูลคายุติธรรมที่มี
ลําดับชั้นแตกตางกัน จึงไดตั้งสมมติฐานที่ 1 ดังน้ี

H1a: ในกรณีที่กิจการมีกําไรจากผลการดําเนินงาน
สําหรับป และมีผลขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมที่แสดง
อยูใน OCI แลวทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีเปนกําไร
เบ็ดเสร็จรวมนอยลง นักลงทุนทั่วไปจะประเมินความเช่ือถือ
ไดของรายการขาดทุนจากมูลคายุติธรรมระดับ 1 มากกวา
รายการขาดทุนจากมูลคายุติธรรมระดับ 3

H1b: ในกรณีที่กิจการมีกําไรจากผลการดําเนินงาน
สําหรับป และมีผลขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมที่
แสดงอยู ใน OCI แลวทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานที่
แสดงผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม นักลงทุนทั่วไปจะประเมิน
ความเช่ือถือไดของรายการขาดทุนจากมูลคายุติธรรมระดับ 
1 มากกวารายการขาดทุนจากมูลคายุติธรรมระดับ 3

อยางไรก็ตาม ผู วิจัยคาดการณวานักลงทุนจะไมมี
ความออนไหวตอสภาวะการณของกิจการในการประเมิน
ความนาเชื่อถือ กลาวคือ ผลการดําเนินงานที่แตกตางกัน
ของกิจการจะไมสงผลตอการประเมินความนาเชื่อถือของ
ระดับมูลคายุติธรรม เนื่องจากการประเมินความนาเชื่อถือ
นั้นจะต้ังอยูบนพ้ืนฐานของวิธีการท่ีทําใหไดมาหรือการวัด

ขอมูลนั้น ๆ  ผูวิจัยจึงคาดการณวานักลงทุนทั่วไปจะประเมิน
ความเช่ือถือไดไมแตกตางกันในกิจการท่ีมีผลการดําเนินงาน
แตกตาง ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานท่ี 2 ดังนี้

H2: นักลงทุนท่ัวไปจะประเมินความเชื่อถือไดของ
รายการขาดทุนจากมูลคายุติธรรมระดับ 1 ไมแตกตางกัน 
และประเมินความเชื่อถือไดของรายการขาดทุนจากมูลคา
ยุติธรรมระดับ 3 ไมแตกตางกัน ทั้งในกรณีที่กิจการมีกําไร
จากผลการดําเนินงานสําหรับป และมีผลขาดทุนจากการวัด
มูลคายุติธรรมท่ีแสดงอยูใน OCI แลวทําใหกิจการมีผลการ
ดําเนินงานท่ีเปนกําไรเบ็ดเสร็จรวมนอยลง หรือทําใหกิจการ
มีผลการดําเนินงานท่ีแสดงผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมก็ตาม

มูลคายุติธรรมเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการประเมินผล
การดําเนินงานของกิจการ Koonce and Thayer (2012) 
ทําการวิจัยเชิงทดลองกับนักลงทุนท่ัวไป พบวามูลค า
ยุติธรรมเปนขอมูลที่มีความเก่ียวของกับการตัดสินใจของ
นักลงทุนในบริบทของสินทรัพยมากกวาหน้ีสิน ผู วิจัยจึง
เลือกศึกษาการเปดเผยขอมูลตามลําดับช้ันของตราสารทุนที่
กิจการจัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย (Available for 
Sale: AFS) เนื่องจากกิจการตองวัดมูลคาเงินลงทุนใน
ตราสารทุนทุกชนิดดวยมูลคายุติธรรม แมวาตราสารทุนท่ี
กิจการถือจะไมมีการซื้อขายอยูในตลาด ทําใหมูลคายุติธรรม
ของตราสารทุนดังกลาวจะมีทั้งระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 
3 และบันทึกผลตางที่เกิดจากการวัดมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยเผื่อขายในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI) ซึ่งจะ
ทําใหนักลงทุนสามารถสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลงของกําไร

สําหรับปของกิจการกอนและหลังท่ีจะเกิดรายการกําไรหรือ
ขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย
นั่นเอง

อนึ่ง จากการศึกษาของ Song, Thomas and Yi 
(2010) พบวา ระดับความเกี่ยวของกับการตัดสินใจของ
มูลคายุติธรรมระดับ 3 มีความแตกตางจากมูลคายุติธรรม
ระดับ 1 และระดับ 2 เปนอยางมาก อีกทั้งยังพบหลักฐาน
เชิงประจักษวามูลคายุติธรรมระดับ 1 และระดับ 2 มีความ
สัมพันธกับราคาหุนมากกวามูลคายุติธรรมระดับ 3 ผูวิจัยDo
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ผลกระทบของการเป�ดเผยข�อมูลตามลําดับช้ันมูลค�ายุติธรรมของกิจการท่ีมีผลการดําเนินงานแตกต�างกันต�อวิจารณญาณของนักลงทุนทั่วไป

จึงคาดการณวานักลงทุนทั่วไปจะประเมินความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจแตกตางกันในมูลคายุติธรรมท่ีมีลําดับช้ัน
แตกตางกัน จึงไดตั้งสมมติฐานท่ี 3 ดังน้ี

H3a: ในกรณีที่กิจการมีกําไรจากผลการดําเนินงาน
สําหรับปและมีผลขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมที่แสดง
อยูใน OCI แลวทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีเปนกําไร
เบด็เสรจ็รวมนอยลง นกัลงทนุท่ัวไปจะประเมนิความเกีย่วของ
กับการตัดสินใจของรายการขาดทุนจากมูลคายุติธรรมระดับ 
1 มากกวารายการขาดทุนจากมูลคายุติธรรมระดับ 3

H3b: ในกรณีที่กิจการมีกําไรจากผลการดําเนินงาน
สําหรับป และมีผลขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมที่แสดง
อยูใน OCI แลวทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีแสดงผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม นกัลงทุนทัว่ไปจะประเมินความเก่ียวของ
กับการตัดสินใจของรายการขาดทุนจากมูลคายุติธรรมระดับ 
1 มากกวารายการขาดทุนจากมูลคายุติธรรมระดับ 3

นักลงทุนจะใหนํ้าหนักการตัดสินใจในขอมูลที่มีกําไร
กับขอมูลที่มีผลขาดทุนแตกตางกัน โดยเปนไปตามทฤษฎี
ความคาดหวัง (Prospect Theory) ซึง่เปนทฤษฎทีีพ่ฒันาขึน้ 
เพื่อใชอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของมนุษยในการตัดสิน
ปญหาภายใตความไมแนนอน เนื่องจากทัศนคติของคนที่
มีต อความเส่ียงอาจเปล่ียนแปลงไดตามเหตุการณและ
กรอบปญหาของการตัดสินใจ โดยที่พบวาคนสวนใหญจะ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงถาเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการ
ไดมา แตในทางกลับกัน คนสวนใหญจะชอบความเสี่ยง
ถาเปนการตัดสินใจที่เก่ียวของกับการสูญเสีย ยกตัวอยาง
เชน นักลงทุนมักมีทัศนคติตอความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่
ไมคงเสนคงวา โดยนักลงทุนจะรีบขายหุ นที่ทํากําไรเพื่อ
ใหไดกําไรที่แนนอนไวกอน แตจะไมยอมขายหุนท่ีขาดทุน
เพราะหวังวาราคาหุนจะสูงขึ้นในอนาคต ผูวิจัยจึงไดทําการ
ตั้งสมมติฐานที่ 4 ดังน้ี

H4: ในกรณีที่กิจการมีกําไรจากผลการดําเนินงาน
สําหรับปและมีผลขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมที่แสดง
อยูใน OCI แลวทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานท่ีแสดงผล
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จะมีระยะหางของความเกี่ยวของกับ

การตัดสินใจในมูลคายุติธรรมระดับ 1 กับระดับ 3 มากกวา 
ในกรณีที่กิจการท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีเปนกําไรเบ็ดเสร็จ
รวมนอยลง

วิธีการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงการทดลอง โดยใช

รูปแบบของ 2 x 2 between-subjects design มีตัวแปร
อิสระ 2 ตัวแปร คือ ผลการดําเนินงานของกิจการท่ีแสดง
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และลําดับชั้นมูลคายุติธรรมที่
เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทําใหสามารถ
แบงกลุมการวิจัยออกเปน 4 กลุม ดังนี้

(1) เดิมกิจการมีกําไรสําหรับป เกิดผลขาดทุนจากการ
วัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย ทําให
กิจการมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมนอยลง โดยท่ีกิจการ
วัดมูลคายุติธรรมระดับ 1 (GLG_LV1)

(2) เดิมกิจการมีกําไรสําหรับป เกิดผลขาดทุนจาก
การวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ทําให
กิจการมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมนอยลง โดยท่ีกิจการ
วัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 (GLG_LV3)

(3) เดิมกิจการมีกําไรสําหรับป เกิดผลขาดทุนจาก
การวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ทําให
กิจการมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยที่กิจการ
วัดมูลคายุติธรรมระดับ 1 (GLL_LV1)

(4) เดิมกิจการมีกําไรสําหรับป เกิดผลขาดทุนจาก
การวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ทําให
กิจการมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม โดยที่กิจการ
วัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 (GLL_LV3)

ปจจุบันนักลงทุนทั่วไป (Nonprofessional Investor) 
มีสัดสวนอยูในตลาดจํานวนมาก ซึ่งเปนผู ใชงบการเงิน
กลุ มหน่ึงที่มีความสําคัญและมีความนาสนใจท่ีจะศึกษา
เปนอยางย่ิง จากการศึกษาของ Elliott (2007) พบวา
นักศึกษาปริญญาโททางดานบริหารธุรกิจและการบัญชีเปน
ตัวแทนของนักลงทุนทั่วไปสําหรับงานวิจัยเชิงทดลองท่ีมี
ความเหมาะสมท่ีสุด เนื่องจากนักลงทุนทั่วไปและนักศึกษาDo

wn
loa

d จ
าก

..ว
าร

สา
รว

ิชา
ชีพ

บัญ
ชี



86 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 11 ฉบับที่ 31 สิงหาคม 2558

บทความวิจัย

ปริญญาโททางดานบริหารธุรกิจและการบัญชีมีพฤติกรรม
การสืบคนขอมูล (Information Acquisition) และการ
รวบรวมขอมูล (Information Integration) ที่คลายคลึงกัน 
แตในบางกรณีอาจมีการตัดสินใจในการลงทุน (Investment 
Decision) ที่แตกตางกัน ผูเขารวมงานวิจัยจะถูกกําหนดให
มีการกระจายตัวในการเขารวมการทดลองในแตละกลุ ม
ผูเขารวมงานวิจัยประกอบดวยนักศึกษาปริญญาโททางดาน
บริหารธุรกิจและการบัญชีจํานวน 120 คน ซึ่งเปนผู ที่มี
ความรูทางดานการบัญชีและการเงินพอสมควรเปนตัวแทน
ของนักลงทุนทั่วไป (Maines and McDaniel, 2000; 
Frederickson and Miller, 2004; Hodge et al., 2004; 
Elliott et al., 2007) ผูวิจัยไดมีแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความรูดานการบัญชี การเงิน และความสนใจดานการลงทุน
ของผู  เข าร วมงานวิจัยกอน และใหตอบคําถามโดยให
ถือเสมือนวานักศึกษาเปนนักลงทุนทั่วไปที่กําลังทําการ
ประเมินกิจการในกรณีศึกษา ซึ่งขั้นตอนการทดลองจะ
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 ผูเขารวมงานวิจัยจะไดรับซองจดหมาย
ซองแรก โดยขางในจะเปนคําถามกอนเริ่มทําการทดลอง 
(Pre-experimental Questionnaire)

ขั้นตอนท่ี 2 ผูเขารวมงานวิจัยจะไดรับขอมูลของบริษัท
ที่สมมติขึ้น และงบการเงินของบริษัท เพ่ือใหผูเขารวมงาน
วิจัยไดรับขอมูลของบริษัทที่ครบถวน ใกลเคียงความเปนจริง
มากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยจะขอความรวมมือใหผูเขารวมงาน
วิจัยใชวิจารณญาณของตนเองในการประเมินความนาเชื่อถือ
ของผลการดําเนินงาน และการประเมินความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจในการลงทุน ผูวิจัยไดนํางบการเงินที่ใชเปน
กรณีศึกษาจากบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทหน่ึงมาดัดแปลง โดยเพ่ิมเติมรายการเงินลงทุนใน
ตราสารทุนเผื่อขายที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ผ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเพิ่มเติมหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมที่แตกตาง
กันตามสถานการณในแตละกลุมการทดลอง ผูเขารวมงาน

วิจัยจะสามารถพิจารณาขอมูลของบริษัทในข้ันตอนท่ี 2 
ประกอบการตอบคําถามได

ขั้นตอนที่ 4 ผู เขารวมงานวิจัยจะไดรับคําถามหลัง
ทําการทดลอง (Debriefing Questionnaire) เพื่อทดสอบ
ผูเขารวมงานวิจัย (Manipulation Check) และถามขอมูล
สวนตัว

ผลการศึกษา
ผูเขารวมการทดลองมีจํานวนทั้งสิ้น 175 คน แตผูวิจัย

ไดทําการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสามารถใชในการวิเคราะห
ผลการวิจัยไดจํานวนทั้งสิ้น 123 คน หรือคิดเปนรอยละ
70 ของผูเขารวมการทดลองท้ังหมด เปนนักศึกษา MBA 
Program จํานวน 58 คน จาก 88 คน หรือคิดเปนรอยละ 
66 นักศึกษา IBMP Program จํานวน 63 คน จาก 77 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 82 และนักศึกษาโครงการอื่น ๆ  อีก
จํานวน 2 คน จาก 10 คน หรือคิดเปนรอยละ 20 ซึ่งมี
ชวงอายุระหวาง 18–25 ป จํานวน 74 คน และชวงอายุ 
26 ปขึ้นไป จํานวน 49 คน โดยเปนผูไมมีประสบการณ
การทํางานจํานวน 49 คน มีประสบการณการทํางาน
นอยกวา 3 ป จํานวน 29 คน มีประสบการณการทํางาน 
3–5 ป จํานวน 29 คน และผูมีประสบการณการทํางาน
มากกวา 6 ปขึ้นไป จํานวน 16 คน สวนใหญไมมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตาง ๆ  รวมถึงไมไดเปนสมาชิกในสมาคม
วิชาชีพตาง ๆ

จากการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) พบวา
1) ระดับความรูเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนของผูเขารวม
งานวิจัยในแตละกลุ มการทดลองไมมีความแตกตางกัน
อยางมีระดับนัยสําคัญ ผู เขารวมงานวิจัยในทุกกลุมการ
ทดลองมีระดับความรูเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.1301 และระดับ
คะแนนในแตละกลุมการทดลองไมมีความแตกตางกันอยาง
มีระดับนัยสําคัญ (F = 0.3070, p-value = 0.82000,
Two-tailed) ในสวนของ 2) ระดับความสนใจในเรื่อง
ที่ เกี่ยวข องกับข าวสาร 3) ระดับความรู การวิเคราะหDo
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ผลกระทบของการเป�ดเผยข�อมูลตามลําดับช้ันมูลค�ายุติธรรมของกิจการท่ีมีผลการดําเนินงานแตกต�างกันต�อวิจารณญาณของนักลงทุนทั่วไป

งบการเงิน 4) ระดับความคุนเคยรายงานประจําป 5) ระดับ
ความรูเก่ียวกับมูลคายุติธรรม มีคาอยูในระดับปานกลาง
เชนเดียวกัน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.3984, 5.8130, 
6.0000 และ 4.9024 ตามลําดับ ซึ่งระดับคะแนนในแตละ
กลุมการทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ 
โดยมี F = 0.4070, p-value = 0.74800 สําหรับระดับ
ความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับขาวสาร, F = 0.1080, 
p-value = 0.95500 สําหรับระดับความรูการวิเคราะห
งบการเงิน, F = 0.4150, p-value = 0.74200 สําหรับ
ระดับความคุนเคยรายงานประจําป และ F = 0.3630, 
p-value = 0.78000 สําหรับระดับความรู เกี่ยวกับมูลคา
ยุติธรรม แสดงใหเห็นวาผู เขารวมงานวิจัยในแตละกลุ ม
การทดลองมีความสนใจ และความเขาใจในสภาพแวดลอม
ของธุรกิจในประเด็นตาง ๆ  ที่คลายคลึงกัน

จากผลการทดลองพบวานักลงทุนทั่วไปประเมินความ
นาเชื่อถือของการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ระดับที่ 1 ในกรณีที่กิจการมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมนอยลง
(คาเฉล่ีย = 7.1471) สูงกวากิจการที่วัดมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขายระดับที่ 3 (คาเฉล่ีย = 4.9032) อยางมี
นัยสําคัญ (F = 11.378, p-value < 0.001, One-tailed)

นอกจากน้ี จากการทดสอบดวย Multiple Comparisons 
พบวาการเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ 1 กับกลุมที่ 2 มีคา 
Mean Difference = 2.24383 ซึ่งมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ (p-value < 0.001, One-tailed) ซึ่งสนับสนุน
สมมติฐานที่ H1a และพบวานักลงทุนทั่วไปประเมินความ
นาเชื่อถือของการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ระดับที่ 1 ในกรณีที่กิจการมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
(คาเฉล่ีย = 6.4828) สูงกวากิจการที่วัดมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขายระดับที่ 3 (คาเฉล่ีย = 4.5172) อยางมี
นัยสําคัญ (F = 11.378, p-value < 0.001, One-tailed) 
นอกจากนี้จากการทดสอบดวย Multiple Comparisons 
พบวาการเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ 3 กับกลุมที่ 4 มีคา 
Mean Difference = 1.96552 ซึ่งมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ (p-value = 0.003, One-tailed) ซึ่งสนับสนุน

สมมติฐานที ่H1b นัน่คอื ไมวากิจการจะมผีลการดาํเนนิงาน
เปนอยางไร นักลงทุนทั่วไปจะเช่ือถือผลขาดทุนจากการ
วัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายระดับที่ 1 มากกวา
ผลขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย
ระดับที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ

ภาพแสดงกราฟผลการทดสอบสมมติฐานที่ H1a
และ H1b

จากผลการทดลองพบวานักลงทุนทั่วไปจะประเมิน
ความเช่ือถือได ของรายการขาดทุนจากมูลค ายุติธรรม
ระดับ 1 ไมแตกตางกัน โดยใชการทดสอบดวย Multiple 
Comparisons พบวาการเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ 1
กับกลุมที่ 3 มีคา Mean Difference = 0.66430 ซึ่งไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p-value = 0.662,
Two-tailed) และประเมินความเช่ือถือไดของรายการ
ขาดทุนจากมูลคายุติธรรมระดับ 3 ไมแตกตางกัน พบวา
การเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ 2 กับกลุมที่ 4 มีคา Mean 
Difference = 0.38598 ซึ่งไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p-value = 0.916, Two-tailed) ซึ่งสนับสนุน
สมมติฐานที่ H2 นั่นคือ ทั้งในกรณีที่กิจการมีกําไรจาก
ผลการดําเนินงานสําหรับปและมีผลขาดทุนจากการวัด
มูลคายุติธรรมที่แสดงอยู ใน OCI แลวทําใหกิจการมีผล
การดําเนินงานที่เปนกําไรเบ็ดเสร็จรวมนอยลง หรือทําให
กิจการมีผลการดําเนินงานท่ีแสดงผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ก็ตาม นักลงทุนจะประเมินความนาเชื่อถือของมูลคายุติธรรม
ในลําดับชั้นเดียวกันไมแตกตางกันDo
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จากผลการทดลองพบวานักลงทุนทั่วไปประเมินความ
เกี่ยวของกับการตัดสินใจของการวัดมูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนเผื่อขายระดับที่ 1 ในกรณีที่กิจการมีกําไรเบ็ดเสร็จรวม
นอยลง (คาเฉล่ีย = 6.7647) สูงกวากิจการท่ีวัดมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายระดับที่ 3 (คาเฉลี่ย = 5.9355) 
แตเมื่อทําการทดสอบดวย Multiple Comparisons
พบวา การเปรียบเทียบระหวางกลุมที่ 1 กับกลุมที่ 2 มีคา 
wMean Difference = 0.82922 ซึ่งไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ (p-value = 0.159, One-tailed) ซึ่ง
ไมสนับสนุนสมมติฐานที่ H3a แตพบวานักลงทุนทั่วไป
ประเมินความเก่ียวของกับการตัดสินใจของการวัดมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายระดับที่ 1 ในกรณีที่กิจการ
มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (คาเฉลี่ย = 6.8621) สูงกวา
กิจการที่วัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายระดับท่ี 3 
(ค าเฉลี่ย = 5.3448) อย างมีนัยสําคัญ (F = 4.979, 
p-value = 0.003, One-tailed) นอกจากนี้จากการทดสอบ
ดวย Multiple Comparisons พบวาการเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมที่ 3 กับกลุมที่ 4 มีคา Mean Difference = 
1.51724 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p-value 
= 0.008, One-tailed) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานท่ี H3b
นั่นคือ นักลงทุนทั่วไปจะพิจารณาความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจในผลขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื่อขายระดับที่ 1 มากกวาผลขาดทุนจากการวัดมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายระดับที่ 3 ในกรณีที่กิจการ
ไดรับผลกระทบจากการวัดมูลคายุติธรรมแลวทําใหกิจการมี

ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเทานั้น โดยไมพบผลกระทบดังกลาว
ในกรณีที่กิจการไดรับผลกระทบจากการวัดมูลคายุติธรรม
แลวทําใหกิจการมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมนอยลง ซึ่งชี้ใหเห็นวา
นักลงทุนทั่วไปสนใจผลกําไรโดยรวม โดยไมไดคํานึงถึง
ลําดับช้ันมูลคายุติธรรมท่ีกิจการเลือกใช จึงทําใหลําดับชั้น
มูลคายุติธรรมไมมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจในกรณีที่
กิจการมีผลกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ภาพแสดงกราฟผลการทดสอบสมมติฐานที่ H3a
และ H3b

จากผลการทดลองพบวานักลงทุนทั่วไปจะประเมิน
กิจการที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (Mean 
Difference = 1.51724) โดยมีระยะหางของความเก่ียวของ
กับการตัดสินใจในมูลคายุติธรรมระดับ 1 กับระดับ 3 
มากกวา กรณีที่กิจการมีผลการดําเนินงานท่ีเปนกําไร
เบ็ดเสร็จรวมนอยลง (Mean Difference = 0.82922)
โดยวิเคราะหดวยสถิติ One-way ANOVA with Contrast 

ภาพแสดงกราฟผลการทดสอบสมมติฐานที่ H2
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ผลกระทบของการเป�ดเผยข�อมูลตามลําดับช้ันมูลค�ายุติธรรมของกิจการท่ีมีผลการดําเนินงานแตกต�างกันต�อวิจารณญาณของนักลงทุนทั่วไป

Code โดยผูวิจัยไดใหนํ้าหนักของ Contrast Coefficient 
คอื +1, -1, +2 และ –2 สาํหรบัเงือ่นไขการทดลองกลุมที ่ 1 
(GLG_LV1) เงือ่นไขการทดลองกลุมที ่2 (GLG_LV3) เงือ่นไข
การทดลองกลุมที่ 3 (GLL_LV1) และเงื่อนไขการทดลอง
กลุมท่ี 4 (GLL_LV3) ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาปฏิสัมพันธ
ระหวาง GLL_LV1 และ GLL_LV3 สูงกวาเมื่อเทียบกับ 
GLG_LV1 และ GLG_LV3 อยางมีนัยสําคัญ (t = 1.02719, 
p-value < 0.001, One-tailed) ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน
ที่ H4 นั่นคือ นักลงทุนทั่วไปจะใหความเก่ียวของกับการ
ตัดสินใจที่แตกตางกันของลําดับชั้นมูลคายุติธรรม ในกรณีที่
กิจการไดรับผลกระทบจากการวัดมูลคายุติธรรมดังกลาว
จนทําใหกิจการมีผลการดําเนินงานขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ภาพแสดงกราฟผลการทดสอบสมมติฐานที่ H4

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลการทดลองทั้งหมดทําใหไดขอสรุปของงานวิจัย

ครั้งนี้วา การเปดเผยขอมูลตามลําดับชั้นมูลคายุติธรรมท่ี
กิจการในประเทศไทยตองถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 
สงผลตอการประเมินความนาเชื่อถือและความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป อยางไรก็ตามมาตรฐาน
ฉบับดังกลาวเพิ่งมีการประกาศใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 ที่ผานมา ทําใหผู ใชงบการเงินยังไมมีความ
คุนเคยรวมถึงยังไมเขาใจความหมายท่ีถูกตองของการแสดง
ขอมูลในรูปแบบดังกลาว หนวยงานที่มีบทบาทเก่ียวของกับ

การใหความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
ควรจัดสัมมนาหรือออกเอกสารประชาสัมพันธใหมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เรื่อง การวัดมูลคา
ยุติธรรม เปนที่รู จักเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนของ
ผูใชงบการเงินที่อาจตองนําขอมูลดังกลาวไปใชประกอบการ
ตัดสินใจในการประเมินมูลคาของกิจการในลําดับถัดไป

งานวิจัยนี้ไดรวบรวมหลักฐานที่เก่ียวของกับผลกระทบ
จากการเปดเผยขอมูลตามลําดับชั้นมูลคายุติธรรม ในชวงท่ี
ประเทศไทยเพิ่งเริ่มประกาศใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม ทําใหผูที่มี
สวนเก่ียวของกับการออกมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
ไดทราบถึงผลกระทบที่มีตอนักลงทุนทั่วไป ทําใหสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานฉบับดังกลาว
ในอนาคต จนทําใหมาตรฐานฉบับนี้สามารถนํามาปรับใชได
อยางเต็มประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทยอยาง
แทจริง ทั้งนี้ งานวิจัยนี้มีขอจํากัดอยูดวยกัน 4 ประการ
ซึ่งอาจเปนแนวทางใหแกงานวิจัยในอนาคต ดังนี้

1) ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะผลกระทบจากการเปดเผย
ขอมูลขาดทุนจากการวัดมูลคายุติธรรมเทานั้น แตในความ
เปนจริงกิจการก็สามารถเกิดรายการกําไรจากการวัดมูลคา
ยุติธรรมได ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตอาจเลือกศึกษา
ผลกระทบจากการเปดเผยขอมูลกําไรจากการวัดมูลคา
ยุติธรรมกับวิจารณญาณของผูใชงบการเงินวาจะมีลักษณะ
การตัดสินใจเหมือนกันหรือไม อยางไร

2) ผูวิจัยเลือกศึกษาผลกระทบจากการเปดเผยขอมูล
จากการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 1 และระดับที่ 3 เทานั้น 
งานวิจัยในอนาคตสามารถศึกษาผลกระทบจากการวัดมูลคา
ยุติธรรมระดับที่ 2 เพื่อเติมเต็มความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การตัดสินใจของผูใชงบการเงิน

3) ผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะรายการวัดมูลคายุติธรรม
ในเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งจะแสดงรายการในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (OCI) ในความเปนจริงผูใชงบการเงินบางคน
อาจจะไมไดใหความสําคัญกับรายการที่เกิดข้ึนใน OCI มาก
เทากับรายการท่ีรวมอยูในงบกําไรขาดทุน ดังนั้น งานวิจัยDo
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ในอนาคตอาจเลือกศึกษารายการเงินลงทุนเพื่อคา ซึ่ง
มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหกิจการวัดมูลคารายการดังกลาว
ดวยมูลคายุติธรรมและแสดงผลรวมอยูในงบกําไรขาดทุน

4) ผูวิจัยเลือกศึกษาถึงการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป
เทานั้น อยางไรก็ตาม ยังมีผู  ใช งบการเงินกลุ มอื่นท่ีมี
ความสําคัญตอการออกมาตรฐานการบัญชี ดังน้ัน งานวิจัย
ในอนาคตอาจเลือกศึกษาผู ใช งบการเงินกลุ มอื่น เช น
นักลงทุนมืออาชีพ สถาบันการเงิน หรือ ผูใหกู เปนตน
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