กรอบแนวคิดการวิจยั เรือ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขทางบัญชีและ
มูลค่าเพิม่ เชิงเศรษฐศาสตร์กบั ราคาหุน้ ของบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิตยา ยอดสาร
อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขทางบัญชีและ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์กบั ราคาหุ้น โดยพิจารณาความสัมพันธ์ 2 ตัวแปรหลัก คือ 1) ตัวเลข
ทางบั ญชี ประกอบด้ วย อัตราผลตอบแทนจากสิน ทรั พย์รวม อัตราผลตอบแทนจากผู้ ถือหุ้ น
2) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาหุ้น
ผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่ างจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยในดัชนี SET 50 ตามที่ได้ นาํ ส่งรายงานทางการเงินระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี
2554 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 จํานวน 39 บริษัท ในระดับความเชื่อมั่น 95% แนวทางการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยจะใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เป็ น
วิธกี ารทางสถิติท่จี ะใช้ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

1. บทนํา
จากปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยมีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ล้าสมัย มีต้นทุนการผลิตสูง แรงงานไร้ ทักษะ ผู้ผลิตขาดการพัฒนาตราสินค้ าของตนเอง
ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความสามารถในการจัดการ การตลาดและข้ อมูลการตลาด ขาดการ
ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุ นขนาดกลางและขนาดย่อม ผลิตภาพและประสิทธิภาพการ
ผลิ ต ตํ่า และขาดการพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ และความเชื่ อ มโยงระหว่ า งอุ ต สาหกรรม
ทํา ให้
ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจากระบบทุนนิยมโดยรัฐเป็ นระบบเศรษฐกิจ
เสรี พัฒนาจากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้ า (Import Substitution) สู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยส่งเสริมการส่งออก(Export Promotion)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นสถาบันที่มีความสําคัญในตลาดทุน จัดตั้งขึ้นเพื่อทํา
หน้ าที่เป็ นแหล่งระดมทุนระยะยาวให้ กบั ธุรกิจที่ต้องการเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ โดยการออก


นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
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หลักทรัพย์เสนอขายให้ นักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่มีเงินออม ถ้ าเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์
เพิ่มทุนครั้งแรก หรือครั้งใหม่ จะเรียกว่าเป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดแรก (Primary
Market) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ เป็ นผู้ทาํ หน้ าที่ซ้ ือขายหลักทรัพย์โดยตรง แต่จะควบคุมดูแลให้
การซื้อขายหลักทรัพย์ดาํ เนินไปอย่างเป็ นระเบียบ มีความคล่องตัว โปร่งใส และยุติธรรม การที่
ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทสําคัญดังกล่าว ทําให้ หลักทรัพย์ท่เี สนอขายในตลาดแรกมีสภาพคล่อง
(Liquidity) มากขึ้น เพราะนักลงทุนหรือประชาชนทั่วไปที่ซ้ ือหลักทรัพย์ในตลาดแรกสามารถนํา
หลักทรัพย์ดังกล่าวมาทําการซื้อขายในตลาดรอง เพื่อเปลี่ยนเป็ นเงินได้ ตามราคาที่ถูกกําหนดขึ้น
จากอุปสงค์และอุปทานในขณะนั้น ทําให้ การจัดสรรทรัพยากรหรือเงินลงทุนเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม เนื่องจากกิจการที่ดีย่อมมีผ้ ูต้องการลงทุนมากทําให้ ราคาหลักทรัพย์ท่ี
ออกโดยกิจการนั้นปรับตัวสูงขึ้นตามความต้ องการของนักลงทุน ส่วนกิจการที่มีนักลงทุนสนใจ
ลงทุนน้ อย ราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวก็จะถูกสะท้ อนออกมาในทิศทางที่ตรงกันข้ าม (รัชนี รุ่งศรี
รัตนวงศ์, 2553)
สําหรับประเทศไทย การลงทุนในหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ จะพิจารณาจากราคาตลาดของ
หลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวย่ อมมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนส่วนใหญ่ จะใช้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์
รายงานทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินประกอบการตัดสินใจด้ วย เช่น เครื่องมือในการวัด
ความสามารถในการทํากําไร วัดประสิทธิภาพการทํางาน ต่ าง ๆ แต่การวิเคราะห์รายงานทาง
การเงินด้ วยอัตราส่วนทางการเงินนั้น เป็ นการให้ ความสนใจในตัวเลขกําไรของกิจการเพียงอย่าง
เดี ยว ไม่ ไ ด้ คํานึ งถึงตั วชี้ นํา อื่น ๆ ในการวั ดผลประกอบการของกิจการอาจเป็ นความคิ ด ไม่
ถู ก ต้ องนั ก เพราะเนื่ อ งจากตั ว เลขกํา ไรสุ ท ธิ เ ป็ นเพี ย งบทสรุ ป สุ ด ท้ า ยที่ ผ่ า นขั้ น ตอนทาง
กระบวนการทางบัญชี ซึ่งในโลกธุรกิจปัจจุบัน การวัดผลการดําเนินงานที่แท้ จริงของธุรกิจถือเป็ น
ส่วนหนึ่งที่จะทําให้ ทราบถึงผลการดําเนินงานของธุรกิจว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ โดยมีแนวคิด
การวัดผลการดําเนินงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายเพื่อให้ รับกับสภาพเศรษฐกิจและกลยุทธ์ใน
การดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยแนวความคิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value
Added : EVA) ที่จะสะท้ อนถึงผลกําไรที่เกิดขึ้นจากดําเนินงานที่แท้ จริง ซึ่งสามารถนํามาเป็ น
ดัชนีช้ ีวัดหนึ่งในการประเมินด้ านการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ าอัตราส่วนทางการเงินแบบเดิม
เพราะหลักการบัญชีท่รี ับรองทั่วไปนั้นไม่สามารถวัดผลการดําเนินงานเชิงเศรษฐศาสตร์ได้ อย่าง
เต็มที่ เนื่องจากไม่ได้ คาํ นึงถึงต้ นทุนเงินของผู้ถือหุ้น และ EVA ยังเป็ นเครื่องมือที่นิยมกันมากใน
การใช้ ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการเงิน (Stern & Stewart, 1991) เพราะมูลค่าเพิ่มเชิง
เศรษฐศาสตร์ตัวนี้เป็ นตัววัดผลการดําเนินงานทางการเงินที่ใกล้ เคียงกับกําไรทางเศรษฐกิจของ
กิจการและเป็ นตัววัดประสิทธิภาพในส่วนของผู้ถอื หุ้นอีกด้ วย
จากเหตุผลที่กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงได้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขทางบัญชีและ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์กับราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวเลขทางบัญชีและมูลค่าเพิ่ม
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เชิ ง เศรษฐศาสตร์ กับ ราคาหุ้ น ว่ า มีค วามสัม พั น ธ์กัน อย่ า งไร ซึ่ งทํา การเก็บรวบรวมข้ อ มู ลจาก
รายงานทางการเงินรายไตรมาสจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 50) ผลลัพธ์ท่ไี ด้
จากการวิจัย สามารถช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินใช้ เป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการตัดสินใจลงทุน และเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารมาใช้ เป็ นกุญแจสําคัญในการสร้ างมูลค่าให้ กบั องค์กร อีกทั้ง
จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารกิจ การ และผู้ ส นใจโดยทั่ว ไปในการพั ฒ นาแนวทางวั ด ผลการ
ดํา เนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวคิด ใหม่ ท างด้ า นการบริ ห ารที่มุ่ ง เน้ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เชิ ง
เศรษฐกิจกลับไปยังผู้ถอื หุ้น

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1.2.1 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมกับราคา
หุ้นเฉลี่ยรายไตรมาสของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยใน
ดัชนี SET 50
1.2.2 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นกับราคาหุ้นเฉลี่ย
รายไตรมาสของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในดัชนี SET
50
1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์กบั ราคาหุ้นราคาหุ้น
เฉลี่ยรายไตรมาสของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในดัชนี
SET 50

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยในดัชนี SET 50 ตามที่ได้ นาํ ส่งรายงานทางการเงินระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี
2554 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 จํานวน 39 บริษัท แต่ไม่รวมถึงข้ อมูลในรายงานทางการเงิน
ของบริ ษัท ที่ทางตลาดหลักทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยสั่งการให้ มีการแก้ ไขรายงานทางการเงิน
(ทรรศนีย์ สุภาวเวช, 2545 และนพรัตน์ ติวะวงศ์, 2545) แนวทางการวิเคราะห์ผลการวิจัยจะ
ใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 (สุเวช ปิ ยะรัตนวัฒน์, 2548; ณัฐกานต์ กู้วงศ์บัณฑิต, 2549)
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้ กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มอุตสาหกรรมที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดัชนี SET 50 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ทรรศนีย์ สุภาวเวช (2545) ที่กล่าวว่าบริษัทใน SET 50 ถือเป็ นบริษัทมีมูลค่าหุ้นในตลาดสูง
และการซื้อขายมีสภาพคล่ องสูง (High liquidity) ที่นักลงทุนสนใจมากในการลงทุน แต่ไม่
รวมถึงบริษัทที่ไม่สามารถรวบรวมข้ อมูลงบการเงินและข้ อมูลด้ านการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องภาย
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ในช่วง 3 ปี ติดต่อกัน ระหว่างไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2556 และบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials Industry) เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
การเงินมีลักษณะเฉพาะในการดําเนินธุรกิจและมีข้อจํากัดในการเปิ ดเผยข้ อมูล (พรชนก วิถี
ธรรม, 2554) การเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ ข้อมูล
ตัวเลขจากข้ อมูลรายงานทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็ นรายไตรมาสย้ อนหลัง
จํานวน 12 ไตรมาส แบ่ งเป็ น 3 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ 1 การหาข้ อมู ลตั วเลขทางบั ญชี ของอั ตรา
ผลตอบแทนจากสินทรั พย์รวม อัตราผลตอบแทนจากผู้ ถือหุ้ น และส่ วนที่ 2 การหาข้ อมู ลของ
มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ แต่ในการแสดงค่าของกําไรจากการดําเนินงานหลักหักภาษี (NOPAT)
และเงินลงทุนที่ลงไป (Invested Capital) นั้นควรเป็ นค่าที่หลังจากการปรับปรุงทางบัญชีแล้ ว รายการ
ปรับปรุงทางบัญชีจะทําให้ EVA มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และส่วนที่ 3 การหาข้ อมูลของราคาหุ้นเฉลี่ย
รายไตรมาส จากฐานข้ อมูลออนไลน์ SET SMART (www.setsmart.com) เอกสาร บทความวิชาการ
รวมทั้งเว็บไซด์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือวัด คือการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามได้ ทาํ การทดสอบสมมติฐานการศึกษาโดยใช้ ค่านัยสําคัญที่ 0.05 หากค่ า
Significant แสดงน้ อยกว่า 0.05 จะยอมรับสมมติฐานที่ต้ังขึ้น (สุเวช ปิ ยะรัตนวัฒน์, 2548; ณัฐ
กานต์ กู้วงศ์บัณฑิต, 2549)
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขทางบัญชีและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์
กับราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ประกอบด้ วย 2 สถิติ คือ
1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็ นการสรุปลักษณะของข้ อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาในขั้นต้ นในรูปของการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ การวัดแนวโน้ มสู่ส่วนกลาง เช่ น ค่าเฉลี่ย
ค่ ามั ธยฐาน และค่ าฐานนิ ยม และการวั ดการกระจายของข้ อมู ลเช่ น ค่ าแปรปรวน ค่ าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเลขทางบัญชีและมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์กบั ราคาหุ้นองบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และการทดสอบสมมติฐานในการศึกษา ซึ่งทําการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) เพราะการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ เป็ นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ตัวแปรหลายตัว และต้ องเป็ นตัวแปรเชิงปริมาณ ประกอบด้ วย ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable) อย่างน้ อย 2 ตัว และตัวแปรตาม (Dependent Variable) จํานวน 1 ตัว
(ชวลิต ทับสีรัก, 2555) ผู้วิจัยจึงนํามาสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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ตัวแปรอิสระ (X)

ตัวแปรตาม (Y)

1) ตัวเลขทางบัญชี
1.1) อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม
(ROA:X1)
1.2) อัตราผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุน้
(ROE:X2)

ราคาหุ น้ เฉลี่ยแต่ละไตรมาส

2) มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA:X3 )

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

บรรณานุกรม
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย. กรุงเทพฯ
:สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ขวัญฤทัย วชิรพันธ์สถิต. (2550). การวิเคราะห์ความเสีย่ งและอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้
แบบจํ าลองสามปั จจัย. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ. จังหวัดเชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จั ก รี ทุ่ ง แจ้ ง. (2557). ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น กับ มู ล ค่ า เพิ่ ม
เศรษฐศาสตร์และราคาหุน้ สามัญของบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํ ากัด (มหาชน)
ระหว่ างปี 2545
ถึง 2554.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ. จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
จรรยาวรรณ จิตวรพันธ์. (2546). มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐศาสตร์และผลตอบแทนของหุน้
สามัญ.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. กรุงเทพฯ
: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

1429

จุฑามาศ นันต๊ะราช. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาตลาด
หลัก ทรัพ ย์ข องกลุ่ ม ธนาคารที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ. จังหวัดปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.
ชวลิต ทับสีรัก. (2555). ตัวแปรเชิงคุณภาพกับการวิเคราะห์การถดถอย. วารสารการวัดผล
การศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา. จังหวัดมหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ณัฐกานต์ กู้วงศ์บัณฑิต. (2549). ศึกษาเกีย่ วกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ กับมูลค่าเพิม่
เชิง- เศรษฐศาสตร์. งานนิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนาคารแห่ งประเทศไทย. 2552. “ตราสารหนี้ มีกี่ประเภท”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.thaibond.com/bondmarket/bond_type.html
ธรรมรัตน์ เฉลิมพลประภา. (2551). มู ลค่าความเสี่ยงของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หุน้
สามัญ ตามดัชนี SET 50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ. จังหวัดเชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธัชวิน โอจรัสพร. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินหลักของธนาคาร
พาณิชย์กบั ราคาหุน้ สามัญในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ. จังหวัด
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นันทนา สุนทรบุรษุ . (2545). ความสัมพันธ์ระหว่างราคาตลาดของหุน้ และอัตราส่วนทางการเงินของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมการสือ่ สารทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย.
วิ ท ยานิ พ นธ์ป ริ ญ ญาโท.
กรุ ง เทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วรศักดิ์ ทุมมานนท์. ถึงเวลาแล้วสําหรับมูลค่าเพิม่ เชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added),
วารสารนักบัญชี. (เม.ย. – ก.ค. 2549) :119 – 142.
ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2551. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมประสงค์ เสนารัตน์. (2552). การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ. (อาจารย์ประจําวิทยาลัย
การศึกษา). จังหวัดร้ อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด.
1430

ภาษาต่างประเทศ
Biddle, G. C., Bowen, R. M. & Wallace, J. S. (1997). Does EVA beat earnings?
Evidence on associations with stock returns and firm values. Journal of Accounting
and Economics, 24, 301-336.
Brigham, E. F. & Ehrhardt, M. C. (2005). Financial management: Theory and practice.
China: Thomson.
Leh, K., and A.K. Makhija., ‘Eva & MVA as Performance Measures and Signals for
Strategic Change. ‘Strategy and Leadership. (1996).
Stern Stewart & Co. ได้ศึกษาถึงความสามารถในการทํากําไรของบริษทั ในรูปของ
มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐศาสตร์ และมูลค่าเพิม่ ทางการตลาดในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา, www http://www.sternstewart.com/>,Accessed February
1999.
Stewart, G. B. (1991). The Quest for value, New York. (1991).
Tully, Shawn.,. ‘The Real Key to Creating Wealth.’ Fortune (29 September1993) : 38-49.
Young, S.D., and O’Byrne, S.F. ‘EVA The Value Base Management, New York:
McGraw-Hill. (2001).

1431

