
คุณลกัษณะของขอ้มูลทางบญัชีเพือ่ประโยชนใ์นการตดัสินใจ (Value Relevance) 

ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หลงัปรบัใชม้าตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  คุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ใน การ

ตัดสินใจ (Value Relevance)  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังปรับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาน้ี คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ านวน  7 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม  346  บริษัท โดยท าการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 ตัวแปร

อิสระที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ มูลค่าหุ้นตามบัญชี และอัตราก าไรต่อหุ้น และตัวแปรตามได้แก่ มูลค่า

ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ วิธีทางสถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน โดยท าการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลจากการศึกษาพบว่า  หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ คุณลักษณะ

ของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value Relevance)  ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 Index และ ไม่ใช่กลุ่มดัชนี SET 100 Index ไม่

แตกต่างกนั  แต่ผลการวิจัยกลับพบว่า  คุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value 

Relevance) ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่าง และปีการเงินมีความแตกต่างกนั 

 

1. บทน า 

การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของตลาดทุนถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ของตลาด

การเงินในประเทศไทย  โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand )  เป็นสถาบัน

ที่ มีความส าคัญอย่างย่ิง ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  และมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งเดียวในประเทศ  (ศุภชัย  ศรีสุชาติ ,2549)  

ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง  อัน

เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการระดมเงินทุนจากใน

ประเทศ  และต่างประเทศเพ่ือขยายการเติบโตให้แก่บริษัท  รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทให้เป็นที่
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น่าเช่ือถือ และท าให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าให้กบัธุรกิจได้ รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นแก่นักลงทุน  ทั้งน้ีข้อมูล

รายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐานสากลถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างย่ิง ส าหรับนักลงทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์  เปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัท และอัตรา

ผลตอบแทนต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดียวกันเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ (อังครัตน์  

เพรียบจริยวัฒน์ ,2555) 

ส าหรับประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพฯ) ได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้เป็นอย่างมาก  เน่ืองจากใน

ปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติได้หันมาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้ต้องมีการจัดท ารายงานทางการเงิน

เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมาตรฐานสากลและให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจมากย่ิงขึ้ น  

ท าให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ตลอดจนการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทย ฉบับปรับปรุงปี 2552  กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (เกียรตินิยม  และสุธา, 

2554)  ซ่ึงมีผลให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินไทย (Thailand Finanacial  Reporting Standards: TFRS) อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  ส าหรับงบ

การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  และปัจจุบัน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยน้ัน สภาวิชาชีพบัญชี ฯ ได้มีการพัฒนา  ปรับปรุง และประกาศใช้ 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้รายงานทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ 

ปัจจุบัน ข้อมูลทางบัญชีถือเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อนักลงทุนในการพยากรณ์ และการ

ตัดสนิใจ  อกีทั้งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการวิเคราะห์  และประเมินมูลค่าบริษัทฯ ซ่ึงคุณค่าของข้อมูลทางบัญชีที่

มีผลต่อการตัดสนิใจคือการที่ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้ข้อมูลเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนกับมูลค่าตลาด

ในส่วนของเจ้าของได้ และสามารถวิเคราะห์ราคาหุ้นได้อย่างน่าเช่ือถือ (Barth et al., 2001) ซ่ึงตามทฤษฎี

ตลาดทุน (Capital Market-Association Theory) พบว่าการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจะสะท้อนให้เหน็การ

เปล่ียนแปลงของราคาหุ้นในตลาดเงินและตลาดทุน  ส่งผลให้ผู้บริหารจะการเลือกนโยบายบัญชีที่ท  าให้บริษัท

มีก าไรสูง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (รมิตา  วิริยวิโรจน์, 2556)  และสอดคล้องกับ ขวัญฤทยั และ

จินดา (2550) พบว่าระดับการเปิดเผยข้อมูล  ก าไรทางบัญชี อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น  และขนาดกิจการ

มีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ อมูลทางบัญชีที่มีคุณภาพของรายงานทางการเงินควรประกอบด้วย  ความเข้าใจ

ได้ความเกี่ยวข้องกันกับการตัดสินใจ  ความเช่ือถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้ ซ่ึงจะน าไปสู่การตอบสนอง

วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ (อัญชลี  วิรุฟห์จรรยา, ม.ป.ป) 

เน่ืองจากรายงานทางการเงินจะสะท้อนถึงผลการด าเนินงานขององค์การได้อย่างน่าเช่ือถือ  ซ่ึงสอดคล้องกับ

การที่ประเทศอินเดียที่มีการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial 

Reporting Standards: IFRS)  ซ่ึงส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีหลังจากการปรับใช้ IFRS แล้ว สามารถให้ข้อมูลทาง

บัญชีที่ใช้ในการพยากรณ์ได้ดีย่ิงขึ้ น(ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์, ม.ป.ป) และอัตราผลตอบแทนที่สามารถ
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เปรียบเทียบได้อย่างน่าเช่ือถือ และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบกับองค์การอื่น (กฤติยา ยง

วาณิชย์ ,2556) 

ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ 

(Value  Relevance) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หลังจากการปรับเปล่ียนเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ในปีพ.ศ. 2554 เป็นต้นมา  ซ่ึงผลการศึกษา

จะท าให้ทราบถึงข้อมูลทางบัญชีสามารถให้ประโยชน์ส าหรับนักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินได้หรือไม่และ

อย่างไร 

 

2. วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

เพ่ือทดสอบคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีระหว่างมูลค่าหุ้นตามบัญชี  อัตราก าไรต่อหุ้น  และ

มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังปรับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 

 

3. วิธีด าเนนิวิจยั 

กลุ่มประชากรในการศึกษาน้ี  คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และมี

การน าส่งรายงานทางการเงินครบถ้วน ถูกต้องตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปีพ.ศ.2558  

จ านวน  346 บริษัท  แต่จะไม่รวมบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials  Industry) เน่ืองจาก

เป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะในการด าเนินธุรกิจและมีข้อจ ากัดในการเปิดเผยข้อมูล (พรชนก วิถีธรรม 

,2554) และบริษัทที่อยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินตามค าสั่งการของส านักงานหรือบริษัทจดทะเบียนที่ถูก

ขึ้นเคร่ืองหมาย SP และบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม Non-Performing Group หรือ NPG และ กลุ่ม

กองทุนและธุรกิจขนาดกลาง (MAI)  เน่ืองจากต้องปฏบัิติตามข้อบังคับเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ มูลค่าหุ้นตามบัญชี  อัตราก าไรต่อหุ้น  และมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น

สามัญ  โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (multiple regression 

analysis)  และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในการทดสอบ

สมมติฐาน  ส าหรับการทบทวนวรรณกรรม พบว่าได้มีผู้ศึกษาข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ 

(Value Relevance)  และมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ  ซ่ึงขอยกตัวอย่างการศึกษาโดยสงัเขป ดังน้ี 

1) คุณค่าของข้อมูลทางการบัญชีที่มีผลต่อการตัดสินใจ (Value Relevance)  โดยพบว่า 

Keller and Staelin (1987) และ Stock and Harell (1995) (อ้างถึงในวิจิตรา กินาวงศ์,  2553) 

ศึกษาผลกระทบของคุณภาพข้อมูลและปริมาณข้อมูลที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ  โดยใช้แบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการตัดสินใจและคุณภาพข้อมูล  พบว่าประสิทธิภาพการตัดสินใจจะเพ่ิมข้ึน

ตามปริมาณข้อมูล  จนถึงจุดหน่ึงแล้วค่อยลดลงตามปริมาณข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน  ส่วนคุณภาพข้อมูลน้ันเม่ือระดับ

คุณภาพข้อมูลเพ่ิมขึ้น  ประสิทธิภาพการตัดสินใจจะเพ่ิมขึ้ นในอัตราถดถอย  และคุณภาพการตัดสินใจระดับ

บุคคลในรูปแบบการตัดสินใจที่มีความม่ันคง  และการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติ (consistency and consensus 

37



judgment) จะลดลงตามระดับข้อมูลทางการบัญชีที่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ Beisland (2009) ซ่ึงพบว่าข้อมูล

ทางบัญชีจะแสดงค่าที่เกี่ยวข้องหากมีการความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างจ านวนข้อมูลทางบัญชี  และมูลค่า

ตลาดของผู้ถือหุ้น  และช้ีให้เหน็ว่าคุณภาพของงบการเงินด้านความกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  ความทนัต่อเวลา 

และการเปรียบเทียบกันได้มีความส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดประโยชน์ในการตัดสินใจ (ณัฐ

วุฒิ, 2558) 

การยอมรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  มีผลต่อความสัมพันธ์ของข้อมูล

บัญชีและมูลค่าตลาด (Chalmers, Clinch, & Godfrey, 2011) ซ่ึงสอดคล้องกับ Bertin and Moya , (2013) 

ที่เหน็ว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในตลาดทุนของประเทศชิลี ส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทท าให้เพ่ิมความเกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลทางบัญชี รวมทั้ง  

Devalle, Onali, and Magarini (2010) ที่แสดงให้เหน็ว่าข้อมูลทางบัญชีในช่วงระยะเวลาที่สหภาพยุโรป  เร่ิม

น ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมาใช้  ท าให้ทราบว่าก าไรทางบัญชีมีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์

เพ่ิมขึ้น  แต่มูลค่าตามบัญชีกลับมีความสัมพันธ์ลดลง    ในประเทศรัสเซีย พบว่าหลังจากมีการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ได้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของมูลค่าทางบัญชีที่ใช้มาตรฐานการ

บัญชีของรัสเซีย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  พบว่ามีความสัมพันธ์ของข้อมูลทาง

การเงินเพ่ิมขึ้ น หลังจากมีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ให้แก่ผู้ใช้ภายนอก 

(Garanina and Kormiltseva, 2011)   

2) ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางบัญชีและมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น โดย Azeem and Kouser 

(2011) ศึกษาผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( IASs ) ของค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลทาง

บัญชีระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้น พบว่ามีความเกี่ยวข้องกันและสัมพันธ์ และสามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นได้ ซ่ึงเป็นผลจากการได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการ

บัญชี เน่ืองจากการยอมรับของ IAS / IFRSs โดยสหภาพยุโรป และประเทศอื่นๆ โดยในปีค.ศ.2005 ประเทศ

ปากสีถานได้มีการน า  IASs มาปฏบัิติ  และได้มีการวิจัยการทดสอบด้วยวิเคราะห์การถดถอย  ซ่ึงแสดงให้เหน็

ว่าการยอมรับ IASs น้ันมีความสมัพันธ์ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้น หลังการน า IASs มาปฏบัิติ 

เพ่ือให้ความคุ้มค่าและความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจของการลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับ Musthafa  and Jahfer 

(2013)  ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์มูลค่าของข้อมูลทางบัญชีในประเทศศรีลังกา ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น, 

ก าไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหุ้น และราคาตลาดต่อหุ้น  มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและ

มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ในการศึกษาคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการตัดส ินใจ (Value  

Relevance) และมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ มีกรอบแนวคิด ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

4. ผลการวิจยั 

ข้อมูลทั่วไปของผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างปี พ.ศ.

2554 – พ.ศ.2558  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  พบว่า

กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีค่าเฉล่ียมูลค่าหุ้นตามบัญชีสูงสุดเป็น  7.37 บาทต่อหุ้น  แต่

มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญมีค่าเฉล่ียต ่าสุดเป็น 1.90 บาทต่อหุ้น  และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  มี

ค่าเฉล่ียของมูลค่าหุ้นตามบัญชีต ่าสุดเป็น 1.34 บาทต่อหุ้น  และก าไรต่อหุ้นมีค่าเฉล่ียต ่าสุด เป็น 0.32 บาท

ต่อหุ้น โดยในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีก าไรต่อหุ้นสูงสุดเป็น 0.98 บาทต่อหุ้น  และกลุ่ม

อุตสาหกรรมบริการพบว่ามีค่าเฉล่ียมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสูงสุดเป็น 7.017 บาทต่อหุ้น  

และผลการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภาพรวม พบว่าค่าเฉล่ียมูลค่า

หุ้นตามบัญชีเป็น 2.10 บาทต่อหุ้น โดยมีค่าสูงสุดและต ่าสุดเป็น  5.922  และ 0.20 บาทต่อหุ้น ตามล าดับ  

โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.85  และอัตราก าไรต่อหุ้นมีค่าเฉล่ีย  0.93 บาทต่อหุ้น โดยมีค่าสูงสุดและ

ต ่าสุดเป็น 1.34 และ (5.20) ตามล าดับ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.69  ทั้งน้ีมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น

สามัญมีค่าเฉล่ียเป็น 3.78 บาทต่อหุ้น และค่าสูงสุดเป็น 2.15 และ 0.00เป็นค่าต ่าสุด  ซ่ึงมีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.1.64  โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 

1) หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  คุณลักษณะของข้อมูล 

ทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจในแต่ละปี แตกต่างกันอย่างน้อย 1 ปี ในระดับนัยส าคัญ 

0.05 น่ันคือ ปีการเงินมีผลต่อคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสนิใจ ตามตารางที่ 4.1  

 

 

 

 

ขอ้มูลทางบญัชี (ตวัแปรอิสระ) 

1. มูลค่าหุ้นตามบญัชี (BVPS) 

2. อตัราก าไรต่อหุ้น (EPS) 

 

 

ตวัแปรตาม 

มู ล ค่ า ร า ค าต ล า ด ต่ อ หุ้ น ส ามัญ 

(MVPS) ของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

39



ตารางที ่4.1  ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน หลังการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้อมูลบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสนิใจ ในแต่ละปีไม่แตกต่างกนั   

ANOVA 

R
2 

     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 640.078 4 160.020 6.243 .004 

Within Groups 384.468 15 25.631   

Total 1024.546 19    

 

1) หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  คุณลักษณะของข้อมูลทาง

บัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละกลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์  แตกต่างกันอย่างน้อย 1 ปี ในระดับ

นัยส าคัญ 0.05  น่ันคือ กลุ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย์  ไม่มีผลต่อคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์

ในการตัดสนิใจ ตามตารางที่ 4.2   

 

ตารางที ่4.2   ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน หลังการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้อมูลบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละกลุ่มดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ไม่แตกต่างกนั   

ANOVA 

R
2 

     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.372 1 8.372 .044 .835 

Within Groups 7243.232 38 190.611   

Total 7251.604 39    

 

2) หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้อมูล 

ทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม  แตกต่างกันอย่างน้อย 1 ปี ในระดับ

นัยส าคัญ 0.05 น่ันคือ กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลต่อคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการ

ตัดสนิใจ ตามตารางที่ 4.3  
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ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน หลังการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ คุณลักษณะของข้อมูลบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ ในแต่ละกลุ่มดัชนีตลาด

หลักทรัพย์ไม่แตกต่างกนั   

ANOVA 

R
2 

     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2453.683 6 408.947 3.207 .006 

Within Groups 16957.769 133 127.502   

Total 19411.452 139    

 

5. อภิปรายผล
 

คุณลักษณะของข้อมูลบัญชีเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ (Value Relevance) ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หลังปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศนั้น พบว่า ปีการเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรม มีผลต่อคุณลักษณะของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือประโยชน์

การตัดสินใจ ในระดับนัยส าคัญ 0.05  หลังจากปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  

ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าข้อมูลบัญชีตามปีการเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรม มีผลต่อมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ 

เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ในการตัดสินใจได้  ซ่ึงสอดคล้องกับ Azeem and Kouser (2011) ซ่ึงพบว่า 

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( IASs) ของค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลทางบัญชี

ระหว่างมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้น มีความเกี่ยวข้องกัน  และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง

ของราคาหุ้นได้ อันเน่ืองมาจากได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี และประเทศ

ปากสีถานได้มีการน า IASs มาปฏบัิติ โดยมีการวิจัยการทดสอบด้วยวิเคราะห์การถดถอย  ซ่ึงแสดงให้เหน็

ว่าการยอมรับ IASs น้ัน มีความสัมพันธ์ของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น และก าไรต่อหุ้น หลังการน า IASs มา

ปฏบัิติ   เพ่ือให้ความคุ้มค่าและความเกี่ยวข้องในการตัดสินใจของการลงทุน ซ่ึงสอดคล้องกับ Musthafa  

and Jahfer (2013)  ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์มูลค่าของข้อมูลทางบัญชีในประเทศศรีลังกา ของมูลค่าตาม

บัญชีต่อหุ้น, ก าไรต่อหุ้น และกระแสเงินสดจากการด าเนินงานต่อหุ้น และราคาตลาดต่อหุ้น น้ันมี

ความสมัพันธใ์นเชิงบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติ 

Bertin and Moya (2013) ที่แสดงให้เหน็ว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ มาใช้ในตลาดทุนของประเทศชิลีน้ัน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทท าให้เพ่ิมความ

เกี่ยวข้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลทางบัญชี และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Ball และ Brown 

(1968), Beaver (1968), Dechow และSchamd (2004) และปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ (2545) (อ้าง

ถึงในอรรถนีย์ บูรณะชาติ,  2556) ที่พบว่าความส าคัญของข้อมูลทางบัญชีต่อตลาดทุน ต้องมีการพัฒนา

มาตรฐานการบัญชีของไทยให้สอดคล้องมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้การรายงานทางการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกนั ซ่ึงจะท าให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
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ครบถ้วน ชัดเจน โปร่งใส  เปรียบเทียบได้  และเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้ น  และข้อมูลบัญชีมีเป็น

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนซ่ึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างย่ิง  เน่ืองจากจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

ของนักลงทุน  มีความระมัดระวัง และรอบคอบในการติดตามข้อมูลทางการเงิน  ทั้งน้ีข้อมูลมูลค่าตาม

บัญชียังมีความส าคัญต่อการก าหนดราคาหลักทรัพย์   และซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับความ

คิดเห็นของผู้วิจัย ในการน าข้อมูลทางบัญชีที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสนิใจของนักลงทุน 
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