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Introduction
ในทางการเงินเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าบทบาทของผู้จัดการคือการสร้างความมั่งคงสูงสุดให้ผู้ถือ

หุ้น โดยการใช้จ่ายทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
นั้น ความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น (Shareholder wealth) อาจจะแสดงให้เห็นโดยตัวเลขทางการบัญชี (เช่นกำไร
ขาดทุนสุทธิ กำไรขาดทุนจากการดำเนินงาน และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เป็นต้น) หรือจากอัตราส่วน
ทางการเงิน (เช่น กำไรต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน เป็นต้น) ผู้
บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นจะใช้ข้อมูลจากรายงานทางการเงินนี้ในการประเมินผลการดำเนินงานของ
กิจการในปัจจุบัน และผู้ถือหุ้นยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการพยากรณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของกิจการ

การสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นนับเป็นวัตถุประสงค์หลักของแต่ละกิจการ และการประเมินผล
การดำเนินงานของกิจการก็เรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุน ผู้บริหาร และรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ถือ
หุ้นในปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนมุมมองเริ่มมาสนใจและต้องการผลตอบแทนสูงสุดที่กิจการจะให้กับผู้ถือหุ้นมากขึ้น

ราคาหุ้นของกิจการจะถูกกำหนดโดยนักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุน โดยการตัดสินใจกำหนดราคาหุ้นของ
แต่ละกิจการในตลาดทุนของนักลงทุนนั้นจะกำหนดอย่างสมเหตุสมผล กล่าวคือมีการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้คือนักลงทุนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์และไม่พึงพอใจกับการวัดผลการดำเนินงาน
ของกิจการด้วยวิธีการทางการบัญชีมากขึ้น โดยประเด็นที่วิจารณ์กันคือเรื่องของหลักความระมัดระวัง

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าไม่มีตัวชีวัดใดตัวชี้วัดหนึ่งของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการบัญชีที่จะ
สามารถอธิบายหรือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด ตัวชี้วัดทางการเงิน
แต่ละตัวที่ใช้เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกิจการนั้นจึงควรต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความมั่งคั่ง
ของของผู้ถือหุ้น แต่ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการบัญชี เช่น Net Profit (NP) Net operating profit after 
tax (NOPAT) Earning per Share (EPS) Return on Investment (ROI) Return on Assets (ROA) และ
อื่นๆ ได้เคยมีการวิเคราะห์แล้วพบว่าตัวชี้วัดดังกล่าวไม่สามารถจะอธิบายการใช้ต้นทุนรวมทั้งหมดของกิจการ 
ดังนั้นกำไรทางบัญชีจึงไม่สามารถจะพยากรณ์มูลค่าของกิจการและไม่สามารถจะใช้วัดผลการดำเนินงานของ
กิจการได้ value based management system จึงถูกออกแบบมาและได้รับความนิยมจากนักวิชาในช่วงสอง
ทศวรรษหลัง

EVA ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถอธิบายและพยากรณ์ความสำเร็จของกิจการและมูลค่าเพิ่ม
ของกิจการให้ได้มากหรือดีกว่าการวัดผลการดำเนินงานแบบเดิมและผลการดำเนินงานอื่น ซึ่งมันแตกต่างจาก
การวัดผลการดำเนินงานทางการบัญชีตรงนี้ตัวชี้วัดนี้รวมต้นทุนในการดำเนินงานทั้งหมดที่กิจการใช้ แต่ถึงแม้  
EVA จะได้รับความนิยมว่าเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของธุกิจและการจัดการที่มีความถูกต้อง แต่ในความ
เป็นจริง มันมีส่วนหนึ่งที่เป็นกำไรส่วนเกิน

จากความสนใจและประเด็นข้างต้น นำมาซึ่งการศึกษาในเรื่องของการวัดผลการดำเนินงานทางการ
บัญชีกับการวัดผลการดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงความเหนือกว่าของความ
สามารถในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงในส่วนของความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น 

Research objectives
1)  เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูล EVA, REVA, EVA momentum, NP, and OP
2) เพิ่มความน่าสนใจในตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสต์ในสื่อสิ่งพิมพ์ เพิ่มการใช้ EVA, REVA, and EVA 

momentun ของกิจการและนักวิชาการและอาจรวมถึงผู้กำหนดนโยบายการบัญชี
3) เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์มีความสัมพันธ์กับมูลทางเพิ่มทางการตลาดและสามารถใช้

เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการ
4) เพื่อทดสอบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างตัววัดผลการดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ และตัว

วัดผลการดำเนินงานทางการบัญชีกับมูลค่าเพิ่มทางการตลาด

Literature review
การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีความแตกต่างกันของผลการศึกษา โดยสรุปมีสามกลุ่มของผลการศึกษา



1) ตัววัด EVA มีความสัมพันธ์กับ MVA มากกว่าตัววัดผลการดำเนินงานทางการบัญชี
2) ตัววัดผลการดำเนินงานทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับ MVA  มากกว่าตัววัด EVA
3) ตัววัด EVA และตัววัดผลการดำเนินงานทางการบัญชี มีความสัมพันธ์กับ MVA ไม่แตกต่างกัน

Performance evaluation
มีหลากหลายตัวชี้วัดและหลากหลายระบบการวัดเพื่ออธิบายผลการดำเนินงานของกิจการ ผู้ปฏิบัติใน

อุตสาหกรรม บริษัทวิเคราะห์กิจการและนักลงทุนมีการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินและระบบเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกิจการที่ผ่านและพยากรณ์ผลการดำเนินงานทางการเงินของ
กิจการ จนกระทั่งปัจจุบันที่ไม่มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตัวหนึ่งตัวใดที่สามารถจะอธิบายผลการดำเนินงาน
ทางการเงินในอดีตที่ผ่านมาของกิจการหรือพยากรณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของกิจการได้ทั้งหมด

แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลการดำเนินงานถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ Economic performance 
measures and Accounting performance measures

A. Economic Performance Measures
ในโมเดทางเศรษฐศาสตร์ มูลค่าของกิจการความสามารถในการทำกำไร ความเป็นไปได้ในการลงทุน 

และความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนและต้นทุนของเงินทุน
เมื่อเร็วๆนี้ มีหลากหลายแนวคิดที่นำเสนอให้มีการวัดจากกำไรส่วนเกิน โดยการใช้มูลค่าการตลาด 

(Market value) และราคาตามบัญชี (book value) ถูกใช้เพื่อคำนวณต้นทุนของเงินทุนซึ่งจะได้ผลลัพทธ์ที่แตก
ต่างกัน การวัดผลการดำเนินงานตามหลักเศรษฐศาสตร์นั้นจะมี EVA, REVA, EVA momentum, cash value 
added (CVA) and market value added (MVA) ซึ่งในที่นี้จะเลือกพิจารณาเพียง EVA, REVA, and EVA 
momentum

1) Economic value added (EVA)
Alfred Marshall นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียเป็นผู้นำเสนอแนวคิดการวัดกำไรทาง

เศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานในปี `1890  ซึ่งการวัดผลการดำเนินงานทางเศรษฐศาสตร์ของ
เขาคำนวณจากกำไรที่แท้จริงหรือกำไรทางเศรษฐศาสตร์ของกิจการหักด้วยต้นทุนของเงินลงทุน

ต่อมา Stewart ได้นำเสนอแนวคิด EVA ในปี 1991 และจดเครื่องหมายการค้าในชื่อ 
EVATM ของบริษัทที่ปรึกษา Stern Stewart โดย EVA นั้นปรับปรุงมาจาก Residual Income แต่เรียกนิยาม
ศัพท์ใหม่ว่าเป็นกำไรที่มีการนำอัตราผลแทนและการลงทุนมาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งผู้ที่ใช้ EVA มองว่า EVA มี
ความได้เปรียบในประเด็นดังต่อไปนี้
1) EVA เป็นตัววัดผลการดำเนินงานเพียงตัวเดียวที่สามารถแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่เกิด

ขึ้นได้
2) เป้าหมายการเติบโตและผลการดำเนินงานถูกน้ำมาพิจารณาร่วมกัน
3) การจัดการสินทรัพย์และการจัดการเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับการปรับปรุง
4) EVA  เป็นเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกัลการจัดทำงบประมาณเงินทุน
5) เป็นแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับการประเมินและวัดผลการดำเนินงาน
6) สามรถวัดความสามารถของยุทธวิธีและกลยุทธ์ที่ใช้สร้างโอกาส
7) EVA ทำให้การตัดสินใจทำได้ดีกว่าและช่วยลดการไม่เห็นด้วยภายในองค์กร

 EVA  เป็นจำนวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้เป็นเจ้าของอันเกิดจากการจัดการ ซึ่งในปัจจุบัน
มีการเห็นว่ากำไรทางบัญชีไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงสำหรับเจ้าของกิจการ กำไรทางบัญชีจึง
ต้องปรับให้เป็นกำไรทางเศรษฐศาสตร์

ในการใช้ EVA เพื่อการบริหารจัดการ กิจการสามารถเพิ่ม EVA ได้จาก หนึ่งคือการเพิ่มกำไรจากการ
ดำเนินงานโดยไม่ใช้เงินทุนเพิ่ม สองลดการใช้เงินทุน และสามลงทุนให้ได้รับผลตอบแทนสูงๆ

ตามทฤษฏีเชื่อว่า EVA  เป็นตัววัดผลการดำเนินงานที่ดีกว่าตัววัดผลการดำเนินงานอื่นๆ ซึ่งก็คือตัววัด
ทางการบัญชีที่ได้มีการนำต้นทุนของเงินทุนมาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งนั้นจะทำให้ได้กำไรที่แท้จริงที่แสดงให้เห็น
ถึงทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ไปเพื่อการดำเนินงาน

EVA = NOPAT - (WACC x IC)

2) Refined economic value added (REVA)



REVA เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการประเมินผลการดำเนินงานที่วัดในบริบทของการเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือมูลค่าเพิ่มที่เกิดกับผู้ถือหุ้นน ซึ่งจริงๆ EVA ก็แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะนี้ว่ามีความ
สัมพันธ์กับมูลค่าเพิ่มของผู้ถือหุ้น แต่ REVA เป็นการวัดที่พิจารณาถึงขณะเวลาหรือจุดเวลาของการวัดผลการ
ดำเนิน และ REVA ยังจะมีคุณสมบัติในด้านของการพยากรณ์มูลค่าเพิ่มของผู้ถือหุ้น

REVA ใช้สำหรับการดำเนินงานภายนอกของกิจการ เป็นการวัดผลการดำเนินงานที่
มุ่งเน้นการบริหารจัดการระดับบท ที่ต่างจาก EVA ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการในระดับที่ต่ำกว่า

แนวคิดการวัดของ EVA คือการคำนวณต้นทุนค่าเสียโอกาสโดยใช้ฐานการคำนวณ
คือราคาตามบัญชี ในขณะที่นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนจากมูลค่าตลาด หากนักลงทุนขายหุ้นของกิจการสิ่งที่
เขาจะได้รับก็คือมูลค่าหรือราคาตลาด ณ วันนั้น และการลงทุนของพวกเขามีความเสียงดังนั้นการลงทุนของเขา 
เขาจึงคาดหวังว่ากำไรที่จะเป็นผลตอบแทนกลับมาให้กับพวกเขานั้นต้องเท่ากับมูลค่าหรือผลตอบแทนที่พวก
เขาจะได้รับจากตลาดซึ่งนั้นจะไม่เท่ากับผลตอบแทนที่คำนวณจากราคาตามบัญชีที่ปรากฎในงบแสดงฐานะการ
เงิน

ดังนั้น เงินทุนที่ใช้ไปเพื่อการลงทุนต้องคำนึงถึงต้นุทนค่าเสียโอกาสของนักลงทุน ซึ่ง
การวัดผลการดำเนินงานโดย REVA นั้นจะมีการนำต้นทุนค่าเสียโอกาสของนักลงทุนมาร่วมพิจาณรา ดังนี้

REVA = NOPAT - (WACC - MCapital)

3) EVA momentum
EVA momentum เป็นตัววัดผลการดำเนินงานภายใต้การจดลิขสิทธิของ EVA 

Dimensions ในปี 2009 ซึ่งได้รับการนำเสนอว่าเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว
ทั้งหมดได้ โดย Stewart ได้อธิบายว่า EVA momentum เป็นตัววัดทางเศรษฐศาสตร์ที่จะบอกถึงขนาด และ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ซึ่งสามารถจะบอกแนวโน้มถึงสิ่งที่จะเกิดได้และมีการพิจารณาวงจรทางการตลาดแล้ว ซึ่ง
แนวคิดของเขาจะต่างจาก Kaplan and Norton ที่เขาเชื่อว่าไม่มีตัววัดใดเพียงตัวเดียวที่จะสามารถอธิบายผล
การดำเนินงานของกิจการได้ทั้งหมด

B. Accounting Performance Measures
รายงานทางการเงินเป็นผลของระบบการบัญชีที่จะรายงานกำไรซึ่งนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้

ใช้ข้อมูล นักลงทุนเชื่อว่ากำไรทางบัญชีจะสามารถประเมินและพยากรณ์ผลการดำเนินงานของกิจการได้ ผู้
บริหารก็เช่นเดียวกันที่มีการใช้กำไรทางการบัญชีเพื่อการวางแผนในอนาคต

มูลค่าของกิจการจะเท่ากับผลคูณของกำไรสุทธิกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของกำไร  ซึ่งการ
วัดผลการดำเนินงานทางการบัญชีนั้นมีแนวคิดว่ามูลค่าของกิจการขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นกำไรสุทธิ (Net 
profit ;NP) กำไรต่อหุ้น (Earning per share;EPS) การเติบโตของกำไร (profit growth; PG)  return on 
equity (ROE), return on investment (ROI), free cash flow (FCF), and dividen (D)

เดิมทีกำไรทางบัญชีได้รับการยอมรับจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร เจ้าหนี้ และนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ว่ามีความสำคัญ ด้วยกำไรทางการบัญชีคำนวณภายใต้สมมติฐานเกณฑ์คงค้างซึ่งนักวิจัยจำนวน
มากเห็นว่ามีความสำคัญในการวัดผลการดำเนินงาน

อย่างไรก็ตามตัววัดผลการดำเนินงานทางการบัญชีถูกมองว่ามีข้อบกพร่อง ดังนี้
1) การบิดเบือนและการตกแต่งกำไรสามารถทำได้ด้วยวิธีการปฏิบัติทางการบัญมีข้อแตกต่างให้เลือกปฏิบัติ
2) มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีหลักปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอทำให้การคำนวณกำไรของกิจการ

มีความผันผวนหรือแตกต่างจากเดิมได้
3) การวัดกำไรด้วยมูลค่าทุนเดิมควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา
4) ตามหลักการรับรู้ต้นทุนและรายได้ ทำให้กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ไม่

สามารถที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณกำไรขาดทุน ทำได้เพียงการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้
5) ด้วยการคำนวณต้นทุนของสินทรัพย์และการปันส่วนต้นทุนของสินทรัพย์มีหลายวิธีให้เลือกปฏิบัติได้ ซึ่งนั้น

ทำให้อยากต่อการเปรียบเทียบกำไรระหว่างกิจการ
6) การคำนวณกำไรทางการบัญชีภายใต้หลักการรับรู้รายได้ หลักการต้นทุนเดิม และหลักความระมัดระวัง นี้

อาจทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความเข้าใจผิด



7)  ไม่สนใจต้นทุนของเงินทุน

1) Net profit (Net income)
กำไรสุทธิ คำนวณจากผลรวของรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจการ ซึ่งผลที่ได้

กิจการอาจมีกำไรหรือขาดทุนสำหรับช่วงเวลาหนึ่งๆ หรือเรียกอีกอย่างว่า Net income or Net earnings กำไร
ส่วนส่วนนี้คือส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และเงินปันผลสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

2) Operational profit
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี (EBIT)  หรือกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ ราย

ได้หักด้วยต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยกเว้นดอกเบี้ยและภาษี ซึ่งส่วนที่เหลือนี้คือส่วนที่เกิดจาก
การดำเนินงาน ที่คนทั่วไปรู้จักว่าเป็นกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี (OPBIT) หรือกำไร
ก่อนดอกเบี้ยและภาษี (PBIT)

Market value added
เป้าหมายพื้นฐานของกิจการส่วนใหญ่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป้าหมายนี้อาจจะ

มุ่งเน้นที่ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น แต่ก็ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

มูลค่าของผู้ถือหุ้นสูงสุดคำนวณจากมูลค่าทางการตลาดสูงสุดของกิจการซึ่งก็คือราคาหุ้นสูงสุดหักด้วย
ต้นทุนของเงินทุนจำนวนสูงสุดที่ได้ใช้ไป ดังนี้

MVA = MV - IC

Hypothesis
1) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง eocnomic measure และ MVA
2) มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง accounting measure และ MVA
3) information content of economic measure is greater than the information content of accounting 

variable
4) information content of accounting variable id greater than the information content of economic 

measure
5) changes in value added items provide incremental information content beyond changes in 

conventional data, and vice versa

Methodology
แนวคิดที่งานวิจัยนี้นำเสนอจะนำไปทดสอบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศ

มาเลเซีย คือ Bursa Malaysia ในช่วงปี 2001-2010 โดยใช้ historical and secondary data ที่จะเก็บจากงบ
การเงินของกิจการและนำมาทำการคำนวณเพื่อให้ได้ค่าตัวแปรที่ต้องการศึกษา

ในการทดสอบสมมติฐานจะใช้ multivariate regression, correlation coefficient, coefficient of 
determination using SPSS

ในการศึกษาจะมีตัวแปรอิสระ 5 ตัวคือ EVA, REVA ,EVA momentum, NP, and OP และหนึ่งตัวแปร
ตามคือ market value added

Conclusion
งานวิจัยนี้ต้องการนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง Eonomic measure และ Accounting Variables ที่มี

ต่อ  company performance โดยผ่านตัวแปร Market value added
งานวิจัยนี้จะมีส่วนเติมเติมงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบัญชีที่าขาดแคลนของประเทศ

มาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ EVA และยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง EVA 
กับผลการดำเนินงานทางการเงิน และEVA momentum ที่ยังไม่มีเคยมีการศึกษา

ผลการศึกษาก็จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการในการประเมินผลการดำเนินงานและทำให้เกิดความชัดเจน
ในความสัมพันธ์ดังกล่าว


