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ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Determinants of Working Capital Management of Listed Companies in the Stock Exchange 

of Thailand 

ภานุรุจ เหลืองไชยรัตน์*  ตลุยา ตุลาดิลก* *  และชัยวุฒิ ตัง้สมชัย* * *  

บทคัดย่อ  

จุดประสงค์ของการศึกาในคร้ังน้ีเพื่อคน้หาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากบริษัทตัวอย่างท้ังหมด 282 บริษัทเป็นระยะเวลา  

10 ปี ตั้งแต่ปี 2550–2559 ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนนั้นได้รับอิทธิพล 

ในทิศทางบวกมากจากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น ผลก าไร และระยเวลาในการด าเนินงาน และได้รับอิทธิพลในทางลบ  

จากขนาดของกิจการ กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน และภาระหนีส้ิน 

ABSTRACT  

The objective of this study is to investicate factors that influencing working capital management of listed 

companies in the Stock Exchange of Thailand.  Using the sample of 282 companies during 10 years period from 

2007-2016, the study showed that at the significance level of 0. 05, factors that related to working capital 

management positively include sale growth, firm’s profitability and their operating time. On the other hand, factors 

including size of firm, operating cash flow and leverage significantly related to working capital management 

negatively.   

บทน า  

การตัดสินใจทางการเงินส่วนใหญ่เกี่ยวกับ 3 เร่ืองหลัก ได้แก่ แหล่งเงินทุน  งบลงทุน และการจัดการเงินทุน

หมุนเวียน ซึ่งกิจการส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการอละตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว 

โดยท่ีอาจละเลยการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีส่วนส าคัญในการหล่อเลี้ยงกิจการให้สามารถด าเนินงานตามปกติ 

ของกิจการได้อย่างราบร่ืน คล่องตัว ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อไปยังผลก าไรและความอยู่รอดชองกิจการ  

ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการบญัชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
*** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์ภาควิชาการเงิน คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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เพื่อเป็นแนวทางให้แก่กิจการท่ีสนใจสามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปเป็นแนวทางในบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่าง
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มักจะคงระดับเงินทุนหมุนเวียนในระดับสูงด้วย ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนแบบผกผัน ได้แก่  

อัตราการเตบิโตของยอดขายและขนาดของกิจการ ซึ่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05  

Abbadi (2012) ได้หาปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศ
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ปี 2004-2011 โดยท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation 
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และผลิตภัณฑม์วลรวมของประเทศไม่ได้มผีลตอ่การจัดการเงินทุน 

Naser (2013) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน Abu Dhabi 

Securities Exchange การเก็บข้อมูลอาศัยรายงานประจ าปีของบริษัทระหว่างปีค.ศ. 2010-2011 จ านวนท้ังสิ้น 67 บริษัท

การศึกษาใช้วงจรเงินสดเป็นตัววัดการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ผลการศึกษาพบว่าท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 การจัดการ

เงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นเป็นอิทธิพลของการเติบโตของยอดขาย ขนาดของกิจการและอัตราส่วนหนี้สิน  

โดยการเติบโตของยอดขายและขนาดกิจการมีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนแบบผกผัน ในขณะท่ีอัตราส่วนหนี้สิน  

มีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอธิบายว่ากิจการขนาดใหญ่มีอ านาจต่อรองต่อท้ังลูกค้าและ

ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier) มากจึงสามารถลดวงจรเงินสดให้สัน้ลงได้  
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ปี 2000-2009 ผลการศึกษาแสดงว่าปัจจัยท่ีก าหนดเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 ประกอบด้วย การเติบโต  

ของยอดขาย ขนาดของกิจการ และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนในทิศทาง

เดียวกัน  
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ดังนัน้การศึกษานีจ้ึงได้สร้างสมการทดสอบเป็น 

WCRit = ß0 + ß1(SIZEit) + ß2(OCFTAit) + ß3(GRWTHit) + ß4(FINCLEVit) + ß5(PROFit) + ß6(CCCit) + ß7(GDPRit) + 

ß8(INTit) +  e 

โดยท่ี 

WCRit   คือ  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนสุทธิตอ่สนิทรัพย์รวม 

ß0  คือ  จุดตัดแกน 

SIZEit  คือ  ขนาดกิจการ โดยใชล้อการิทึมธรรมชาติของยอดขายเป็นตัวช้ีวัด 

OCFTAit  คือ  อัตราส่วนกระแสเงินสดด าเนนิงานต่อสินทรัพย์รวม 

GRWTHit คือ  การเตบิโของยอดขาย 

FINCLEVit คือ  อัตราส่วนหนี้สนิ 

PROFit  คือ  ความสามารถในการท าก าไร โดยใชอ้ัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมเป็นตัวชี้วัด 

CCCit  คือ วงจรเงินสด 

GDPRit  คือ การเตบิโตของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ 

INTit  คือ อัตราดอกเบ้ีย 

e  คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน 

ß 1- ß8  คือ  สัมประสิทธ์ิ 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

การประมวลข้อมูลทุติยภูมิของบริษัทตัวอย่างนั้น ผู้ศึกษาได้อาศัยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ในการอธิบายข้อมูล โดยใชค้่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารวเิคราะห์สถิตเิชงิอา้งอิงโดย

วิธีการถดถอยเชิงพหุคูณวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Multiple regression and Ordinary Least Square) เพื่อมาใช้ในการ

วเิคราะห์และทดสอบตัวสมการ โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

   1. สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

     1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ใชสู้ตร 

�̅� =
∑ 𝐗

𝐧
 

         เมื่อ X̅ แทน ค่าเฉลี่ยของขอ้มูล 

  ∑ 𝐗 แทน ค่าผลรวมของข้อมูล 

  n  แทน จ านวนข้อมูล 
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 1.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตร 

S. D.  =   √
n ∑ x2 - (∑ x)

2

n(n-1)
 

  เมื่อ  S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูล 

   x  แทน ข้อมูลของกลุ่มตัวอยา่ง 

   ∑ 𝒙𝟐  แทน ผลรวมของค่าข้อมูลยกก าลังสอง 

   (∑ 𝒙)
𝟐

 แทน ค่ายกก าลังสองของผลรวมของค่าข้อมูล 

   n แทน จ านวนข้อมูล 

   n-1 แทน  จ านวนตัวแปรอสิระ  

 

2. การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ (Muitiple Regression Analysis) 

    จากสมการแสดงการความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระ (X) ของประชากรจะเห็นวา่กลุ่ม

ตัวแปรอิสระ (𝜶 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + ⋯ + 𝜷𝒌𝑿𝒌 ) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตาม

ได้ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่สามารถอธิบายได้น้ี เรียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ) 

การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณจะเป็นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธ์ิ α และ β1 จากค่าสถิต ิa และ b ท่ีได้จากการ

ค านวณโดยกลุ่มตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีค านวณได้จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธ์ิท่ีท าให้สมการ

ดังกล่าว มีคา่ความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square : OLS)  

    สมการถดถอยเชงิพหุคูณของประชากร 

 𝒀 =  𝜶 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + ⋯ + 𝜷𝒌𝑿𝒌 +   
 สมการถดถอยเชงิพหุคูณของกลุ่มตัวอยา่ง 

 𝒀 =  𝜶 + 𝒃𝟏𝑿𝟏 +  𝒃𝟐𝑿𝟐 + ⋯ +  𝒃𝒌𝑿𝒌  
 โดยท่ี  X แทน  ตัวแปรอสิระ 

   Y แทน ตัวแปรตาม 

   K  แทน จ านวนตัวแปรอสิระ 

 เมื่อ α และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอยหรือค่าของ Y เมื่อให้ตัวแปรอสิระทัง้หมดมีคา่เท่ากับศูนย์ 

 ส่วน β และ b เป็นสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Partial Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว  

ซึ่งแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (Y) เมื่อตัวแปรอสิระนั้นเปลี่ยนแปลงไป 1 หนว่ย โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมี

ค่าคงที่ 
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 โดยท่ีคา่สัมประสิทธ์ิ a และ b สามารถค านวณได้จาก 

  𝒂 =  𝒀 − 𝒃𝟏𝑿𝟏 + 𝒃𝟐𝑿𝟐 + ⋯ + 𝒃𝒌𝑿𝒌  
  

 𝒃𝒊 =  
∑ 𝑿𝒊𝒀𝒊− ∑ 𝑿𝒊 ∑ 𝒀𝒊

𝒏 ∑ 𝑿𝒊
𝟐−(∑ 𝑿𝒊)𝟐

 

 โดยเงื่อนไขส าคัญของการวเิคราะห์เชงิถดถอยเชงิพหุคูณ คือ 

1. ความคลาดเคลื่อน (error) ตอ้งเป็นตัวแปรสุ่มและมีการแจกแจงปกติ 

2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตัวแปรอสิระ (X) จะตอ้งเท่ากัน 

3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม (Y) แตล่ะค่าเป็นอิสระต่อกัน 

4. ตัวแปรอสิระที่น ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นอิสระต่อกัน 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

 สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

จากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอ้มูลตัวอย่าง สามารถสรุปค่าสถิตเิชงิพรรณนาได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงคา่สถิตเิชงิพรรณนาของขอ้มูลกลุ่มตัวอยา่ง 

สถิตเิชิงพรรณนา 

ตัวแปร ค่าต่ าสดุ 

(Minimum) 

ค่าสงูสดุ 

(Maximum) 

ค่าเฉลี่ย 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อสินทรัพย์

รวม (WCR) 

-0.59 0.95 0.1801 0.24201 

ขนาดกิจการ โดยใช้ลอการิทึมธรรมชาติของ

ยอดขายเป็นตัวช้ีวัด (SIZE) 

3.22 13.10 8.2383 1.53801 

อัตราส่วนกระแส เงินสดด าเนินงานต่อ

สินทรัพย์รวม (OCFTA) 

-0.41 0.52 0.0866 0.10421 

การเตบิโของยอดขาย (GRWTH) -89.00 135.97 4.6009 23.58580 

อัตราส่วนหนี้สนิ (FINCLEV) 0.00 34.61 2.1821 1.71826 

ความสามารถในการท าก าไร โดยใช้อัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นตัวชี้วัด 

(PROF) 

-22.14 47.03 5.4211 7.37022 
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วงจรเงินสด (CCC) -661.26 843.53 77.9750 115.38315 

ก า ร เติ บ โต ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล ร ว ม

ภายในประเทศ (GDPR) 

-0.70 7.50 3.1914 2.59259 

อัตราดอกเบีย้ (INT) 5.85 7.25 6.6069 0.40266 

 จากตารางท่ี 1 แสดงคา่สถิตเิชงิพรรณนาของขอ้มูลกลุ่มตัวอยา่งซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (WCR) มีค่าต่ าสุดคือ -0.59 มีค่าสูงสุดท่ี 0.95 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

0.1801 และมีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24201 

 ในสว่นของตัวแปรทดสอบอื่นๆ นัน้ มีคา่สถิตพิรรณนาตามล าดับดังนี้ 

 ขนาดกิจการ โดยใช้ลอการิทึมธรรมชาติของยอดขายเป็นตัวชี้วัด (SIZE) มีค่าต่ าสุดคือ 3.22 มีค่าสูงสุดท่ี 13.10 

มคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 8.2383 และมีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.53801 

 อัตราส่วนกระแสเงินสดด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม (OCFTA) มีค่าต่ าสุดคือ -0.41 มีค่าสูงสุดท่ี 0.52 มคี่าเฉลี่ย

อยู่ท่ี 0.0866 และมีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10421 

 การเตบิโของยอดขาย (GRWTH) มคี่าต่ าสุดคอืร้อยละ -89.00 มีค่าสูงสุดท่ีร้อยละ 135.97 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 

4.6009 และมีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 23.58580 

 อัตราส่วนหนี้สิน (FINCLEV) มีค่าต่ าสุดคือร้อยละ 0.00 มีค่าสูงสุดท่ีร้อยละ 34.61 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 2.1821 

และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 1.71826 

 ความสามารถในการท าก าไร (PROF) โดยใชอ้ัตราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (ROA) เป็นตัวช้ีวัด มีค่าต่ าสุดคือ

ร้อยละ -22.14 มีค่าสูงสุดท่ีร้อยละ 47.03 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 5.4211 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 

7.37022 

 วงจรเงินสด (CCC) มีค่าต่ าสุดคือ -661.26 วัน มีค่าสูงสุดท่ี 843.53 วัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ ท่ี  77.9750  วัน  

และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 115.38315 วัน 

 การเตบิโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPR) มคี่าต่ าสุดคือร้อยละ -0.70 มีค่าสูงสุดท่ีร้อยละ 7.50 

มคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 3.1914 และมีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 2.59259 

 อัตราดอกเบ้ีย (INT) มีค่าต่ าสุดคือร้อยละ 5.85 มีค่าสูงสุดท่ีร้อยละ 7.25 มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 6.6069  

และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับร้อยละ 0.40266 

การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ (Muitiple Regression Analysis) 
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สมการท่ีใชใ้นการทดสอบด้วยการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ คือ WCRit = ß0 + ß1(SIZEit) + ß2(OCFTAit) + 

ß3(GRWTHit) + ß4(FINCLEVit) + ß5(PROFit) + ß6(CCCit) + ß7(GDPRit) + ß8(INTit) +  e โดยใช้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

สุทธิต่อสินทรัพย์รวม (WCR) เป็นตัวแปรตาม และมีตัวแปรทดสอบได้แก่ ขนาดกิจการ โดยใช้ลอการิทึมธรรมชาติของ

ยอดขายเป็นตัวช้ีวัด (SIZE) อัตราส่วนกระแสเงินสดด าเนินงานต่อสินทรัพยร์วม (OCFTA) การเตบิโของยอดขาย (GRWTH) 

อัตราส่วนหนี้สิน (FINCLEV) ความสามารถในการท าก าไร โดยใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเป็นตัวชี้วัด (PROF) 

วงจรเงินสด (CCC) การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPR)และอัตราดอกเบ้ีย (INT) ซึ่งสามารถสรุปผล

การวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณได้ดังตารางตอ่ไปน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงคา่สัมประสิทธ์ิและค่า t-statistics ของตัวแปรทดสอบ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ ์ t-statistics 

Constant 0.457** 0.000 

SIZE -0.030** 0.000 

OCFTA -0.099* 0.045 

GRWTH 0.001* 0.019 

FINCLEV -0.022** 0.000 

PROF 0.006** 0.000 

CCC 0.001** 0.000 

GDPR 0.001 0.707 

INT 0.007 0.528 

Adj.R2 0.203 

Std. Error 0.216 

F-statistic 45.045 

Prob. (F-statistic) 0.000 

** มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

*   มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 2 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวยีนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางบวกได้แก่ ความสามารถในการท าก าไร โดยใช้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม

เป็นตัวชี้วัด (PROF) และวงจรเงินสด (CCC) นั่นหมายถึงหากกิจการมีความสามารถในการท าก าไรและมีวงจรเงินสด 

ท่ียาวนานขึ้น จะส่งผลให้กจิการจะมีระดับการลงทุนในเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย 

 ในขณะเดียวกันปัจจัยท่ีมีผลตอ่การจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยในทิศทางลบท่ีมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 ได้แก่ ขนาดกิจการ โดยใชล้อการิทึมธรรมชาตขิองยอดขายเป็นตัวชี้วัด (SIZE) 
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และอัตราส่วนหนี้สิน (FINCLEV) แสดงให้เห็นว่าขนาดของกิจการท่ีใหญ่ขึ้น อัตราส่วนหนี้สินของกิจการท่ีเพิ่มสูงขึ้น  

ย่อมมีผลท าให้กิจการสามารถลดเงินทุนหมุนเวียนลงได้ หรือ ท าให้กิจการต้องมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน  

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 และท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 การเติบโของยอดขาย (GRWTH) มีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางบวก กล่าวคอืการท่ีกิจการมยีอดขายเพิ่มขึ้นยอ่มตอ้งมีการลงทุน

ในเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับยอดขายท่ีก าลังเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตและท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 อัตราส่วน  

กระแสเงินสดด าเนินงานต่อสินทรัพย์รวม (OCFTA)  มีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในทิศทางลบคือในขณะที่กิจการมีกระแสเงินสดจากการด าเนินการลดลงแตส่ามารถเพิ่มระดับ

การลงทุนในเงินทุนหมุนเวียนของกิจการได้ ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าแหล่งเงินทุน (Source of Financing) เพื่อน ามาลงทุนใน

เงินทุนหมนุเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นได้มาจากเจ้าหนี้ระยะสั้น  

เชน่ เจ้าหนี้ทางการค้าผ่านการให้เครดิตและหนี้ระยะสั้นอื่นๆ  

กล่าวโดยสรุปคือ ผลการศึกษาทางสถิติด้วยวิธีถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) แสดงให้เห็นว่า 

การจัดการเงินทุนหมุนเวยีนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นได้รับอทิธิพลในทิศทางบวกมาก

จากยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น ผลก าไร และระยเวลาในการด าเนินงาน (วงจรเงินสด) และได้รับอิทธิพลในทางลบจากขนาด 

ของกิจการ กระแสเงินสดจากการด าเนินงานและภาระหนี้สิน ซึ่งหมายถึงหากกิจการมียอดขายท่ีเพิ่มสูงขึ้น มีผลก าไร

เพิ่มขึ้นหรือมีระยะเวลาการด าเนินการมากขึ้นย่อมส่งผลให้ระดับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนมีมากขึ้นไปด้วย  

ในทางตรงกันข้ามหากกิจการเป็นกิจการท่ีมีขนาดใหญ่หรือมีภาระหนี้สินทางการเงินสูงขึ้นย่อมเป็นผลให้มีการลงทุนใน

เงินทุนหมุนเวยีนท่ีต่ าลง 

ข้อเสนอแนะ 

 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนเป็นเร่ืองหนึ่งท่ีกิจการควรใส่ใจและให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยการจัดการ

เงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นสามารถส่งผลกระทบได้ต่อท้ังความสามารถในการท าก าไรและสภาพคล่อง  

ของกิจการ (Mansoori, 2012) ดังนั้นการท่ีกิจการจะสามารถรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน

ของกิจการได้นั้น กิจการควรทราบถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบถึงระดับเงินทุนหมุนเวียนและเฝ้าระวังปัจจัยต่างๆ 

เหล่านั้นให้อยู่ในการดูแลและควบคุมของกิจการให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเสมอๆ เพื่อท่ีจะสามารถรักษาระดับเงินทุน

หมุนเวยีนของกิจการให้เหมาะสมและสามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวยีนได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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