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การศึกษาผลของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับยอดขายของบริษทั
จดทะเบียนในดัชนีหนุ้ ยังยืน (SETTHSI) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ธนสรรค์ มีแสงเพชร*
รศ.ดร.ธนิดา จิ ตร์นอ้ มรัตน์**
บทคัดย่อ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management) เป็ นส่วนหนึงของการ
จัดการทางการเงิน (Financial Management) อันเป็ นมาตรการสําคัญทีใช้ ในการประเมินสภาพ
คล่องของกิจการ โดยความสําคัญของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนคือ การทีกิจการตัดสินใจลงทุน
ในกิจการต่างฟ โดยยังคงสภาพคล่องทีดีอยู่ ซึงจะปรับเปลียนไปตามรูปแบบของสภาวะเศรษฐกิจ
และกลุ่มธุรกิจในขณะนัน โดยการศึกษานีมุ่งศึกษาผลกระทบของการจัดการเงินทุนหมุนเวียนทีมี
ต่อยอดขายของบริษัททีมีรูปการแบบบริหารแบบยังยืน (SETTHSI) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่ง
ประเทศไทย
ผลจากการศึ ก ษาด้ ว ยการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) พบว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนันมีความสัมพันธ์ในทิศ ทางตรงกันข้ ามกับยอดขาย
อย่ างมีนัยสํา คัญ ซึ งสามารถสรุ ปได้ ว่า หากบริ ษัทต้ องการเพิ มยอดขายของกิจ การควรทีจะลด
ปริ มาณเงินทุนหมุนเวียนให้ น้อยลง โดยการลดระยะเวลาเก็บหนีให้ สันลง ลดอัตราหมุนเวียน
สินค้ าคงเหลือให้ น้อยลง และลดระยะเวลาจ่ายชําระหนีให้ สนลง
ั

*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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. บทนํา
เนืองจากแนวทางการลงทุนระยะยาวในต่างประเทศเริมให้ ความสนใจกับการลงทุนใน
บริษัททีมีการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืน ซึงพิจารณาปั จจัยด้ านสิงแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ของบริษัทในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไป
กับการวิเคราะห์ข้อ มูลทางการเงินของบริษัทด้ วย โดยเมือปี พ.ศ.
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
จั ด ทํา รายชื อหุ้ น ยั งยื น (Thailand Sustainability Investment หรื อ THSI) เพื อเป็ นทางเลื อ ก
สําหรั บนักลงทุนทีต้ องการลงทุนในหุ้ นของบริ ษัทจดทะเบียนทีมีความโดดเด่นด้ าน ESGรวมถึง
เป็ นการสนับสนุ นบริ ษัทจดทะเบี ยนทีมีการดําเนินธุรกิจอย่ างยังยืน โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย
อย่างครอบคลุมทังด้ านสังคมและสิงแวดล้ อมมีกระบวนการบริหารจัดการเพือสร้ างความยังยืน
ให้ แก่องค์กรในด้ าน การบริ หารความเสียงการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน การพั ฒนา นอกจากนีการ
จัดการทุนหมุนเวียน เช่น ระยะเวลาเก็บหนีอัตราการหมุนเวียนสินค้ า ระยะเวลาจ่ายชําระหนี ฯลฯ
ก็ถือว่าเป็ นสิงสําคัญทีควรให้ ความสนใจในการลงทุนเนืองจากสภาพแวดล้ อมทีแตกต่างกันในแต่
ละประเทศ หรือนโยบายการบริหารของแต่ละกลุ่มบริษัททีแตกต่างกันอาจส่งผลให้ การตัดสินใจ
ในการบริหารเงินทุ นหมุนเวียนมีความแตกต่างกันดังนันผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาผลกระทบของ
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนทีมีต่อการเติบโตของยอดขายของบริษัททีมีรูปการแบบบริ หารแบบ
ยังยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย
. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนซึงวัดในรูปของระยะเวลาเก็บหนี อัตราการหมุนเวียนสินค้ า และระยะเวลาจ่ายชําระหนี
เทียบกับยอดขายของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีห้ ุนยังยืน (SETTHSI) ในตลาดหลักทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทย
3. สมมติฐานของการวิจยั
สมมติฐานที Ha1 : ปัจจัยด้ านระยะเวลาเก็บหนีเฉลียมีความสัมพันธ์กบั ยอดขายของ
บริษัท
สมมติฐานที Hb1 : ปัจจัยด้ านอัตราหมุนเวียนสินค้ ามีความสัมพันธ์กับยอดขายของ
บริษัท
สมมติฐานที Hc1 : ปัจจัยด้ านระยะเวลาจ่ายชําระหนีมีความสัมพันธ์กบั ยอดขายของ
บริษัท
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. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1. เพือให้ เข้ าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับยอดขายของ
บริษัทจดทะเบียนในดัชนีห้ ุนยังยืน (SETTHSI) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนําไป
พยากรณ์ยอดขายของบริษัททีจะเกิดขึน
2. เพือให้ นักลงทุน และผู้ทสนใจใช้
ี
เป็ นข้ อมูลพืนฐานในการคาดการณ์ราคาหุ้น และ
สามารถวางแผนการลงทุนเพือลดความเสียงเบืองต้ นจากการลงทุน
5. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนกับยอดขาย โดยใช้ ระยะเวลาเก็บหนี อัตราหมุนเวียนสินค้ า ระยะเวลาจ่ายชําระ
หนี เป็ นเครืองมือในการวัดการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เทียบกับยอดขาย โดยได้ ศึกษาและ
รวบรวมข้ อมูลจาก www.set.or.th โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ บริษัทจดทะเบียนในดัชนีห้ ุนยังยืน
(SETTHSI) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เก็บข้ อมูลในช่วงระยะเวลา ปี ตังแต่ในช่วงปี
พ.ศ.
ถึงปี พ.ศ.
6. ระเบียบวิธีวิจยั
ในการศึกษานี ผู้วิจัยได้ ทาํ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
กับยอดขายของบริษัทจดทะเบียนในดัชนีห้ ุนยังยืน (SETTHSI) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดยใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทีรวบรวมจากข้ อมูลสาธารณะทีบริษัทจดทะเบียนฯ
เปิ ดเผยไว้ กับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยโดยใช้ รายงานประจําปี และแบบฟอร์ม ของแต่ละบริษัททีอยู่ในดัชนีห้ ุนยังยืน (SETTHSI) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงเก็บ
ข้ อมูลแบบรายไตรมาสในช่วงระยะเวลา ปี ตังแต่ในช่วงปี พ.ศ.
ถึงปี พ.ศ.
จาก
เว็บไซต์สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (market.sec.or.th) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) จํานวนทังสิน
ตัวอย่าง
7. ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื อพยากรณ์ผลการวิจัย ของการหาความสัมพั น ธ์
ระหว่างตัวแปรโดยกําหนดให้ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ของงานวิจัยนีคือ การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนซึงประกอบด้ วยระยะเวลาเก็บหนี อัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ และระยะเวลา
จ่ายชําระหนี โดยทีตัวแปรตาม (Dependent variable) คือยอดขายของหลักทรัพย์นัน จากการผล
วิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมทั ง กลุ่ ม ของ SETTHSI ซึ งประกอบด้ ว ยกลุ่ ม เทคโนโลยี
หลั ก ทรั พ ย์ กลุ่ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหาร หลั ก ทรั พ ย์ กลุ่ ม สิน ค้ า อุ ต สาหกรรม
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หลักทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้ าง หลักทรัพย์ กลุ่มทรัพยากร
กลุ่มบริการ หลักทรัพย์นันสามารถสรุปได้ ดังนี

หลักทรัพย์ และ

ตารางที ผลรวมแสดงค่าเฉลีย ค่าตําสุด ค่าสูงสุด ค่ามัธยฐาน และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
Average
Inventory
Average
Collection Period Turnover Ratio Payment Period
Sale
N
Valid
464
464
464
464
Missing
0
0
0
0
Mean
34.79
11.57
54.49
49.09
Median
33.47
6.49
44.82
15.22
Std. Deviation
18.86
13.18
45.23
95.44
Minimum
.64
.89
3.59
-.60
Maximum
98.47
70.16
291.11
617.42
จากตารางที พบว่ า หลั กทรั พ ย์ ใ นดั ช นี SETTHSI มีร ะยะเวลาเก็บ หนี (Average
Collection Period) มีค่าเฉลียเท่ากับ 4.79 วัน ค่ามัธยฐานเท่ากับ .47 วัน มีค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐานเท่ า กั บ 18.86 ค่ า ตําสุ ด เท่ า กั บ . วั น และค่ า สู ง สุ ด เท่ า กั บ 98.47 วั น อั ต รา
หมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (Inventory Turnover Ratio) มีค่าเฉลียเท่ากับ .57 เท่า ค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 6.49 เท่า มีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .18 เท่า ค่าตําสุดเท่ากับ . เท่า และ
ค่าสูงสุดเท่ากับ . 6 เท่า ระยะเวลาจ่ายชําระหนี (Average Payment Period) มีค่าเฉลียเท่ากับ
54.49 วัน ค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.82 วั น มีค่าส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 45.23 ค่าตําสุด
เท่ากับ .59 วัน และค่าสูงสุดเท่ากับ 291.11 วัน และยอดขาย (Sale) มีค่าเฉลียเท่ากับ 4 .
พันล้ านบาท ค่ามัธยฐานเท่ากับ . พันล้ านบาท มีค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.44
พันล้ านบาท ค่าตําสุดเท่ากับ - ล้ านบาท และค่าสูงสุดเท่ากับ . พันล้ านบาท
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ตารางที การหาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับยอดขายของบริษัทในดัชนี
SETTHSI
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
1
(Constant)
107.355
10.690
10.043 .000
ระยะเวลาเก็บหนี
-1.021
.230
-.202 -4.441 .000
อัตราหมุนเวียนสินค้ า
-.999
.326
-.138 -3.066 .002
คงเหลือ
ระยะเวลาจ่ายชําระหนี
-.205
.096
-.097 -2.145 .032
R
Adjusted R
Model
R
Square
Square
Std. Error of the Estimate
1
.269a .072
.066
92.22
จากตารางที จะเห็นว่าปัจจัยทัง ด้ านมีความสัมพันธ์ในทิศตรงกันข้ ามกับยอดขาย
โดยมีค่า R-square เท่ากับ . ซึงผลวิจัยพบว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนันมีความสัมพันธ์
ในทิศตรงกันข้ ามกับยอดขายอย่างมีนัยสําคัญ และสามารถสรุปสมมุติฐานได้ ว่า ยอมรับ Ha1 โดย
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลียมีความสัมพันธ์กบั ยอดขายของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ เท่ า กั บ -1.021 ยอมรั บ Hb โดยอั ต ราหมุ น เวี ย นสิ น ค้ า คงเหลื อ มี
ความสัมพั นธ์กับยอดขายของบริ ษัทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . โดยมีค่าสัมประสิทธิ
เท่ากับ -.999 และยอมรับ Hc โดยระยะเวลาจ่ายชําระหนีมีความสัมพันธ์กบั ยอดขายของบริษัท
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . โดยมีค่าสัมประสิทธิเท่ากับ -.205 และเมือนําตัวแปรอิสระ
ทุกด้ านเข้ าสมการพยากรณ์ยอดขายได้ สมการดังนี
Sale = 107.355 – 1.021(ACP) - .999(ITR) – 0.205(APP) + ɂi
โดยที
Sale =
ยอดขายของหลักทรัพย์ (พันล้ านบาท)
ACP =
ระยะเวลาเก็บหนี (วัน)
ITR =
อัตราหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
APP =
ระยะเวลาจ่ายชําระหนี (วัน)
=
ค่าความคลาดเคลือน
ɂi
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8. อภิปรายผลการศึกษา
จากวัตถุประสงค์การวิจัยเพื อศึกษาทิศทางความสัมพั นธ์ระหว่ างการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนกับยอดขาย โดยผลวิจัยพบว่ าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนนันมีความสัมพั นธ์ในทิศ
ตรงกันข้ ามกับยอดขายอย่างมีนัยสําคัญสอดคล้ องกับสมมติฐานทีตังไว้ ซึงสมการสามารถอธิบาย
ตัวแปรตาม (ยอดขาย) ได้ ร้อยละ . ส่วนทีเหลืออีกร้ อยละ 2. เกิดจากอิทธิพลของตัวแปร
อืนฟ ทีไม่ได้ นาํ มาพิจารณาซึงอาจรวมถึงกรณีทในช่
ี วงปี
ถึง
นันตลาดหลักทรั พย์มี
การเปลียนแปลงตําสุด - สูงสุดมากถึง
จุ ด จากสภาวะเศรษฐกิจทีแปรปรวนจึ งอาจทํา ให้
ส่งผลต่อยอดขายของบริษัททีนํามาศึกษาทําให้ ไม่เป็ นไปตามปกติ เช่น การทียอดขายของบริ ษัท
ลดลงจนติ ด ลบในบางปี โดยตัว แปรระยะเวลาเก็บ หนี มีความสัม พั น ธ์ใ นทิศ ตรงกัน ข้ า มกับ
ยอดขายอย่างมีนัยสําคัญทีระดับความเชือมัน % กล่าวคือเมือควบคุมปั จจัยอืนฟ ให้ คงทีแล้ ว
ระยะเวลาเก็บหนีทีลดลง วัน จะทําให้ ยอดขายเพิมขึน .
พันล้ านบาท ซึงสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของ พุทธิธัญ วังค์พงษ์กุล (
) ทีศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่ างการบริ หารเงินทุน
หมุนเวียนกับความสามารถในการทํากําไรและมูลค่าของกิจการ ซึงผลการศึกษาพบว่าระยะเวลา
เก็บหนีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสามารถในการทํากําไรและมูลค่ากิจการ โดยเมือมีการเรียก
เก็บหนีเร็วขึนจะทําให้ กิจการนําเงินสดไปนันไปลงทุนเพิ มเติมได้ เร็วขึน ในขณะทีตัวแปร อัตรา
หมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ มีความสัมพั นธ์ในทิศตรงกันข้ ามกับ ยอดขายอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ
ความเชือมัน % . กล่าวคือเมือควบคุมปัจจัยอืนฟ ให้ คงทีแล้ ว ถ้ าอัตราหมุนเวียนสินค้ า
คงเหลือลดลง เท่า จะทําให้ ยอดขายเพิมขึน
ล้ านบาท ซึงผลการวิจัยแตกต่างไปจากงาน
ศึกษาของ จิราพร เหง้ าดา (
) ทีศึกษาเรืองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์บริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ซึงผลการศึกษาพบว่า อัตราหมุนเวียนของสินค้ าคงเหลือไม่
มีความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทน และขัดแย้ งกับทฤษฎีของวงจรเงินสดทียิงระยะเวลาขายสินค้ า
น้ อ ยยิ งได้ ผ ลตอบแทนสู ง อาจเนื องมาจากสภาพเศรษฐกิ จ ในช่ ว งปี ที เก็บ ข้ อ มู ล นั นมี ก าร
เปลียนแปลงมากทําให้ ต้นทุนการขายในส่วนของต้ นทุนผันแปรเพิมสูงขึน ในขณะทีมูลค่าสินค้ า
เท่าเดิม ทําให้ อัตราหมุนเวียนสินค้ าลดลง และยอดขายเพิ มขึนจากการทีสินค้ าไม่เป็ นทีต้ องการ
ของตลาดทําให้ ต้องลดราคาเพิมยอดขาย เพือมาชําระดอกเบียกู้ นอกจากนีระยะเวลาจ่ายชําระหนี
มีความสัมพันธ์ในทิศตรงกันข้ ามกับ ยอดขายอย่างมีนัยสําคัญทีระดับความเชือมัน % กล่าวคือ
เมือควบคุมปัจจัยอืนฟ ให้ คงทีแล้ ว ระยะเวลาจ่ายชําระหนีทีลดลง วัน จะทําให้ ยอดขายเพิมขึน
ล้ านบาท ซึงสอดคล้ องกับผลการวิจัยของ สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล (
) จิราพร ขาวสวัสดิ
(
) ทีศึกษาเรืองความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทํา
กํา ไรของบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และ พุ ทธิธัญ วั งค์พ งษ์ กุ ล
(
) ทีให้ ความเห็นว่าหากบริษัทใช้ นโยบายการชําระหนีค่าสินค้ าหรือค่าวัตถุดิบนานหรือล่าช้ า
ย่อมมีผลให้ ต้น ทุน หรื อ ค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทสูงขึน เนืองจากผู้ขายวัตถุดิบ หรื อสิน ค้ า ย่อมรวม
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ต้ นทุนค่าดอกเบียสาหรับช่วงระยะเวลาทีได้ รับชําระค่าสินค้ าล่าช้ าไป ซึงเป็ นไปตามทฤษฎี Cost of
Long term /Short term โดยอัตราดอกเบียระยะสันจะถูกกว่ าระยะยาว ทําให้ การจ่ ายชําระหนี ที
ตรงตามเวลาไม่ล่าช้ า จะสามารถนาส่วนต่างจากดอกเบียไปใช้ ในการลงทุนกิจกรรมอืนทีสามารถ
เพิมยอดขายได้
นอกจากนีเมือทําการวิเคราะห์การถดถอยเพือพยากรณ์ แยกแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ซึงพิจารณาในส่วนทีให้ ผลแตกต่างไปจากสมการหลักแล้ วสามารถระบุได้ ดังนี
1. กลุ่มเทคโนโลยีนันเมือการจ่ายชําระหนีช้ าลงจะทําให้ ยอดขายเพิม เนืองจากการ
ชําระหนีช้ านันจะทําให้ ลดความเสียงของเงินขาดมือจากการทีสินค้ าส่วนใหญ่ ของบริ ษัทในกลุ่ ม
เป็ นแบบ Post paid ซึงทําให้ มีโอกาสให้ เก็บหนีได้ ช้า
2. กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนันอัตราการหมุนเวี ยนสิน ค้ าเพิ มขึนทํา ให้
ยอดขายเพิมขึน เนืองจากสินค้ าส่วนใหญ่ของกลุ่มเป็ นแบบระยะสัน เมือเก็บไว้ นานจะทําให้ ต้นทุน
เสียปล่าวเพิมขึน
3. กลุ่มสินค้ าอุตสาหกรรมนัน ตัวแปรระยะเวลาจ่ายชําระหนีนันไม่มีความสัมพันธ์
กับยอดขาย
4. กลุ่มอสังหาริ มทรั พย์ และก่อสร้ าง อัตราหมุนเวียนสินค้ าไม่มีความสัมพั นธ์กับ
ยอดขาย ในขณะทีระยะเวลาจ่ ายชําระหนีนันเพิ มขึน จะทําให้ ยอดขายเพิ มขึนด้ วย เนืองจากใน
กลุ่มอุตสาหกรรมวัตถุดิบส่วนใหญ่ต้องซือมาเก็บไว้ เป็ นเวลานานก่อนผลิตขายได้ จริงเป็ น ทําให้
การจ่ายหนีช้ าช่วยให้ นาํ เงินไปใช้ ในการทํากิจ
5. กลุ่มทรั พยากร การจ่ ายชําระหนี ช้ าลงทําให้ ยอดขายเพิ ม เนืองจากวัตถุดิบ ทีซือ
ส่วนใหญ่จะเป็ นสัญญาล่วงหน้ า ซึงอาจทําให้ ได้ กาํ ไรจากค่าเงินแลกเปลียน
6. กลุ่มบริการ นันอัตราการหมุนเวียนสินค้ าเพิมขึนทําให้ ยอดขายเพิมขึน เนืองจาก
สินค้ าส่วนใหญ่ของกลุ่มนันเป็ นสินค้ าอุปโภคบริโภคซึงเมือเก็บไว้ นานจะทําให้ ต้นทุนเพิมขึน และ
ความต้ องการของผู้บริโภคลดลง
จากข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเป็ นปัจจัยสําคัญทีมีส่วนในการ
กําหนดยอดขายของหลักทรั พย์ นอกจากนียังขึนอยู่กับปั จจัยต่างฟ เช่ น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม เป็ นต้ น ควบคู่ไปด้ วย
7. ภาวะเศรษฐกิจ ถ้ าเศรษฐกิจดียอดขายของหลักทรัพย์มักจะเพิมขึน เพราะผู้ลงทุน
มองว่าโอกาสทีบริษัทจะขาดทุนในช่วงนีมีน้อยจึงกล้ าทีจะลงทุนเพิมขึน กล่าวคือในช่วงทีเศรษฐกิจ
ดีประชาชนจะจับจ่ายใช้ สอยเพิ มขึน ส่งผลให้ ยอดขายของบริ ษัทเพิ มขึน ในทางตรงกันข้ ามถ้ า
เศรษฐกิจไม่ดียอดขายของหลักทรัพย์กม็ ักจะลดลง เพราะผู้ลงทุนมีความกังวลใน ผลประกอบการ
ของบริษัท กล่าวคือช่วงทีเศรษฐกิจไม่ดี กําลังซือของประชาชนลดลง ยอดขายของบริษัทก็จะลดลง
8. ภาวะอุตสาหกรรม ถ้ ากลุ่มอุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาขึน ยอดขายของหลักทรัพย์
ทีอยู่ในอุตสาหกรรมนันมักจะปรับตัวเพิมขึนด้ วย เนืองจากผู้ลงทุนคาดการณ์ว่าผลประกอบการ
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ของบริษัทในอุตสาหกรรมนันจะปรับเพิมขึนตามภาวะอุตสาหกรรม ในทางตรงกันข้ ามถ้ าภาวะ
อุตสาหกรรมนันซบเซายอดขายของหลักทรัพย์กม็ ักจะลดลงด้ วย เพราะผู้ลงทุนจะหันไปลงทุนใน
หลักทรัพย์กลุ่มอืนฟ แทน
9. ข้อเสนอแนะ
จากผลสรุปการวิจัยสําหรับบริษัททีต้ องการเพิ มยอดขาย ควรทีจะลดสัดส่วนของการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียน ผ่านการกําหนดนโยบายของบริษัทดังนี
1. การกําหนดนโยบายเรียกเก็บหนีจากลูกหนีให้ เร็วทีสุดเพือให้ ระยะเวลาเก็บหนีสัน
ลง โดยการทีเก็บเงินจากลูกหนีเร็วจะทําให้ บริษัทให้ มีเงินสดไว้ ใช้ ชาํ ระหนีได้ เร็วขึน และมีสภาพ
คล่องทีมากขึน
2. การกําหนดนโยบายในการลดระยะเวลาจัดเก็บสินค้ า หรือทําหรือจัดเก็บสินค้ าใน
ปริ มาณทีเหมาะสมกับความต้ องการของผู้ บริ โภค ซึ งการทําให้ อัตราหมุ นเวี ยนสิน ค้ าคงเหลื อ
น้ อยลงจะทําให้ เป็ น การลดปริมาณสินค้ าทีเก็บสินค้ าไว้ นานเกินไปจนไม่อยู่ในความต้ องการของ
ตลาดแล้ วกลายเป็ นต้ นทุนจมของบริษัทซึงทําให้ ต้นทุนสินค้ าเพิมขึน
3. การกําหนดระยะเวลาในการจ่ ายชําระหนีให้ สันทีสุด ซึ งจะทําให้ บริ ษัทไม่ ต้องมี
ภาระดอกเบี ยทีสูงขึนด้ วยโดยสรุ ปได้ ว่าบริ ษัทควรทีจะมีการจั ดการเงิน ทุ นหมุ นเวี ยนให้ อ ยู่ ใน
ระดั บ ทีเหมาะสม ไม่ ค วรนํา เงิ นสดมาเก็บไว้ ใ นสินทรั พ ย์ หมุ น เวี ยนหรื อหนี สินหมุ น เวี ยนมาก
เกินไป ควรจะแบ่งเงินไปลงทุนในส่วนอืนทีจะทําให้ เกิดรายได้ ต่อบริษัทได้ เช่ นเดียวกัน เช่น หนี
ระยะยาว หรือลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
โดยข้ อเสนอแนะเกียวกับผลการวิจัยทีจะนําไปศึ กษาเพิ มเติมในอนาคต ผู้วิจัยควร
เลือกใช้ อัตราส่วนทางการเงินอืนฟ ทีอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันให้ มากขึน เพื อศึกษาว่ าภายในตัว
แปรอิสระของงานวิจัยนีมีตัวแปรอืนทีส่งผลในทิศทางตรงข้ ามกับผลวิเคราะห์หรื อไม่ นอกจากนี
การศึกษาในอนาคตอาจขยายขอบเขตการศึกษาไปถึงการเปลียนแปลงของปั จจัยพืนฐานอืนฟ ที
นอกเหนื อ จากอัต ราส่ ว นทางการเงิ น หรื อ นํา มาศึ ก ษาประกอบกัน เช่ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือบริษัทเป็ นต้ น จะทําให้ ได้ ผลการศึกษาทีครอบคลุม ถูกต้ อง
และแม่นยํามากยิงขึน
นอกจากนีสําหรับผู้ทสนใจลงทุ
ี
นในหลักทรัพย์ดัชนีห้ ุนยังยืน (SETTHSI) สามารถนํา
ผลการศึกษานีไปใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาการดําเนินกิจการในอนาคตของบริษัทว่ามีการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียนได้ เหมาะสมหรือไม่ ซึงจะทําให้ สามารถคาดการณ์ยอดขายของหลักทรัพย์
ได้ เพื อให้ นักลงทุ น และผู้ ทีสนใจใช้ เป็ นข้ อมู ลพื นฐานในการพิ จารณาการลงทุ นในหลั กทรั พย์
เพื อลดความเสียงเบืองต้ นจากการลงทุน และสําหรับใช้ เป็ นประโยชน์ในการต่อยอดการทําวิจัย
แก่ผ้ ูทศึี กษาทีจะทําการวิจัยในหัวข้ อทีใกล้ เคียงกัน ได้ ทาํ การต่อยอดข้ อมูลให้ มีความหลากหลาย
มากยิงขึน
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ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป
งานวิจัยนีใช้ ข้อมูลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ ข้อมูลงบ
การเงินตังแต่เริมจัดตังดัชนี SETTHSI ในปี พ.ศ.
ถึงปี พ.ศ.
โดยงานวิจัยนีไม่ได้
กําหนดสัดส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมในกลุ่มตัวอย่างให้ เท่าเทียมกันเนืองจากความสมบูรณ์ของ
ข้ อมูลในรายงาน - และงบการเงินของแต่ละบริษัทมีรูปแบบทีแตกต่างกัน ทําให้ ผลลัพธ์ของ
งานวิจัยอาจไม่สามารถเป็ นตัวแทนของประชากรทังหมดได้ ดังนัน ควรมีการศึกษาเพิมใน
ประเด็นนีอีกในครังต่อไป โดยปรับข้ อมูลสําหรับวิจัยในแต่ละกลุ่มให้ เหมาะสม และเพิมตัวแปร
ควบคุม เช่น อายุของบริษัท ขนาดของบริษัท เป็ นต้ น
10. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าอิสระครังนี สําเร็จลุล่วงได้ ซึงผู้เ ขียนขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ทีปรึกษา ทีได้ กรุณาให้ คาํ ปรึกษา แนะนํา และปรับปรุง
แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า งฟ ให้ แก่ ผ้ ู เ ขี ย นมาโดยตลอด รวมทั งผู้ เ ขี ย นขอกราบขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการทีปรึ กษาวิชา ทีได้ กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ คาํ แนะนําและแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างฟ
อันส่งผลให้ รายงานการศึกษาค้ นคว้ าอิสระฉบับนีได้ สาํ เร็จลุล่วงและสมบูรณ์ยิงขึน
นอกจากนีผู้ เขียนขอขอบพระคุณทุ กคนในครอบครั ว รวมทังเพื อนทีร่ วมศึกษาการ
บริ ห ารธุ ร กิจ ในรุ่ น เดี ย วกั น นี ทุ ก ท่ า น ทีเป็ นกํา ลั ง ใจและให้ ก ารสนั บ สนุ น ตลอดระยะเวลาใน
การศึ ก ษาทีผ่ านมา และขอขอบพระคุ ณผู้ แต่ งตํารา วิ ช าการต่ างฟ รวมทังแหล่ งข้ อ มู ลทีใช้ ใน
การศึกษา ค้ นคว้ า อ้ างอิง ซึงคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ านี ผู้เขียน
ขอมอบให้ แด่ผ้ ูมีพระคุณทุกท่าน และหากรายงานการศึกษานีมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอ
น้ อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียว
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
หนังสือ
เพชรี ขุมทรัพย์. (
) หลักการบริหารการเงิน.
บริกแฮม, อี. เอฟ., และฮุสตัน, เจ. เอฟ. (2544). การจัดการการเงิน [Fundamentals of
financial management] (เริงรัก จําปาเงิน, ผู้แปลและเรียบเรียง) (พิมพ์ครังที 2).
กรุงเทพฯ: บุค๊ เน็ท. (ต้ นฉบับพิมพ์ ปี ค.ศ.
).
วิทยานิพนธ์
จิราพร เหง้ าดา. (
). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มธุรกิจ
พลังงานและสาธารณูปโภค.
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อัมรินทร์ สิทธิโค่ง. (
) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของธุรกิจกับการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (การค้ นคว้ า
แบบอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ดารณี ยมนา. (
) ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (การค้ นคว้ าแบบอิสระ บัญชี
มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุ ด าทิ พ ย์ ปรั ช ญาสกุ ล . (
) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจั ด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นกั บ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (การค้ นคว้ าแบบอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มทินา ลิมป์ พัฒนชัย. (
) ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
กับความสามารถในการทํากําไรผ่านมูลค่าเพิ มเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value
Added) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ (MAI). (การศึกษาแบบอิสระ บัญชี
มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พุ ท ธิ ธั ญ วั ง ค์ พ งษ์ กุ ล . (
) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นกั บ
ความสามารถในการทํา กํา ไรและมู ล ค่ า ของกิจ การ. (การศึ ก ษาแบบอิส ระ บั ญ ชี
มหาบัณฑิต(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กฤติกา กถนานนท์. (
) ผลกระทบของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนต่อความสามารถในการ
ทํากําไรและมูลค่าของกิจการ กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย.(การศึกษาแบบอิสระ บัญชีมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธรากร หทัยเจริญลาภ. (
) ความสัมพันธ์การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและผลการดําเนินการ
ของกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย. (การศึกษาแบบอิสระวิ ท ยา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการเงิน)) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมเกียรติ วรประสิทธิคุณ. (
) ผลกระทบการจัดการเงินทุนหมุนเวียนทีมีต่อความสามารถ
ในการทํากําไรของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ไม้ ของไทย. (วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
โภคิ น ประสิ ท ธิ สุ ท ธิ พ ร. (
) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นกั บ
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย. (การศึกษาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จิราพร ขาวสวัสดิ. (
) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถใน
การทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (การศึกษา
อิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สารสนเทศจากสืออิเล็กทรอนิกส์
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ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (
) เกณฑ์และคู่มือ
การเข้ าร่วมการประเมินความยังยืนของบริษัทจดทะเบียน. สืบค้ นเมือวันที
พฤศจิกายน
จาก
https://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/sri/files/awards2018_criteria.pdf

