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ABSTRACT 
 

The objective of this independent study is to investigate the relationship between working capital 
and stock prices of listed companies in The Stock Exchange of Thailand. Data in this study were 
collected form annual report, financial statement, annual registration statement (Form 56-1) and 
website of firms. This research was carried out during 2012 to 2013 on 513 data which were 
analyzed and the statistical results evaluated by using multiple regressions analysis. The 
dependent variable in this study was stock price and independent variables of this study were 
current ratio, cash conversion cycle, inventory turnover, account receivable turnover and earning 
per share. The control variable was size of company.   
 
Results of the study showed that at the significant level 0.05 or 95 percent of confidence indicated 
that current ratio and earning per share has positively related to stock price. Therefore, if the 
company effectively managed current asset and current liability this will increase the profit of the 
company and improve the stock price. The study also found that size of company has positively 
related to stock price which mean if the company is expanding and has increase its total asset this 
will increase stock price. Moreover, the findings showed that cash conversion cycle, inventory 
turnover and account receivable turnover have no significant effect on stock price. 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการ  จะตอ้งมีการบริหารจดัการองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรใน
องค์กรอย่างคุม้ค่า  เพื่อลดตน้ทุนของเสีย  เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  โดย
กิจการจะตอ้งมีการพิจารณาถึงความส าคญัในการบริหารจดัการสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสิน
หมุนเวยีนเช่น  กิจการควรท่ีจะมีการน าเงินไปลงทุนในสินทรัพยเ์ท่าไหร่  กิจการควรจะเก็บเงินสด
และสินคา้คงเหลือไวใ้ชใ้นด าเนินงานเท่าไหร่  ควรจะบริหารจดัการการหมุนเวียนลูกหน้ีให้มีการ
ช าระเงินจากลูกหน้ีเร็วหรือช้าอยา่งไร  ซ่ึงถา้หากกิจการมีการรักษาระดบัของสินทรัพยห์มุนเวียน
และหน้ีสินหมุนเวยีนไวใ้นระดบัท่ีเหมาะสม  ก็จะท าให้กิจการมีสภาพคล่องในการด าเนินงานและ
มีความสามารถในการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีของกิจการได ้ ดงันั้นกิจการจะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียน
อยา่งเพียงพอเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามความตอ้งการของกิจการ  เช่น  หากกิจการไม่มีการ
เก็บเงินสดไวใ้ห้เพียงพอก็จะส่งผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของกิจการได้  หรือการท่ี
กิจการไม่มีลูกหน้ี  ไม่มีการขายเช่ือก็อาจส่งผลในด้านการแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ และหากกิจการมี
การจดัการสินคา้คงเหลือไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดก็จะประสบปัญหาทางดา้นการผลิต
สินคา้ไม่ทนัต่อความต้องการของลูกคา้  ซ่ึงจะส่งผลต่อส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีกิจการจะต้อง
สูญเสียลูกคา้ใหแ้ก่คู่แข่งทางการตลาดได ้ ดงันั้นกิจการจะตอ้งมีการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีน
อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการในการด าเนินงานของกิจการ  เพื่อไม่ให้กิจการ
เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องได ้(ธรากร, 2553 )   
 
เป้าหมายในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  คือการบริหารจดัการหลกัทรัพยท่ี์สามารถเปล่ียนเป็นเงิน
สดไดง่้าย  โดยประกอบดว้ย  เงินสด  ลูกหน้ีการคา้  สินคา้คงคลงั  และเจา้หน้ีการคา้  ซ่ึงหมายถึง
การบริหารเงินสด  การบริหารลูกหน้ีการคา้  และการบริหารสินคา้คงคลงั  โดยการบริหารจดัการ
ให้หลกัทรัพยเ์หล่าน้ีอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมสามารถท่ีจะมีสภาพคล่อง (Liquidity) ท่ีเพียงพอและ
ท าให้เกิดต้นทุนเสียโอกาส (Opportunity Cost) ต ่ าท่ีสุด   และเม่ือกิจการมีสภาพคล่องในการ
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ด าเนินงานท าให้กิจกรรมในการผลิตและการขายเป็นไปอยา่งปกติแลว้  กิจการยอ่มท าให้เกิดผลการ
ด าเนินงานและผลก าไรท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย  โดยเป้าหมายท่ีสูงสุดในการบริหารจดัการองคก์รคือ
การสร้างความมัง่คัง่สูงสูดให้แก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ( Maximize Shareholders’ wealth )  โดยกิจการตอ้ง
พิจารณาผลตอบแทนท่ีเก่ียวข้องรวมทั้ งผลจากการด าเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการ
สินทรัพยห์มุนเวียนในกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงสอดคล้องกบัการท่ีกิจการจะตอ้งมี
บริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งมีประสิทธิภาพ ( พรรณุภา, 2555 ) 
 
ในการด าเนินธุรกิจของกิจการยอ่มมีการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด  หรือการขยายกิจการให้มีการ
เติบโตมากยิ่งข้ึน  และเม่ือธุรกิจมีการขยายตวัเงินลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนก็เพิ่มมากข้ึน  การ
จดัการเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อใชใ้นการลงทุนในสินทรัพยก์็เพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั  ซ่ึงปัญหาท่ีกิจการจะ
ประสบกบัสภาวะขาดสภาพคล่องนั้น  มกัเกิดจากการท่ีกิจการไม่สามารถบริหารลูกหน้ีการคา้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือการให้ระยะเวลาสินเช่ือกบัลูกหน้ีนานเกินไป  ซ่ึงอาจเกิดภาวะหน้ีสูญ
หรือระยะเวลาในการเก็บหน้ีนานกว่าก าหนดในการช าระหน้ี  ท าให้กิจการไม่มีความสามารถใน
การช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีได ้ และการท่ีกิจการไม่สามารถบริหารสินคา้คงเหลืออยา่งมีประสิทธิภาพ  
เช่นการตั้งราคาสินคา้สูงเกินไปท าใหสิ้นคา้ขายไม่ออกเกิดการตกคา้งของสินคา้คงเหลือมากเกินไป  
ท าให้เกิดตน้ทุนของเสีย  เม่ือขายสินคา้ไม่ได้กิจการก็ไม่มีเงินสดเพียงพอท่ีจะน าไปช าระหน้ีแก่
เจา้หน้ีการคา้  ซ่ึงวิธีการแกไ้ขปัญหาการขาดสภาพคล่องของกิจการสามารถท าไดโ้ดย  การออกตัว๋
สัญญาใช้เงิน  หรือการกู้เงินจากธนาคารหรืออีกนัยหน่ึงคือการท่ีกิจการจะต้องมีการระดมทุน
เพิ่มข้ึนเพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียนในกิจการเพิ่มมากข้ึน  เช่นการออกจ าหน่ายหุ้นสามญั (Common 
Stock)  โดยหุ้นสามญัถือเป็นหลักทรัพยใ์นความต้องการของตลาดท่ีมีสภาพคล่องสูงสามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดเ้ร็ว 
 
การจดัการเงินทุนหมุนเวยีน  มีตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาและเป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็น
ท่ีนิยมอย่างมากคือ  วงจรเงินสด (Cash Cycle หรือ Cash Conversion Cycle)  โดยจะพิจารณาจาก
ระยะเวลาการด าเนินงานตั้งแต่การจ่ายช าระค่าสินคา้จนกระทัง่ถึงวนัท่ีไดรั้บช าระเงินสดจากการ
ขายสินคา้  โดยปกติกิจการจะตอ้งมีการส ารองเงินสดเพื่อจ่ายช าระค่าสินคา้จนกวา่จะไดรั้บช าระ
เงินจากลูกค้า  โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามวงจรการด าเนินงาน (Operating Cycle)โดย
ค านวณจากระยะเวลาการได้มาของสินค้าคงเหลือไปจนถึงการขายสินค้าคงเหลือนั้ น  และ
ระยะเวลาการขายสินค้าแก่ลูกหน้ีไปถึงการได้รับช าระเงิน  โดยวงจรเงินสดจะรวมทั้ งวงจร
ด าเนินงานไปจนถึงระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ีแก่เจา้หน้ี  ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวเป็นการแปลง
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สภาพสินทรัพยห์มุนเวียนและการบริหารจดัการสินทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียนให้
กลายเป็นเงินสด  โดยกิจการท่ีมีการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีดี  จะส่งผลให้ระยะเวลาของ
วงจรเงินสดนั้นสั้ นท าให้กิจการสามารถน าเงินสดกลบัมาใช้หมุนเวียนไดเ้ร็วข้ึน  เม่ือกิจการเกิด
สภาพคล่องในการด าเนินงาน  ท าให้วงจรของธุรกิจด าเนินไปได้อย่างปกติ  กิจการก็จะสามารถ
สร้างผลตอบแทนจากการด าเนินงานในรูปแบบของก าไรจากการด าเนินงานให้เป็นไปได้ตาม
เป้าหมาย  โดยผลจากการด าเนินงานของกิจการนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะสามารถดึงดูดนกัลงทุนให้มี
ความสนใจในการลงทุนกบักิจการ  ซ่ึงรูปแบบหน่ึงท่ีกิจการสามารถระดมทุนไดน้ั้นคือในรูปแบบ
ของการออกจ าหน่ายหุ้นสามญั  โดยผูถื้อหุ้นสามญันั้นเป็นถือนกัลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงในการน า
เงินมาลงทุนในกิจการเม่ือเทียบกบัผูถื้อหุ้นรายอ่ืน  ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามญัเป็นเจา้ของรายสุดทา้ยท่ีจะ
ไดรั้บผลตอบแทนจากการด าเนินงานและส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิเม่ือมีการเลิกกิจการ  ดงันั้นจึง
เป็นหน้าท่ีและเป้าหมายท่ีส าคญัของธุรกิจท่ีจะตอบแทนผูถื้อหุ้นสามญัโดยการสร้างความมัง่คัง่
สูงสุดใหก้บัเจา้ของหรือผูถื้อหุน้สามญั (Maximize Shareholders’Wealth) นัน่เอง   
 
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น  จะท าให้กิจการสามารถน าเงินสดกลบัมาใช้
หมุนเวียนในกิจการไดเ้ร็วข้ึน  และยงัสามารถน าเงินสดท่ีไดไ้ปลงทุนในสินทรัพยต่์าง ๆ เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นทั้งในรูปของเงินปันผล  และราคาหุ้นสามญัท่ีสูงข้ึน  ซ่ึงราคาหุ้นสามญัท่ี
เพิ่มสูงข้ึนนั้น  จะสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจดัการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ
นั่นเอง (นภาพร, 2551)  ดังนั้ นการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนจึงมีความน่าจะเป็นท่ีจะมี
ผลกระทบกบัราคาหุน้สามญัของผูถื้อหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพย ์   
 
จากงานวิจยัในอดีตของต่างประเทศซ่ึงศึกษาเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเงินทุน
หมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญับริษทัในตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ  เช่น  งานวิจยัของ Erik B. 
and Johannes H. ( 2013 )  ซ่ึงท าการศึกษาในประเทศสวีเดน  และงานวิจยัของ Ibrahim M. A. and 
Abdel-Rahman Al-Ewesat (2012) ซ่ึงท าการศึกษาในรัฐปาเลสไตน์  พบว่างานวิจยัขา้งตน้ให้ผล
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน  โดยสาเหตุของความแตกต่างเน่ืองมาจากการบริหารจดัการองค์และ
นโยบายในการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวยีนของบริษทักลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั  ส าหรับประเทศ
ไทยนั้นผลงานท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัยงัมีอยู่
อยา่งจ ากดั  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวยีนกบัราคา
หุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
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ไทย  และเพื่อเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหารและนักลงทุนทัว่ไป  โดยคาดว่าผลจากการวิจยัจะช่วยให้
ผูบ้ริหารทราบถึงแนวทางในการบริหารจดัการสินทรัพยห์มุนเวยีนและหน้ีสินหมุนเวยีนของกิจการ    
ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนและลดลงของราคาหุ้นสามญั  และยงัสามารถดึงดูดนักลงทุนให้เขา้มา
ลงทุนในกิจการได ้ และเพื่อเป็นแนวทางแก่นักลงทุนในการเลือกลงทุนในกิจการโดยสามารถ
คาดการณ์แนวโนม้  ท่ีนกัลงทุนจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของราคาหุ้นสามญัท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง
จากการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีนของกิจการนั้น ๆ    
 
1.2   วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 

1.ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

2. เพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารในการจดัการเงินทุนหมุนเวยีนไปในทิศทางท่ีจะท าให้ราคา
หุน้สามญัเพิ่มสูงข้ึน   

3. เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัลงทุนใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อท่ีจะตดัสินใจเลือกลงทุนในกิจการ 
 
1.4  นิยำมศัพท์  
 
ควำมสัมพันธ์  หมายถึง  ความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่ง 2 ตวัแปรประกอบดว้ยตวัแปรตามและตวัแปร
อิสระ  โดยมีลกัษณะความเป็นไปไดท้ั้งความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือความสัมพนัธ์
เชิงบวก  และทิศทางตรงกนัขา้มกนัหรือความสัมพนัธ์เชิงลบ 
 
เงินทุนหมุนเวียน  หมายถึง เงินทุนท่ีธุรกิจใช้หมุนเวียนในกิจการ และใช้เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ  
สามารถด าเนินงานไปได้อย่างเป็นปกติ  ซ่ึงจะอยู่ในรูปของสินทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสิน
หมุนเวยีน  เช่น  เงินสด  ลูกหน้ีการคา้  สินคา้คงเหลือ  และเจา้หน้ีการคา้  ซ่ึงจะสามารเปล่ียนสภาพ
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เป็นเงินสดได้ง่าย  หรือสามารถน ามาใช้หมุนเวียนในกิจการได้ภายในหน่ึงรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงาน   
 
รำคำหุ้นสำมัญ  หมายถึง  ราคาหุ้นสามญั ณ วนัส้ินปี  ซ่ึงเป็นราคาปิดของหุ้นสามญัแต่ละบริษทัท่ีมี
การซ้ือขายผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หมายถึง  บริษัทจ ากัด(มหาชน)ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยส าหรับปีพ.ศ. 2555 และปีพ.ศ. 2556  ทั้งน้ีไม่รวมถึง  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่  บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน  กลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร  
บริษทัท่ีมีขอ้มูลตวัแปรไม่ครบถว้น  รวมทั้งบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟูกิจการ  จ  านวน
ทั้งส้ิน  554 ขอ้มูล 
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยน้ี  ผูศึ้กษาไดร้วบรวมและระบุรายละเอียดของแนวคิด  
ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งออกมาเป็น 4  ส่วนดว้ยกนัดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารเงินทุนหมุนเวยีน 
 2.2 ราคาหุน้สามญัและปัจจยัท่ีมีผลกระทบ 
 2.3 วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4 การพฒันาสมมติฐาน 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎกีารบริหารเงินทุนหมุนเวยีน 
 
แนวคิดและทฤษฏีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจะประกอบไปด้วย  รายละเอียดของแนวคิดและ
ทฤษฏีดงัต่อไปน้ี 
 1.  ทฤษฏีนโยบายการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวยีนซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 3 นโยบายคือ 
  1.1  นโยบายแบบเขม้งวด (Restricted policy)   
  1.2  นโยบายแบบผอ่นคลาย (Relaxed policy) 
  1.3  นโยบายแบบปานกลาง (Moderate policy)   
 2.  ทฤษฏีนโยบายการจดัหาเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน ซ่ึงจะ
ประกอบ 
 ไปดว้ย  3 นโยบายคือ 
  2.1  นโยบายจัดหาเงินทุนหมุนเวียนแบบระมัดระวงั (Conservative working 
capital  
  policy) 
  2.2  นโยบายจดัหาเงินทุนหมุนเวยีนแบบกลา้เส่ียง (Aggressive)   
  2.3  นโยบายจดัหาเงินทุนหมุนเวยีนแบบสมดุล (Balanced)  
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 3.  แนวคิดการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีนประกอบไปดว้ย 3 แนวคิด คือ 
  3.1  แนวคิดการบริหารเงินสด (Cash Management Concept) 
  3.2  แนวคิดการบริหารลูกหน้ีการคา้ (Receivable Management Concept) 
  3.3  แนวคิดการบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management Concept) 
 
ในแต่ละกิจการส่ิงท่ีผูบ้ริหารจะให้ความส าคญัในการบริหารจดัการ  โดยคิดเป็นร้อยละ 60 ของ
ทั้งหมดนั้นก็คือ  การบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนซ่ึงจะประกอบด้วย  เงินสด  ลูกหน้ีการค้า  
และสินค้าคงเหลือ  โดยผูบ้ริหารจะต้องก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมของสินทรัพย์หมุนเวียน 
(Current assets) ในแต่ละรายการ  และท าการพิจารณาแหล่งเงินทุนท่ีจะตอ้งท าการจดัหาเพื่อน ามา
ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านั้ น  ให้เพียงพอต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ  ซ่ึงเงินทุน
หมุนเวยีน(Working capital)  หรือบางคร้ังเรียกวา่  Gross working capital  คือสินทรัพยห์มุนเวียนท่ี
ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ  นอกจากนั้ นผู ้บริหารจะต้องมีการก าหนดนโยบายเงินทุน
หมุนเวียน (Working capital policy)  เพื่อน านโยบายนั้นมาปฏิบติัในการด าเนินงานประจ าวนัดว้ย  
เพื่อท าให้กิจการมีสภาพคล่องในการด าเนินงาน  ซ่ึงในกิจการอุตสาหกรรมท่ีท าการผลิต  ส่วนใหญ่
จะมีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจ านวนร้อยละ 40  ของสินทรัพย์รวม  ซ่ึงจัดว่าเป็นการลงทุนท่ี
ค่อนข้างมากในเงินทุนหมุนเวียน  ดังนั้ นผูบ้ริหารจึงให้ความสนใจกับนโยบายการลงทุนใน
สินทรัพยห์มุนเวยีน  โดยการก าหนดนโยบายท่ีเหมาะสมท่ีสุดแบ่งออกไดเ้ป็น 3 นโยบายดงัน้ี ( เสก
ศกัด์ิ, 2552 ) 
 
 1.  นโยบายแบบเขม้งวด (Restricted policy)  กิจการจะด ารงสินทรัพยห์มุนเวียนไวน้้อย
มาก  ขอ้ดีคือกิจการจะประหยดัตน้ทุนค่าเสียโอกาส  ลดความเส่ียงท่ีสินคา้จะลา้สมยั  ลดความเส่ียง
จากการเก็บหน้ีไม่ได ้ แต่ขอ้เสียคืออาจท าให้ลูกคา้ไม่พึงพอใจต่อสินคา้  คือเม่ือลดการจดัเก็บสินคา้
คงเหลือลูกคา้อาจจะได้รับสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ลดการให้สินเช่ือต่อลูกหน้ีจ ากัด
ระยะเวลาการให้สินเช่ือเร็วข้ึน  ลูกหน้ีอาจจะไม่พึงพอใจต่อกิจการท าให้กิจการขาดรายไดจ้ากการ
ขายสินคา้ได ้
 
 2.  นโยบายแบบผ่อนคลาย (Relaxed policy) ธุรกิจจะด ารงสินทรัพยห์มุนเวียนไวอ้ย่าง
มากมาย  ซ่ึงขอ้ดีคือธุรกิจสามารถตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้  มีสภาพคล่องสูงใน
กิจการโดยกิจการท่ีใช้นโยบายแบบน้ีมีขอ้เสียคือ  เป็นกิจการท่ีลูกคา้มีอ านาจในการต่อรองสูง  ซ่ึง
กิจการอาจจะไม่สามารถควบคุมกิจกรรมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายได ้
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 3.  นโยบายแบบปานกลาง (Moderate policy)  กิจการพยายามท่ีจะด ารงสินทรัพย์
หมุนเวยีนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัหน้ีสินหมุนเวยีนคือไม่สูงหรือต ่าจนเกินไป 
 
นอกจากน้ีระดับของเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม  ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดระดับของเงินทุน
หมุนเวียนท่ีผูบ้ริหารจะใหค้วามสนใจอีกรูปแบบหน่ึงก็คือ  การจดัหาเงินทุนเพื่อใชใ้นการลงทุนใน
สินทรัพยห์มุนเวียนเหล่านั้น  เพื่อให้กิจการสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปได้อย่างปกติ  โดย
นโยบายการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนส าหรับสินทรัพย์หมุนเวียนแบ่งออกเป็น 3 นโยบายดังน้ี 
(อภิชาต, 2555) 
 
 1.  นโยบายจดัหาเงินทุนหมุนเวียนแบบระมดัระวงั (Conservative working capital policy)  
กิจการจะใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวทั้งหมดส าหรับลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียน  มีขอ้ดีคือกิจการ
สามารถสามารถลดความเส่ียงในการท่ีไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนระยะสั้น  และนโยบายน้ีกิจการ
สามารถเปล่ียนเป็นสินเช่ือระยะสั้นไดเ้ม่ือพบวา่กิจการมีเงินทุนหมุนเวยีนสูงกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้
 2.  นโยบายจดัหาเงินทุนหมุนเวียนแบบกล้าเส่ียง (Aggressive)  นโยบายน้ีกิจการจะใช้
แหล่งเงินทุนแบบผสมผสานระหวา่งแหล่งเงินทุนระยะสั้นและแหล่งเงินทุนระยะยาว  ซ่ึงวิธีน้ีจะ
เป็นการเพิ่มความเส่ียงให้กับกิจการโดยกิจการจะต้องมีการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะสั้ นอยู่
ตลอดเวลา  เพื่อทดแทนแหล่งเงินทุนท่ีครบก าหนดช าระ  และหากอยู่ในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี  
กิจการอาจจะประสบปัญหาทางการเงินท่ีไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนในระยะสั้นมาใชไ้ด ้
 3.  นโยบายจดัหาเงินทุนหมุนเวียนแบบสมดุล (Balanced)  กิจการจะจดัหาแหล่งเงินทุน
เพื่อลงทุนในสินทรัพยท่ี์แตกต่างกนัคือ  กิจการจะใช้แหล่งเงินทุนระยะยาวลงทุนในสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนและสินทรัพยห์มุนเวียนถาวร  และใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นส าหรับลงทุนในสินทรัพย์
หมุนเวียนชั่วคราวซ่ึงการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนด้วยวิธีน้ีจะท าให้กิจการสามารถบริหาร
จดัการสินทรัพย์ได้อย่างต่อเน่ือง  ทั้ งน้ีนโยบายเงินทุนหมุนเวียนท่ีผูบ้ริหารเลือกใช้และน าไป
ปฏิบติัในกิจการข้ึนอยูก่บัลกัษณะการด าเนินงานของกิจการ  และความสามารถในการจดัหาแหล่ง
เงินทุนของกิจการดว้ย 
 
จากทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับนโยบายเงินทุนหมุนเวียน  กิจการสามารถวดัค่าของเงินทุน
หมุนเวยีนเพื่อท่ีกิจการจะสามารถน าไปเป็นตวัช้ีวดัวา่กิจการควรท่ีจะมีการเพิ่มหรือลดระดบัเงินทุน
หมุนเวียนหรือไม่  เพื่อให้ระดบัเงินทุนหมุนเวียนของกิจการอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  ดว้ยการวดั
สภาพคล่องของกิจการโดยใชอ้ตัราส่วนทางการเงินคือ  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current ratio)  
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โดยค่าท่ีไดจ้ะสามารถใชว้ดัสภาพคล่องของกิจการไดว้า่กิจการมีสภาพคล่องสูงหรือต ่า  และถึงแม้
ค่าท่ีไดจ้ะมีค่าสูงก็ยงัไม่สามารถอธิบายไดว้า่กิจการจะมีสภาพคล่องเพียงพอท่ีจะสามารถจ่ายช าระ
หน้ีได้  เน่ืองมาจากปัจจยัประกอบอ่ืน ๆ เช่น  ถ้าสินคา้คงคลงัยงัไม่สามารถขายได้  หรือลูกหน้ี
การคา้ของกิจการไม่สามารถเรียกเก็บไดต้ามก าหนดการช าระเงิน  ดงันั้นจึงตอ้งมีการวิเคราะห์ตวั
แปรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินทุนหมุนเวียนประกอบดว้ยแนวคิดในการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียน
ประกอบไปดว้ย 3 แนวคิด  ดงัน้ี (พรรณุภา, 2555) 
 
1.  แนวคิดการบริหารเงินสด (Cash Management Concept)  
กิจการจ าเป็นท่ีจะต้องมีเงินสด  หรือหลักทรัพย์ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้เม่ือต้องการ 
(Marketable Securities)  เพื่อใชจ่้ายส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใชใ้นการช าระหน้ีและขอ้ผูกพนัต่าง ๆ 
ของกิจการท่ีครบก าหนดช าระ  ทั้งน้ีกิจการไม่ควรท่ีจะถือเงินสดไวม้ากเกินไปเน่ืองจากจะท าให้
เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสสูง  ซ่ึงหลกัของการถือเงินสดของกิจการนั้นมีไวเ้พื่อ  1.ใชจ่้ายในค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ท่ีถึงก าหนดช าระ  2.ส ารองฉุกเฉินกรณีมีเหตุอุบติัภยัเกิดข้ึนกบักิจการ  และ 3.ใชเ้พื่อการเก็ง
ก าไร  โดยเคร่ืองมืออย่างหน่ึงกิจการท่ีสามารถใช้วดัว่ากิจการจะสามารถมีเงินสดไวใ้ช้หมุนเวียน
เพียงพอต่อความตอ้งการในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่  นัน่ก็คือวงจรเงินสด  โดยการวดัค่า
จะสามารถอธิบายได้ถึงสภาพคล่องของกิจการ  โดยค่าท่ีไดจ้ากการค านวณวงจรเงินสดสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี  
 1.วงจรเงินสดมีค่าเป็น บวก (+)  หมายถึงกิจการจะตอ้งจ่ายช าระค่าสินคา้  ก่อนท่ีจะไดรั้บ
เงินหมุนเวียนกลบัเขา้มาจากการด าเนินงาน  กรณีน้ีกิจการจะตอ้งมีการส ารองเงินทุนหมุนเวียนไว้
ล่วงหนา้เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาการขาดสภาพคล่องของกิจการ   
 2. วงจรเงินสดมีค่าเป็น ศูนย ์(0)  หมายถึงกิจการสามารถจ่ายช าระค่าสินคา้ไดจ้ากเงินทุน
หมุนเวยีนท่ีไดจ้ากการด าเนินงานพอดี   
 3. วงจรเงินสดมีค่าเป็น ลบ (-) กิจการจะไดรั้บการช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้ก่อนท่ีจะตอ้ง
จ่ายช าระเงินแก่เจ้าหน้ีการค้า  ซ่ึงกิจการจะสามารถน าเงินท่ีได้ไปลงทุนในระยะสั้ น  ก่อนถึง
ก าหนดการช าระเงินเพื่อสร้างผลตอนแทนท่ีดีให้แก่กิจการได ้ ซ่ึงหากกิจการมีรอบระยะเวลาการ
หมุนเวียนของเงินสดสูง  จะท าให้กิจการมีความตอ้งการในการจดัหาเงินสดมาใชใ้นจ านวนท่ีต ่าลง  
นัน่ก็คือกิจการไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งท าการจดัหาแหล่งเงินทุนใหม่  ซ่ึงสามารถลดความเส่ียงในการ
จดัหาแหล่งเงินทุนในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีได ้
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2.  แนวคิดการบริหารลูกหน้ีการคา้ (Receivable Management Concept) 
ในแต่ละกิจการมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีลูกหน้ีการคา้  เพื่อท่ีสามารถสร้างการส่งเสริมการขายและ
สร้างความสัมพนัธ์กับลูกหน้ีการค้าได้  โดยการให้สินเช่ือกบัลูกคา้ไม่ควรท่ีจะมีมากเกินความ
จ าเป็น  หรือมากเกินกว่าท่ีกิจการอ่ืน ๆ ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันมี  เพื่อลดต้นทุนค่าเสีย
โอกาส  โอกาสท่ีจะเกิดหน้ีสูญ(Bad Debt)  และอาจท าให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องของกิจการ
ได ้ กล่าวคือเม่ือกิจการมีการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้มากจนเกินไป  เม่ือมีกิจกรรมการซ้ือขายเกิดข้ึน
สินคา้ในกิจการลดลง  แต่กิจการไม่มีเงินสดท่ีจะสามารถน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนได ้ ประกอบกบั
ระยะเวลาในการให้สินเช่ือหากนานเกินไปความเส่ียงท่ีกิจการจะไม่สามารถเรียกช าระหน้ีจาก
ลูกหน้ีก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย  ทั้งน้ีการวิเคราะห์ความสามารถของลูกหน้ีในการช าระหน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ี
ส าคญั  ในการลดความเส่ียงของการไม่จ่ายช าระหน้ี (Credit Risk)   ดงันั้นกิจการควรท่ีจะมีความ
ค านวณรอบระยะเวลาการช าระหน้ีของลูกหน้ี  ซ่ึงสามารถวดัค่าไดโ้ดยการใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน
คือ  อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี  เพื่อให้รู้ถึงสถานะภาพของสินเช่ือของกิจการ  โดยดูว่ารอบ
ระยะเวลาการหมุนเวียนของลูกหน้ีเป็นเท่าไหร่  ซ่ึงสถิติดงักล่าวจะช่วยให้ผูบ้ริหารติดตามและ
ก ากบัดูแลระบบในการเรียกช าระหน้ีจากลูกหน้ีได ้ ในกรณีท่ีพบวา่รอบระยะเวลาการช าระหน้ีของ
ลูกหน้ียาวนานเกินไปจากท่ีกิจการไดก้ าหนดเป้าหมายไว ้ 
 
3.  แนวคิดการบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management Concept) 
ในกิจการการผลิต (Manufacturing Firm)  นั้นสินคา้คงเหลือจะประกอบไปด้วย  วตัถุดิบ  สินคา้
ระหวา่งท า  และสินคา้ส าเร็จรูป  ซ่ึงแตกต่างไปจากกิจการท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้มาเพื่อท าการขายต่อ  
จะมีสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าส าเร็จรูปเพียงอย่างเดียว  โดยไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทใดจะมี
หลกัการการบริหารสินคา้คงเหลือท่ีเหมือนกนั  กล่าวคือ  กิจการจะมีการเก็บสินคา้คงเหลือไม่มาก
จนเกินไป  เพราะเม่ือกิจการมีสินคา้คงเหลือมากเกินไปจะท าใหเ้กิดตน้ทุนค่าเสียโอกาส  และสินคา้
ท่ีล้าสมัยไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า  และการท่ีกิจการจะสามารถมีสินค้าคงเหลือให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาด  ผูบ้ริหารควรท่ีจะมีการประมาณการจากปริมาณของสินค้า
คงเหลือท่ีมีการหมุนเวยีนในกิจการในแต่ละรอบระยะเวลา  เพื่อใชเ้ป็นสถิติในการประมาณการการ
จดัเก็บสินคา้คงเหลือให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั  โดยผูบ้ริหารสามารถวดั
ค่าการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้จากอตัราส่วนทางการเงินคือ  อตัราหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลือ  ซ่ึงค่าท่ีไดจ้ะเป็นรอบระยะเวลาการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ  และสามารถน าไปใชใ้น
การประมาณการเพื่อเทียบกบัรอบระยะเวลาท่ีผา่นมา  ท าให้กิจการทราบวา่จะท าการจดัเก็บสินคา้
คงเหลือไวเ้ท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  และท าใหสิ้นคา้ไม่ลา้สมยัดว้ย   
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ดงันั้นวตัถุประสงคข์องการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนคือ  การบริหารสินทรัพยห์มุนเวียนและ
หน้ีสินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  ในเร่ืองของปริมาณหรือขนาดของ
สินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีกิจการควรลงทุน  รวมทั้งส่วนประกอบของสินทรัพยห์มุนเวยีนแต่ละรายการ  
และการเลือกใช้แหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสม  ซ่ึงระดบัของเงินทุนหมุนเวียนจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีสภาพ
คล่องของกิจการและโอกาสในการท าก าไร (เพญ็พิมล, 2555)   และเม่ือกิจการมีผลการด าเนินงานท่ี
ดีแล้วนั้น  กิจการยงัเพิ่มความสามารถในการสร้างความมัง่คัง่สูงสุดให้กับเจา้ของหรือผูถื้อหุ้น
สามญั (Maximize Shaerholders’ Wealth) และสร้างความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนให้เขา้มา
ลงทุนในกิจการไดอี้กดว้ย  
 
2.2 ราคาหุ้นสามัญและปัจจัยทีม่ีผลกระทบ 
 
ในการศึกษาเก่ียวกบัราคาหุ้นสามญัและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นนั้น  เป็นการศึกษาถึงตวั
แปรท่ีส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงโดยตรงต่อราคาหุน้สามญั  ซ่ึงจะท าใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ี
จะเป็นตวัก าหนดราคาหุน้สามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
ราคาหุ้นสามัญ 
หุน้สามญัเป็นตราสารทุนท่ีกิจการออกจ าหน่ายเพื่อระดมทุนระยะยาว  ส าหรับใชใ้นการลงทุนสร้าง
การเจริญเติบโตและใช้ในการด าเนินกิจการ  โดยผูถื้อหุ้นสามญัจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบ
ของเงินปันผล (Dividend)  และมีโอกาสท่ีจะไดรั้บก าไรจากเงินท่ีลงทุนในหุ้นสามญันั้นเม่ือราคา
ตลาดเพิ่มสูงข้ึนกวา่ราคาท่ีลงทุนไป  และหากมีการเลิกกิจการก็จะไดรั้บส่วนแบ่งในสินทรัพยสุ์ทธิ
หลงัจากช าระคืนเจา้หน้ีแลว้  ผูถื้อหุ้นสามญันั้นเป็นผูล้งทุนท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุดในการน าเงินมา
ลงทุน  เพราะเม่ือเทียบกับผู ้ถือหุ้นชนิดอ่ืนแล้ว  ผูถื้อหุ้นสามัญจะเป็นรายสุดท้ายท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนหากมีการเลิกกิจการ  ดงันั้นจึงเป็นหน้าท่ีและเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีกิจการตอบแทน
โดยการสร้างความมัง่คัง่สูงสุดให้กบัเจา้ของหรือผูถื้อหุ้นสามญั (Maximize Shaerholders’ Wealth) 
(พรรณุภา ,2555) 
 
การประกอบกิจการให้เป็นไปไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  ตอ้งมีการประสานประโยชน์ให้กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ให้ไดรั้บอยา่งเหมาะสม  ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลท่ียอมรับไดว้า่หลงัจากท่ีทุกฝ่ายไดรั้บการตอบแทนท่ี
เหมาะสมแลว้  เป้าหมายสุดทา้ยของธุรกิจก็คือ  การสร้างความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่เจา้ของและผูถื้อ
หุ้นสามญั  ซ่ึงสามารถวดัค่าดว้ยมูลค่าราคาตลาดของบริษทัหรือราคาตลาดของหุ้นสามญั  เจา้ของ
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บริษัทท่ีน าเงินมาลงทุนย่อมมุ่งหวงัให้เกิดมูลค่าเพิ่มข้ึน  บริษัทท่ีมีการด าเนินกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพอยา่งสม ่าเสมอยอ่มส่งผลใหร้าคาของหุน้สามญัสูงข้ึน 
 
มูลค่าของกิจการหรือราคาตลาดของหุ้นสามญัสามารถวดัค่าไดจ้าก  ความสามารถของธุรกิจ  การ
สร้างรายได ้ และความแน่นอนของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากการด าเนินธุรกิจ  
และการจดัหาแหล่งเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดย่อมมีส่วนส าคญัในการสร้างมูลค่าให้กิจการ
สูงข้ึน  รวมถึงปัจจยัภายนอกกิจการดว้ย  การวดัมูลค่าตามบญัชีของหุ้นสามารถวดัไดจ้ากส่วนของ
เจา้ของส่วนดว้ยจ านวนหุ้นสามญั  เพื่อแสดงราคาตามบญัชีซ่ึงบอกถึงมูลค่าของเจา้ของท่ีมีตั้งแต่
เร่ิมด าเนินกิจการต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  และมีความส าคญัต่อผูล้งทุนส าหรับใช้ในการประเมิน
ราคาตลาดว่าควรลงทุนในราคาเท่าใด  โดยสามารถเปรียบเทียบราคาได้จากในงบการเงินของ
กิจการ  (พรรณุภา, 2555) 
 
ราคาหุน้สามญั ณ วนัปิด  คือราคาปิดหุน้สามญั ณ วนัส้ินปีเน่ืองจากราคาปิดเป็นราคาท่ีทั้งผูซ้ื้อและ
ผูข้ายเห็นตรงกนัซ่ึงเป็นระดบัราคาท่ีเหมาะสม  เป็นตวัแทนของราคาในแต่ละค่า ( ธชัวนิ, 2551 ) 
 
ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อราคาหุ้นสามัญ 
จากการหามูลค่าท่ีแทจ้ริงของราคาหุ้นท าให้เกิดความเช่ือวา่นกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุนในหุ้นวนัน้ี
ยอ่มหวงัผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต  ดงันั้นราคาหุ้นท่ีเปล่ียนแปลง
ไปจึงน่าจะเกิดจากการคาดการณ์ในอนาคตของนกัลงทุนถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ  ทั้งในรูปของ
เงินปันผล  และส่วนต่างของราคาหุ้นท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาหุ้น
สามญัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  ทั้งในรูปของเงินปันผลและ
ส่วนต่างของราคาหุ้น  และความเส่ียงท่ีผูล้งทุนจะตอ้งเผชิญจากการลงทุนในหุ้น   ( ศูนยส่์งเสริม
การพฒันาความรู้ตลาดทุน, 2557) 
 
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีก าหนดราคาหุ้นสามญัเหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัพื้นฐาน  โดยสามารถน ามาจดัเป็นกลุ่ม 3 
ปัจจยัใหญ่ ๆ คือ  ภาวะเศรษฐกิจ  ภาวะอุตสาหกรรม  และผลการด าเนินงานของบริษทั  ดงันั้นใน
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีก าหนดราคาหุ้นจึงจ าเป็นต้องค านึงถึง 3 ปัจจัยน้ีซ่ึงเรียกการวิเคราะห์
หลกัทรัพยต์ามแนวคิดน้ีวา่  การวเิคราะห์ปัจจยัพื้นฐาน (Fundament Analysis)  ( ฐิตราภรณ์, 2556 )   
 
 



 

13 

 
   
 
 
 
   
   
 
   

 
ภาพที ่2.1  แสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัก าหนดราคาหุ้น 

ท่ีมา : (ฐิตราภรณ์ , 2556) 
 

ปัจจัยที่ 1  ภาวะเศรษฐกจิ  กล่าวคือถา้เศรษฐกิจดี  ราคาหุน้จะเพิ่มข้ึน  เพราะผูล้งทุนมองวา่โอกาส
ท่ีกิจการจะขาดทุนในช่วงน้ีมีน้อย  จึงกล้าท่ีจะลงทุนในหุ้นเพิ่มข้ึน  เช่น  ภาวะเศรษฐกิจดี
ประชาชนจบัจ่ายใช้สอยมากข้ึน  ส่งผลต่อยอดขายและผลก าไรของกิจการ  เม่ือก าไรเพิ่มบริษทัก็
สามารถจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผูล้งทุนไดม้ากข้ึนตามไปดว้ย  ในทางกลบักนัถา้เศรษฐกิจไม่ดีราคา
หุน้ก็จะลดลง  เพราะผูล้งทุนมีความกงัวนในผลประกอบการของกิจการ  เช่น  ช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจ
ไม่ดี  ก าลงัซ้ือของประชาชนก็ลดลงส่งผลต่อยอดขายของกิจการลดลงหรือขาดทุน  ท าให้ผูล้งทุนก็
จะไม่ไดรั้บการจดัสรรก าไรจากกิจการ  เหตุการณ์ดงักล่าวท าให้ผูล้งทุนรู้สึกไดถึ้งความเส่ียงจึงน า
หุน้ท่ีถืออยูอ่อกมาขายในตลาดเม่ือมีการขายหุน้จ านวนมากท าให้ราคาของหุ้นลดลงในท่ีสุด 
 
ปัจจัยที่ 2  ภาวะอุตสาหกรรม  ในภาวะน้ีถ้าอุตสาหกรรมใดอยู่ในช่วงขาข้ึน  ราคาหุ้นท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมนั้นมกัจะปรับตวัเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากผูล้งทุนคาดการณ์วา่ผลประกอบการของบริษทัใน
อุตสาหกรรมนั้นจะปรับเพิ่มข้ึนตามภาวะอุตสาหกรรม  ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้อุตสาหกรรมใดอยู่
ในช่วงขาลง  ราคาหุ้นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการปรับตวัลดลง  เน่ืองจากผูล้งทุนกงัวลถึง
ความเส่ียงจึงขายหุน้ในอุตสาหกรรมดงักล่าว 
 
 

ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม ผลการด าเนินงานของบริษทั 

กระแสเงินปันผล  ราคา
หุน้ท่ีคาดวา่จะขายได ้

ส่วนชดเชยความเส่ียงท่ีผูล้งทุน
ตอ้งการ 

มูลค่าท่ีแทจ้ริง 

ราคาตลาดของหุน้ 
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ปัจจัยที ่3  ผลการด าเนินงานของบริษัท  ผลการด าเนินงานของบริษทั  เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล
การด าเนินงานของบริษัทโดยตรง  ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับประเภทของธุรกิจ  กลยุทธ์ของกิจการ  และ
ความสามารถของผูบ้ริหาร  กล่าวคือ  ในช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีหากผูบ้ริหารของบริษทัมี
ความสามารถสูงก็อาจจะท าให้ผลประกอบการของบริษทัลดลงไม่มาก  และราคาหุ้นก็จะปรับตวั
ลดลงไม่มากเช่นกนั  
 
2.3 วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
ผูศึ้กษาได้รวบรวมวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ท่ีไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัเงินทุนหมุนเวียนและราคาหุ้น
สามญัเพื่อสนบัสนุนแนวคิดและทฤษฏีดงักล่าว  เพื่อน ามาประยุกตใ์ชก้บัเร่ืองท่ีศึกษา  และตวัแปร
ท่ีใชใ้นการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ตามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อสนบัสนุนการคน้ควา้  
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  โดยมีการจดัหมวดหมู่งานวจิยัออกเป็น 2 กลุ่มตามตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  ดงัน้ี 

1.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินทุนหมุนเวยีน 
2.  วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาหุน้สามญั  
 
2.3.1  การทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัเงินทุนหมุนเวยีน 

Erik B. and Johannes H. ( 2013 )  ได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
เงินทุนหมุนเวียนกบัประสิทธิภาพการท างานของหุ้นสามญั  มีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบ
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดนโยบายเงินทุนหมุนเวียนท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
ราคาหุ้นสามญั  การศึกษาน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและนกัลงทุนในการทราบถึง
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดนโยบายเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีผลกระทบกบัราคาหุ้นสามญั  เพื่อใช้
ในการคาดการณ์ประสิทธิภาพของราคาหุ้นสามญัของบริษทั  โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
บริษทัในประเทศสวีเดนจ านวน 155 บริษทั  ระหวา่งช่วงปี 2009-2012  ทั้งน้ียกเวน้กลุ่ม
อุตสาหกรรมการเงิน  และตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่  ตวัแปรตามคือ  ราคาและ
ผลตอบแทนจากหุ้นท่ีศึกษาจากตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีส้ินงวด  และตวัแปรอิสระ  คือ
นโยบายเงินทุนหมุนเวียน  วดัค่าโดยใช้อตัราส่วนทางการเงินประกอบดว้ย  อตัราส่วน
สภาพคล่องอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี  อตัราการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  วงจรเงิน
สด  อตัราการหมุนเวียนเจา้หน้ี  ระยะเวลาการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  ระยะเวลาการ
จ่ายช าระหน้ี  และระดบัปริมาณของสินคา้คงเหลือตามปริมาณการสั่งซ้ือทางเศรษฐกิจ 
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(EOQ) ซ่ึงตวัแปรทั้งหมดไดเ้ก็บรวบรวมจากขอ้มูลจากรายงานประจ าปี  และขอ้มูลของ
ราคาหุ้นสามญัจากฐานขอ้มูล Thomson Reuters Datastream   แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์
ทางสถิติ  เพื่อทดสอบสมมุติฐานความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายเงินทุนหมุนเวียนกับ
ประสิทธิภาพของหุ้นสามัญ   และท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
(Correlation analysis)  และการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนาโดยใชค้่าสถิติคือ  ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  ค่าพิสัย (Range)  ค่ากลาง (Mean)  ค่า
ต ่าสุด (Minimum)  และค่าสูงสุด (Maximum)  จากศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี  นโยบาย
เงินทุนหมุนเวียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นและผลตอบแทนก าไรทางบญัชีทางดา้น
การวิเคราะห์ความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญั  และพบวา่ขนาดของกิจการไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญั  อธิบายไดว้่าเม่ือกิจการมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
จดัการเงินทุนหมุนเวียน  โดยการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของตวัแปรท่ีเป็นตวัก าหนดเงินทุน
หมุนเวยีนคือ  อตัราส่วนสภาพคล่อง  อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี  อตัราการหมุนเวยีน
สินคา้คงเหลือ  วงจรเงินสด  อตัราการหมุนเวียนเจา้หน้ี  ระยะเวลาการหมุนเวียนสินคา้
คงเหลือ  และระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ีเหล่าน้ีก็จะไม่ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงใน
ราคาหุ้นสามญัในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามไปดว้ย  โดยขอ้จ ากดัในการศึกษาพบวา่
เป็นช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผลการศึกษาไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน  ทั้งน้ีจากการศึกษายงัระบุไดว้า่  เงินทุนหมุนเวียนขององคก์รเป็น
องค์ประกอบหลกัและเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการบริหารจดัการองค์กรท่ีผูบ้ริหาร
ควรใหค้วามสนใจ   
Ahsen S. Faisal H. and Muhammad H. (2011)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัส่ิงทอในคลาดหลกัทรัพย์
ประเทศปากีสถาน  วตัถุประสงค์ในการศึกษาคือเพื่อทราบถึงความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ระหว่างองค์ประกอบของเงินทุนหมุนเวียนกับก าไรจากการ
ด าเนินงาน  การศึกษาน้ีเพื่อประโยชน์ในการทราบถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดก าไรจากการ
ด าเนินงาน  โดยไดท้  าการศึกษาทั้งหมด 60 บริษทั  ช่วงเวลาระหวา่งปี 2001 – 2006  โดย
ตวัแปรและการวดัค่าไดแ้ก่  ตวัแปรตามคือ  ก าไรจากการด าเนินงาน  และตวัแปรอิสระ
คือ  วงจรเงินสด(Cash Conversion Cycle)  ซ่ึงประกอบไปดว้ย  ระยะเวลาการหมุนเวียน
ของลูกหน้ี  ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ  และระยะเวลาการหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้  ซ่ึงแต่ละตวัแปร  วดัค่าโดยการใชอ้ตัราส่วนทางการเงิน  ดงัน้ี  วงจรเงินสด
วดัค่าโดยค านวณจาก  ระยะเวลาการหมุนเวียนของลูกหน้ี บวก ระยะเวลาการหมุนเวียน
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ของสินคา้คงเหลือ หัก ระยะเวลาการหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้  และก าไรจากการด าเนิน
งานวดัค่าโดยใช้  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Assets) แลว้น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Regression Analysis)  เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม  และใช้สถิติ
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Correlation analysis)  ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05  จากผลการศึกษาพบว่า  ตัวแปรตามท่ีใช้วดัการบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียน ประกอบดว้ย วงจรเงินสด(Cash Conversion Cycle)  ระยะเวลาการหมุนเวียน
ของลูกหน้ี  ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ  และระยะเวลาการหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัก าไรจากการด าเนินงาน  สามารถอธิบายไดว้่า
การบริหารจดัการระยะเวลาการหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า ระยะเวลาการหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ  และระยะเวลาการหมุนเวียนเจา้หน้ีการคา้ให้สั้ นลง  กล่าวคือกิจการมี
ความสามารถในการน าเงินสดกลบัมาใช้หมุนเวียนในกิจการไดม้ากข้ึน  นัน่คือการเรียก
เก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้ไดร้วดเร็วข้ึน  กิจการสามารถขายสินคา้และน าเงินสดมาใชใ้น
การผลิตสินคา้เพื่อใชใ้นการขายคร้ังต่อไปไดเ้ร็วข้ึน  รวมทั้งกิจการมีความสามารถในการ
ช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีการคา้ไดดี้มากข้ึน ดว้ยระยะเวลาการช าระหน้ีท่ีสั้ นลง  ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของกิจการมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสามารถสร้างผลก าไรจากการ
ด าเนินงานไดม้ากข้ึนดว้ย 
Ibrahim M. A. and Abdel-Rahman Al-Ewesat (2012) ศึกษาปัจจยัท่ีผลกระทบต่อการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน  กรณีศึกษาการเปล่ียนแปลงในรัฐปาเลสไตน์ โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวนทั้ งส้ิน 18 บริษัทท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในช่วงระหว่างปี 2006 – 2011  
วตัถุประสงค์ในการศึกษา  เพื่อศึกษาว่าปัจจยัใดบา้งของเงินทุนหมุนเวียน  ท่ีจะส่งผล
กระทบต่อราคาหุ้นสามัญ (Stock prices)  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ 
การศึกษาน้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินในการสร้างความหน้าเช่ือถือเก่ียวกบั
ขอ้มูลในงบการเงิน  ท่ีจะสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงศกัยภาพในการท างานของบริษทัใน
รูปของราคาหุ้นสามญัท่ีเพิ่มข้ึน  โดยตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบดว้ย  ตวัแปรตาม
คือราคาหุน้สามญั  โดยใชข้อ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยรั์ฐปาเลสไตน์  และตวัแปรอิสระคือ  
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  ซ่ึงประกอบด้วย  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current 
ratio)  อัตราการหมุนเวียนลูกหน้ี (Receivables turnover)  อัตราการหมุนเวียนสินค้า
คงเหลือ (Inventory turnover)  และอตัราก าไรต่อหุ้น (Earnings per share)  ซ่ึงวดัค่าโดย
ใช้อตัราส่วนทางการเงิน  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ  วิเคราะห์การถดถอย
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อย่างง่าย (Regression Analysis)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  และผลจากการวิจยั
พบวา่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  และอตัราก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคา
หุ้นสามญั  ซ่ึงหมายถึงในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในการเพิ่มปริมาณ
สินทรัพยห์มุนเวียนเพื่อใช้ในการด าเนินงานของกิจการ  และการเพิ่มข้ึนของก าไรจาก
การด าเนินงาน  จะส่งผลท าให้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญั  และยงัพบว่า
อตัราส่วนการหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้และอตัราส่วนการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญั  หรือมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัราคาหุ้นสามญั  กล่าวคือ
จากงานวจิยัพบวา่การหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือนั้นไม่สามารถท่ีจะสร้าง
เงินสดให้กลับมาหมุนเวียนในกิจการได้เพียงพอท่ีจะท าให้กิจการสามารถสร้าง
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นได ้ ซ่ึงหมายถึงเม่ือกิจการมีการเพิ่มข้ึนของลูกหน้ีการคา้  ท าให้
อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้เพิ่มข้ึน  กิจการน าเงินสดจากลูกหน้ีมาใชห้มุนเวียน
ได้ช้าลง  ท าให้ขาดสภาพคล่องและส่งผลต่อการด าเนินงานของกิจการซ่ึงมีผลให้ราคา
หุ้นสามญัลดลง  และการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเม่ือกิจการเพิ่มปริมาณสินค้า
คงเหลือ  ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและดูแลสินค้าก็จะเพิ่มสูงข้ึน  รอบระยะเวลาการ
หมุนเวียนสินคา้เพิ่มมากข้ึน  กิจการก็ไม่สามารถน าเงินสดกบัมาใชห้มุนเวียนไดท้นัตาม
ตอ้งการ  ส่งต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานและส่งผลให้ราคาของหุ้นสามญัของกิจการ
ลดลง 
Salawu O. R. and Alao A. J. (2014)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทจดทะเบียนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไนจีเรีย  การศึกษาน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจวา่  ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการก าหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวยีนใน
องค์กร  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู ้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเงินทุน
หมุนเวียนและการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนให้เหมาะสมกับองค์กร  โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานประจ าปี  และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
แปรทางการเงิน  ระหว่างปี 2000 - 2009   จ  านวนกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 60 บริษทั  โดยตวั
แปรตามและการวดัค่าคือ  เงินทุนหมุนเวียน  วดัค่าโดยใช้สินทรัพยห์มุนเวียนหักด้วย
หน้ีสินหมุนเวียน  และตวัแปรอิสระและการวดัค่าไดแ้ก่  การเติบโตของยอดขาย  วดัค่า
จากสูตรทางการเงินคือ  ยอดขายปีปัจจุบนัหักดว้ยยอดขายของปีก่อนส่วนดว้ยยอดขาย
ของปีก่อน  วงจรการซ้ือขาย  วดัค่าจากสูตรทางการเงินคือสินคา้คงเหลือส่วนยอดขาย
สุทธิหกัดว้ยเจา้หน้ีการคา้ส่วนยอดซ้ือสุทธิ  สัดส่วนสินทรัพยถ์าวรต่อสินทรัพยร์วมของ
กิจการ  อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  และตวับ่งช้ีทางเศรษฐกิจของธุรกิจ (GDP) 
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วดัค่าจากอตัราการเติบโตของกิจการเทียบกบัอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจ  และตวัแปร
ควบคุมคือ  ขนาดของบริษัท  โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  และการวิ เคราะ ห์สั มประสิท ธ์ิสหสั มพัน ธ์  (Correlation 
coefficient) ท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05  ผลจากการศึกษาพบว่าการเติบโตของยอดขาย  
วงจรการซ้ือขาย  สัดส่วนสินทรัพยถ์าวรต่อสินทรัพยร์วมของกิจการ  และขนาดของ
กิจการ  มีความสัมพัน ธ์ เชิงบวกกับ เงินทุนหมุนเวียน   ซ่ึ งเป็น ปัจจัย ท่ี มีผลต่อ
ความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโดยผลท่ีได้มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั  หมายถึงเม่ือตวัแปรท่ีเป็นตวัก าหนดเงินทุนหมุนเวียนเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน  จะส่งผล
ให้ปริมารเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย  เช่นการเติบโตของยอดขายเป็น
การเพิ่มข้ึนของยอดขายสินคา้  ซ่ึงเม่ือกิจการสามารถขายสินคา้ไดม้ากข้ึนท าให้มีเงินสด
น ากลบัมาใชห้มุนเวียนในกิจการเพื่อให้การผลิตและการขายสินคา้นั้นมีสภาพคล่องใน
การด าเนินงาน  และเป็นไปตามวงจรการด าเนินงานของกิจการ  ดงันั้นเม่ือมีการเติบโต
ของยอดขายจะท าใหเ้งินทุนหมุนเวียนของกิจการเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย  วงจรการซ้ือขาย
เป็นตวัช้ีวดัการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือและการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ี  เม่ือวงจรการซ้ือขาย
สั้ นแสดงให้เห็นว่ากิจการมีความสามารถในการบริหารจดัการน าเงินสดจากการขาย
สินคา้มาใช้ในการช าระหน้ีสินแก่เจา้หน้ีตามก าหนด  ท าให้กิจการมีสภาพคล่องในการ
ด าเนินงานเป็นผลท าให้เงินทุนหมุนเวียนของกิจการมีประสิทธิภาพมากข้ึน  สัดส่วน
สินทรัพยถ์าวรต่อสินทรัพยร์วมของกิจการเม่ือมีการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยถ์าวรแสดงให้
เห็นวา่  กิจการมีการจดัหาเงินทุนหมุนเวยีนโดยเลือกนโยบายการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร
เพื่อป้องกันความเส่ียง   ในการขาดสภาพคล่องของกิจการ  ท าให้กิจการมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอต่อการด าเนินงานและเม่ือมีการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยถ์าวรก็จะส่งผล
ให้เงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพิ่มข้ึนตามไปด้วย  รวมถึงการเพิ่มข้ึนของขนาดของ
กิจการ  เป็นอีกตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเงินทุนหมุนเวียน  กล่าวคือเม่ือกิจการมีการ
เติบโตการลงทุนในสิทรัพยห์มุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวยีนเพื่อใชใ้นการด าเนินงานเพิ่ม
มากข้ึน  ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพิ่มข้ึนด้วย  และจากผลการวิจยัพบว่า
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วม  และตวับ่งช้ีทางเศรษฐกิจของธุรกิจ (GDP)  ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัเงินทุนหมุนเวียน  กล่าวคือเม่ือกิจการมีการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยถ์าวร
จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเน่ืองจาก  สินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพย์
เพื่อการลงทุนท่ีกิจการถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเก็งก าไรหรือใชใ้นการด าเนินงาน  ซ่ึง
ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ   
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ธรากร  หทัยเจริญลาภ (2553)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนและผลการด าเนินงานของกิจการในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย  
โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจดัการเงินทุน
หมุนเวียนกบัความสามารถในการท าก าไรของกิจการ  การศึกษาน้ีเพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวยีนและการจดัหาเงินทุนมาหมุนเวยีนภายในกิจการ
เพื่อบริหารสภาพคล่องภายในกิจการ  โดยตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาเก็บขอ้มูลจากงบ
การเงินของบริษทัในช่วงระหวา่งปีพ.ศ. 2543 – 2553  รวมทั้งส้ิน 70 บริษทั  และเม่ือตดั
กิจการท่ีมีขอ้มูลไม่ครบถว้นออก  จะมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  68  บริษทัท่ีใช้ในการศึกษา
คร้ังน้ี  โดยตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาประกอบดว้ย  ตวัแปรตาม  คือความสามารถในการ
ท าก าไรของกิจการ  ซ่ึงวดัค่าจาก  สัดส่วนก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินและภาษีต่อ
สินทรัพย์รวม  และตัวแปรอิสระคือการจัดการเงินทุนหมุนเวียน  ซ่ึงวดัค่าโดยใช้
อตัราส่วนทางการเงินไดแ้ก่  วงจรเงินสด  วงจรการคา้หรือวงจรด าเนินงาน  ระยะเวลาใน
การจดัเก็บลูกหน้ีการคา้  ระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ  และระยะเวลาในการจ่าย
ช าระหน้ี  และตวัแปรควบคุมคือ  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนขั้นตน้  อตัราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม  อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม  อตัราส่วน
หน้ีสินทางการเงิน  การเติบโตของยอดขาย  อตัราส่วนหมุนเวียน  และขนาดของกิจการ  
โดยรวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาโดยใช้  ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่ามธัยฐาน  ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด  และใชก้ารวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ 
(Correlation analysis)  เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  จากนั้นท าการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตามโดยวธีิ  Panel Data Methodology  ซ่ึง
เป็นวิธีท่ีใช้การสมมติฐานท่ีว่าแต่ละกิจการมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ95  ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการท าก าไรมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับ  อตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม  การเติบโตของ
ยอดขาย  และขนาดของกิจการ  โดยอธิบายความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี  อตัราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวม  กล่าวคือ  กิจการมีการใช้นโยบายการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนแบบระมัดระวงั(conservative policy of working capital management)  เม่ือ
กิจการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไร
ของกิจการเพิ่มข้ึนตาม  เน่ืองจากการท่ีกิจการมีสินทรัพยห์มุนเวียน  เช่น  สินคา้คงเหลือ
เก็บไวใ้นปริมาณท่ีเหมาะสมจะช่วยลดตน้ทุนของวตัถุดิบท่ีมีความเส่ียงอาจผนัผวนได้
และยงัสามารถช่วยลดปัญหาของสินคา้ขาดมือท าใหกิ้จการสามารถด าเนินการผลิตไปได้
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อย่างปกติ  ส่วนการเติบโตของยอดขาย  และขนาดของกิจการ  เป็นส่วนส าคญัในการ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของกิจการโดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ความสามารถในการท าก าไร  หมายความวา่หากกิจการมีขนาดใหญ่โตข้ึน  หรือกิจการมี
ยอดขายเพิ่มสูงข้ึนแสดงให้เห็นถึงโอกาสท่ีจะมีกระแสเงินสดเขา้มาในกิจการจึงส่งผลให้
กิจการมีความสามารถในการท าก าไรสูงข้ึน  และผลการวิจยัพบว่าความสามารถในการ
ท าก าไรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบั  วงจรเงินสด  วงจรการคา้  ระยะเวลาใน
การเก็บสินคา้คงเหลือ  อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสิน
หมุนเวียนต่อสินทรัพยร์วม  อตัราส่วนหมุนเวียน  และระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ี  
อย่างมีนยัส าคญั  โดยอธิบายได้ดงัน้ี  วงจรเงินสดและ วงจรการคา้  มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัก าไรจากการด าเนินงาน  กล่าวคือเม่ือกิจการมีการเพิ่มระยะเวลา
วงจรเงินสดและวงจรด าเนินงานให้มีระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน  หมายถึงกิจการจะน าเงิน
สดกลบัมาใชห้มุนเวียนในกิจการไดช้้าลงท าให้กิจการเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องได้
และน าไปสู่การด าเนินงานท่ีผิดปกติ  เช่นกิจการไม่สามารถผลิตสินคา้ไดต้รงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้เน่ืองจากไม่มีเงินสดเพียงพอในการจดัหาวตัถุดิบมาใชใ้นการผลิตได ้  
ท าให้กิจการขาดความน่าเช่ือถือส่งผลต่อผลประกอบการและท าให้ก าไรจากการ
ด าเนินงานลดลง  ระยะเวลาในการเก็บสินคา้คงเหลือ  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัความสามารถในการท าก าไร  กล่าวคือหากกิจการเพิ่มระยะเวลาในการเก็บสินคา้
คงเหลือ  ท าให้ขายสินคา้ไดช้้าลง  จะส่งผลให้ความสามารถในการท าก าไรของกิจการ
ลดลงได ้ อตัราส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อสินทรัพยร์วมและ อตัราส่วนหน้ีสินหมุนเวียน
ต่อสินทรัพยร์วม  มีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการท าก าไรของกิจการ  
หมายความว่า  ถา้กิจการเพิ่มหน้ีสินหมุนเวียนมากข้ึนจะท าให้ความสามารถในการท า
ก าไรของกิจการลดลง  เพราะการใช้เงินทุนระยะสั้ นในสัดส่วนท่ีสูงจะท าให้กิจการมี
ความเส่ียงในการช าระคืนสูงตามไปดว้ย  ดงันั้นกิจการควรท่ีจะจ าหาเงินทุนจากหน้ีสิน
ไม่หมุนเวียนเพื่อเป็นการสร้างช่วงความปลอดภยั  (Margin of safety)  ท าให้กิจการมี
ระยะเวลาในการจ่ายช าระหน้ีคืนยาวนานข้ึน  อตัราส่วนหมุนเวียน  มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานกล่าวคือ  เน่ืองจาก
สินทรัพยห์มุนเวยีนของกิจการมีส่วนประกอบคือสินคา้คงเหลือ  กิจการอาจจะเก็บสินคา้
คงเหลือไวเ้ป็นจ านวนมากจึงอาจท าให้เกิดการลา้สมยัจึงส่งผลใหค้วามสามารถในการท า
ก าไรลดลง 
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จากการทบทวนวรรณกรรมผูศึ้กษาสนใจท่ีจะเลือกใช้ตวัแปรอิสระคือเงินทุนหมุนเวียน
ประกอบด้วย  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี  อตัราการ
หมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  และวงจรเงินสด  โดยทั้ ง 4 ตวัแปรน้ีเป็นตวัแปรท่ีสามารถ
อธิบายประสิทธิภาพในการจดัการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการได ้ และเป็นเคร่ืองมือท่ี
เป็นท่ียอมรับของนกัวจิยัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

2.3.2  การทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัราคาหุ้นสามัญ 
ธัชวิน  โอจรัสพร (2551) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินหลกัของ
ธนาคารพาณิชย์กับราคาหุ้นสามัญในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินหลกัของธนาคารพาณิชยก์บัราคาหุน้สามญั  เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหุ้นสามญั  
และสามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการคาดคะเนทิศทางการเปล่ียนแปลงของ
ราคาหุ้นสามญั  หลังจากการประกาศผลการด าเนินงาน  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชยไ์ด ้ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูล
งบการเงิน  ไดแ้ก่  งบแสดงฐานทางการเงิน,  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และรายการสรุป
แสดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธนาคารพาณิชย ์ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 11 บริษทั  โดย
ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานและราคาปิดเฉล่ียในแต่ละไตรมาส  ยอ้นหลังจ านวน 4 ปี  
ตั้ งแต่  ไตรมาสท่ี 1 ปี  2547 จนถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี  2550  โดยตัวแปรตาม  คือการ
เปล่ียนแปลงของราคาหุน้สามญัของธนาคาร ณ ไตรมาสนั้น ๆ  และตวัแปรอิสระและการ
วดัค่าคือ  อตัราส่วนทางการเงิน  ซ่ึงประกอบไปดว้ย  อตัราส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากรวม 
(Loan to Deposit Ratio)   อัต ราสิ น เช่ื อด้อ ย คุณ ภ าพ ต่อ สิ น เช่ื อรวม  (NPL Ratio)  
อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost to Income Ratio)  อตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อ
สินทรัพยเ์ฉล่ีย (Net Interest Margin)  อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share)  
การเป ล่ียนแปลงของอัตราส่ วน มูลค่ าตามบัญ ชี ต่อหุ้ น  (Book Value per Share)  
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (Return on Equity)  และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์(Return on Asset)  โดยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานไดแ้ก่  การวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Correlation Analysis)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
คุณ (Multiple Regression Analysis)  ซ่ึงผลจากการทดสอบดว้ยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณท่ีระดบันัยส าคญั 0.05  พบว่าตวัแปรอิสระได้แก่  อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น  และ
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อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้น  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
เปล่ียนแปลงของราคาหุ้น  กล่าวคือเม่ืออตัราผลตอบแทนต่อหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บจากการ
ถือหุ้นของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เพิ่มข้ึน  ก็จะส่งผลให้ราคาของหุ้นสามัญของกลุ่ม
ธนาคารพาณิชยเ์พิ่มข้ึนตามไปดว้ย  และผลจากการศึกษายงัพบวา่  อตัราส่วนสินเช่ือดอ้ย
คุณค่าต่อสินทรัพยร์วม  อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้  อตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อ
สินทรัพยเ์ฉล่ีย  และอตัราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพยน์ั้นไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
เปล่ียนแปลงของราคาหุน้สามญัในกลุ่มธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  อธิบาย
ไดว้า่ปริมาณการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ การเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่าย  
และผลตอบแทนสุทธินั้นไม่มีส่งผลให้ราคาของหุ้นสามญักลุ่มธนาคารพาณิชยเ์พิ่มข้ึน  
แต่จะส่งผลในทิศทางตรงกนัขา้ม  หรืออาจจะไม่มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเลย   
ฐิตราภรณ์  สวรรค์ตรานนท์  (2556 )  ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากับดูแล
กิจการกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในดชันี SET100 ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการก ากบัดูแล
กิจการกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในดชันี SET100 ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี  งบการเงิน  แบบแสดง
รายการประจ าปี (56-1)  หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นและเว็บไซต์ของบริษัท  ในช่วง
ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึงปี พ.ศ. 2554   จ  านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาทั้ งส้ิน  218 
ตวัอย่าง  โดยใช้สถิติในการการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เพื่อ
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุ (R)  และค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square)  
เพื่อทดสอบตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม   ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่าตวั
แปรอิสระคือ  ดชันีการก ากบัดูแลกิจการ  และตวัแปรควบคุมคือ  ขนาดของกิจการ  และ
ก าไรสุทธิต่อหุ้น  มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่มดชันี SET100  โดยมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั โดยอธิบายไดด้งัน้ี  ดชันีการก ากบัดูแลกิจการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ราคาหุ้นสามัญ  กล่าวคือการก ากับดูแลกิจการท่ีมี  มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได ้ ช่วยให้กิจการมีความน่าเช่ือถือและสร้างความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้น  
นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ดงันั้นเม่ือกิจการมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท าให้นกัลงทุนมี
ความวนใจในการซ้ือหุ้นของกิจการมากข้ึน  ส่งผลให้ราคาหุ้นสามญัของกิจการปรับตวั
สูงข้ึน  และขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญั  กล่าวคือบริษทัท่ี
มีขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการสร้างผลการด าเนินงานและผลก าไรท่ีดีกว่าบริษทั
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เล็ก  ท าให้นกัลงทุนสนใจท่ีจะลงทุนซ้ือขายหุ้นของกิจการนั้น  ส่งผลให้ราคาหุ้นสามญั
สูงข้ึน  และก าไรสุทธิต่อหุ้น  กล่าวคือ  ผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจะเป็นตวัสะทอ้นให้เห็นถึง
ความสามารถในการด าเนินงานของกิจการดงันั้นเม่ือกิจการมีการเพิ่มข้ึนของก าไรจาก
การด าเนินงาน  จะท าให้นกัลงทุนเกิดความสนใจเขา้ซ้ือหุ้นของกิจการนั้น  ซ่ึงส่งผลให้
ราคาหุ้นสามญัของกิจการนั้น  ปรับตวัสูงข้ึน  และพบว่าตวัแปรควบคุม  ความสามารถ
ในการท าก าไร  ไม่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักับราคาหุ้นสามัญ  กล่าวคือการ
เพิ่ ม ข้ึนของอัตราก าไรต่อผู ้ถือหุ้นไม่ มีผลท าให้ราคาหุ้นสามัญปรับ เพิ่ม ข้ึนได ้ 
เน่ืองมาจากผลจากการศึกษาเป็นช่วยวิกฤตเศรษฐกิจซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น
ในประเทศไทยในการเลือกลงทุนในกิจการนั้น   
 

2.4   การพฒันาสมมติฐาน 
 
จากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูศึ้กษาไดก้ าหนดตวัแปรอิสระท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีคือ  เงินทุนหมุนเวยีน  ประกอบดว้ย  4 ตวัแปร  ไดแ้ก่  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
(Current Ratio)  วงจรเงินสด  (Cash Conversion Cycle)  อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
(Inventory Turnover)  และอตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี (Account Receivable Turnover)  โดยตวัแปร
อิสระน้ีจะเป็นตวัก าหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ  ตามนโยบายเงินทุนหมุนเวียนท่ี
ผูบ้ริหารเลือกน ามาปฏิบัติในการลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนและการจดัหาเงินทุนหมุนเวียน  
เพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องในการด าเนินงานนั้น  ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกใช้อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) เพื่อใช้เป็นตวัแปรในการวดัสภาพคล่องของกิจการ  นอกจากน้ีในการ
บริหารเงินสด  การบริหารลูกหน้ีการคา้  และการบริหารสินคา้คงเหลือ  เพื่อท าให้เงินทุนหมุนเวยีน
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม  กิจการสามารถวดัค่าได้จากอตัราส่วนทางการเงินคือ  วงจรเงินสด(Cash 
Conversion Cycle)  อตัราหมุนเวียนลูกหน้ี (Account Receivable Turnover)  และอตัราหมุนเวียน
สินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover ) ตามล าดบั   
 
ในส่วนของตวัแปรท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นสามญันั้น  สามารถอธิบายไดจ้ากการศึกษาปัจจยัท่ี
เป็นตวัก าหนดราคาหุ้นสามญัทั้ง 3 ปัจจยัได้แก่  ภาวะเศรษฐกิจ  ภาวะอุตสาหกรรม  และผลการ
ด าเนินงานของบริษทันั้น (ฐิตราภรณ์ , 2556)  ทั้งน้ีในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่มีเพียงปัจจยัท่ี 3 คือผล
การด าเนินงานเท่านั้นท่ีเป็นปัจจยัภายในท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้ และอีก 2 ปัจจยัไดแ้ก่  ภาวะ
เศรษฐกิจ  และภาวะอุตสาหกรรม  เป็นปัจจยัภายนอกท่ีเป็นไปตามกลไกของตลาดในการท าให้
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ราคาหุ้นสามญัมีการเปล่ียนแปลงซ่ึงกิจการไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้  จึงก าหนดให้ผลการ
ด าเนินงานของกิจการหรือก าไรจากการด าเนินงาน  วดัค่าโดยใช้อตัราส่วนทางการเงินคือ  อตัรา
ก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share)  ส่วนตัวแปรควบคุมในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  ขนาดของกิจการ 
(SIZE)  วดัค่าจากสินทรัพยร์วมของกิจการ (หน่วย:พนัลา้นบาท)  และตวัแปรตามท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี  คือราคาหุน้สามญั (Stock Price)  ณ  วนัส้ินปี   
 
จากแนวคิด  ทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาจึงก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา  ท่ีสรุป
รายละเอียดของตวัแปรและทิศทางความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงัระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ กบัราคาหุน้สามญั
ดงัต่อไปน้ี 
 
1.  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current Ratio : CR)  
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  เป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์สภาพคล่อง  และวดัความสามารถในการ
ช าระหน้ีสินระยะสั้น  และฐานะทางการเงินในระยะสั้นของธุรกิจ  โดยอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
สูงแสดงให้เห็นถึงบริษทัมีสภาพคล่องในการด าเนินงานและการจ่ายช าระหน้ีระยะสั้นไดม้าก  จาก
งานวิจยัในอดีตของ Ibrahim M. A. and Abdel-Rahman Al-Ewesat (2012) พบว่าอตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวยีนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุน้สามญักรณีศึกษาในรัฐปาเลสไตน์  ซ่ึงหมายถึงในการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนในส่วนของ  สินทรัพยห์มุนเวียนรวม  และหน้ีสินหมุนเวียนรวม  เม่ือมี
การปรับเพิ่มข้ึน  จะส่งผลใหร้าคาหุน้สามญัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั     
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงคาดวา่อตัราเงินทุนหมุนเวยีนจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคา
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซ่ึงอธิบายได้ว่า  เม่ือกิจการท่ีมีอัตราส่วนทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) สูง คือการมีสินทรัพยห์มุนเวียน “มากกว่า” หน้ีสินหมุนเวียน แสดงให้
เห็นวา่ กิจการมีสภาพคล่องสูง  และมีความสามารถในการช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีการคา้ได ้ ผูศึ้กษาจึง
ตั้งสมมติฐานวา่  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญั  
H 1:อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุน้สามญั 
 
2.  วงจรเงินสด  (Cash Conversion Cycle : CCC)   
เคร่ืองมือในการวดัสภาพคล่องของกิจการ  เพื่อเป็นตวัก าหนดปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  
ท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ  วงจรเงินสด  ซ่ึงวงจรเงินสดนั้นสามารถใช้ในการพิจารณาสภาพคล่อง
ของบริษทัไดโ้ดยการค านวณเป็นจ านวนวนั  ซ่ึงแสดงถึงความสามารถของบริษทัในการด าเนินงาน
ยิ่งจ  านวนวนัของวงจรเงินสดยิ่งน้อยเท่าใด  ความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ
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บริษทัยิ่งดีมากข้ึนเท่านั้น  และมีความส าคญัอยา่งมากต่อการบริหารเงินสด  และประสิทธิภาพการ
ท าก าไรของบริษทั จากงานวิจยัของ Erik B. and Johannes H. ( 2013 )  ซ่ึงใช้วงจรเงินสดเป็นตวั
แปรในการวดัการจดัการเงินทุนหมุนเวยีน  โดยผลจากการวจิยัพบวา่วงจรเงินสดไม่มีความสัมพนัธ์
กับราคาหุ้นสามัญแต่เน่ืองด้วยข้อจ ากัดในการศึกษาและระบบเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ระหวา่งช่วงท่ีมีการศึกษา 
 
ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะน าตวัแปรวงจรเงินสดมาใชใ้นการศึกษากบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  โดยคาดว่าวงจรเงินสดจะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญัคือเม่ือบริษทั
สามารถน าเงินสดกลบัมาใช้หมุนเวียนไดเ้ร็วก็จะส่งผลให้ราคาของหุ้นสามญัเพิ่มสูงข้ึน  ดงันั้นผู ้
ศึกษาจึงตั้งสมมติฐานวา่วงจรเงินสดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุน้สามญั 
H 2 :วงจรเงินสดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุน้สามญั 
 
3.  อตัราหมุนเวยีนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover : IT)   
การจดัการในสินทรัพยห์มุนเวียนในส่วนของสินค้าคงเหลือนั้น  มีความส าคญัท่ีสามารถสร้าง
รายได้ให้กบับริษทัได้  ซ่ึงหากในช่วงระยะเวลาหน่ึง กิจการมีการจดัเก็บสินคา้คงเหลือมากข้ึน
สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่กิจการมีการคาดการณ์วา่ปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้จะเพิ่มสูงข้ึน  เน่ืองมาจาก
การเติบโตของกิจการ  และกิจการมีการลงทุนในสินคา้เพิ่มมากข้ึน (Erik Bratland and Johannes 
Hornbrinck, 2013 )  โดยอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover)  เป็นตวัช้ีวดั
ว่าการผลิตขององค์กรสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดได้หรือไม่  ในทางธุรกิจการ
เปล่ียนวตัถุดิบและสินคา้ให้เป็นเงินสดให้เร็วท่ีสุด  มีส่วนส าคญัในการช่วยให้การบริหารองค์กร
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   
 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงคาดว่าอตัราการหมุนเวียนสินคา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้น
สามญั  กล่าวคือเม่ือกิจการมีการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกิจการ
สามารถท าให้สินค้าคงเหลือเปล่ียนแปลงเป็นเงินสดกลับมาใช้หมุนเวียนในกิจการได้เร็วข้ึน
เท่าไหร่  จะส่งผลให ้
 
ราคาหุ้นสามญัมีการปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนตามไปดว้ย  ผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานวา่  อตัราการหมุนเวียน
ของสินคา้คงเหลือมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุน้สามญั 
H 3 :อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุน้สามญั 
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4.  อตัราหมุนเวยีนของลูกหนี ้(Account Receivable Turnover: ART)  
อตัราหมุนเวียนของลูกหน้ี  หรือระยะเวลานับจากวนัท่ีขายสินคา้จนถึงวนัท่ีลูกหน้ีช าระเงินค่า
สินคา้โดยดารค านวณอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี  ค่าท่ีไดจ้ะเป็นรอบเวลาในการช าระเงินจาก
ลูกหน้ี  จากผลงานวจิยัในอดีตของ ธรากร  หทยัเจริญลาภ (2553)  ผลจากการศึกษาพบวา่ระยะเวลา
ในการเรียกเก็บ เงินจากลูกหน้ี ซ่ึงเป็นตัวแปรช้ีว ัดการบริหารเงินทุนหมุนเวียนนั้ น   ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ  หรือมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน  กล่าวคือ
เม่ืออตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีเร็วข้ึนแมจ้ะมีผลท าให้กิจการสามารถน าเงินจากการช าระหน้ี
กลบัมาหมุนเวียนในกิจการไดเ้ร็วข้ึนก็ไม่มีส่งผลให้ราคาหุ้นสามญัเพิ่มข้ึนตาม  ซ่ึงอตัราหมุนเวียน
ของลูกหน้ีนั้นสามารถอธิบายไดถึ้งการรอบระยะเวลาเก็บเงินจากลูกหน้ี  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการบริษัท เพื่อความสามารถในการน าเงินหมุนเวียนจ่ายช าระหน้ีท่ีครบก าหนดซ่ึง
น าไปสู่ความน่าเช่ือถือของบริษัท   ดังนั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงคาดว่าอตัราการหมุนเวียนของ
ลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญั  ผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานวา่  อตัราหมุนเวียนของ
ลูกหน้ีการคา้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุน้สามญั 
H 4:อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุน้สามญั 
 
5.  อตัราก าไรต่อหุ้น  ( Earning Per Share : EPS )  
การค านวณอตัราผลก าไรต่อหุ้นนั้น  จ  านวนเงินท่ีไดส้ามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลจากการ
ด าเนินงานของกิจการเพื่อทราบว่าในงวดเวลานั้น  ผูถื้อหุ้นสามญัจะได้รับผลตอบแทนจากหุ้น
สามญัต่อหุ้นเป็นจ านวนเท่าไหร่  ตลอดจนสามารถใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการท างาน
ของบริษทั  จากผลงานวิจยัของธัชวิน  โอจรัสพร (2551)  พบว่าอตัราผลก าไรต่อหุ้นสามญัไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัก าไรจากการด าเนินงานในกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  กล่าวคือเม่ือกิจการมีผลจากการด าเนินงานในรูปแบบของก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนก็จะ
ไม่ส่งผลกระทบให้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มข้ึนตาม  ทั้ งน้ีงานวิจยัดังกล่าวเป็นเพียงการวิจยั 1 กลุ่ม
ประชากร  คือกลุ่มธนาคารพาณิชย ์ ซ่ึงควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจท่ีแตกต่างกัน
ออกไปเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบคลุมและไดผ้ลการวจิยัท่ีชดัเจนมากข้ึน  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงคาดวา่อตัรา
ก าไรต่อหุ้น(EPS)  จะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานวา่  อตัราก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้น
สามญั 
H 5  :อตัราก าไรต่อหุน้มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุน้สามญั 



 

27 

6.  ขนาดของบริษัท (SIZE)   
จากงานวิจยัในอดีตของ ธรากร  หทยัเจริญลาภ (2553) ตวัแปรควบคุมท่ีใช้ในการศึกษาคือ  ขนาด
ของบริษทั (SIZE) โดยวดัจากสินทรัพยร์วม (หน่วย : ลา้นบาท)  เน่ืองจากในแต่ละบริษทัขนาดของ
บริษทัมีขนาดท่ีไม่เท่ากนัและขนาดของบริษทัก็สามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานได ้ดงันั้น
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่โดยคาดวา่บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคา
หุ้นสามญั  ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตั้งสมมติฐานว่าขนาดของบริษทัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้น
สามญั 
 
จากการพฒันาสมมติฐานขา้งตน้  สามารถจ าแนกตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตวั
แป รอิส ระ  (Independent Variables) ตัวแป รควบ คุม  (Control Variables)  และตัวแป รตาม 
(Dependent Variable) ซ่ึงตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  เงินทุนหมุนเวียน  ประกอบดว้ย  อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน  วงจรเงินสด  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ี และ อตัรา
ก าไรต่อหุ้น ส่วนตวัแปรควบคุมไดแ้ก่ ขนาดของบริษทั  ส าหรับตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ราคาหุ้นสามญั 
โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัภาพท่ี 2.1 

 
   ตัวแปรอสิระ 
   เงินทุนหมุนเวยีนประกอบไปดว้ย 4 ตวัแปรดงัน้ี 
   1. อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (+)  
   2.  อตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ี  (+)                                                               ตัวแปรตาม   
   3.  วงจรเงินสด (+)                                                                  ราคาหุน้สามญั  
   4.  อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน  (+)                            ณ วนัส้ินปี                                          
  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้ 1 ตวัแปรดงัน้ี 
   5.  อตัราก าไรต่อหุน้ (+) 
 
   ตัวแปรควบคุม   
   ขนาดของบริษทั (+) 
 

 
ภาพที ่ 2.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธีิการศึกษา  

 
การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อความสัมพนัธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกบั
ราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 
ถึง พ.ศ. 2556  โดยมีเน้ือหา  ดงัต่อไปน้ี  

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3 ตวัแบบท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.4 ตวัแปรและการวดัค่า  
3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1   ขอบเขตการศึกษา 
 
ในการศึกษาคร้ังน้ีขอบเขตการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น  ขอบเขตเน้ือหา  ขอบเขตประชากร  
และขนาดตวัอยา่งและวธีิการคดัเลือกตวัอยา่งซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี   
 

3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา 
ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยเงินทุนหมุนเวียนเป็นตวัแปรอิสระจะวดัจากอตัรา
เวลาการหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  อตัราเวลาการหมุนเวียนลูกหน้ี  วงจรเงินสด  อตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน และอตัราก าไรต่อหุ้น  ส่วนราคาหุ้นสามญัวดัจากราคาหุ้นสามญั  ณ  วนั
ส้ินปี  ซ่ึงราคาหุ้นน้ีเก็บขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นราคาท่ีได้รับการ
ยอมรับจากนักลงทุนในการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์  โดยการก าหนดราคาหุ้นสามัญ
เป็นไปตามทฤษฏีปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นสามญั  ทั้งปัจจยัทางดา้นภาวะเศรษฐกิจ  
ภาวะอุตสาหกรรม  และผลการด าเนินงานของบริษทั  ลว้นแต่เป็นตวัผลกัดนัใหมี้การเพิ่มข้ึน
และลดลงของราคาหุ้นสามญัทั้งส้ิน  ดงันั้นจึงเลือกใช้ราคาหุ้นสามญั  ณ  วนัส้ินปีเป็นตวั
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แปรตามในการศึกษาคร้ังน้ี  และตวัแปรควบคุมคือ  ขนาดของกิจการซ่ึงวดัจากสินทรัพย์
รวมของกิจการ (หน่วย : พนัลา้นบาท) 
 

 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย
ส าหรับปี พ.ศ.  2555  และปี  2556  เหตุผลในการเลือกศึกษาช่วงเวลาดงักล่าวเน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงมาตรฐานการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  มีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  1 มกราคม 2556  ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี  3  ฉบบั 
มาตรฐานรายงานทางการเงิน 1  ฉบบั   และแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับ
โอนสินทรัพยท์างการเงิน (สภาวิชาชีพบญัชี, มาตรฐานรายงานทางการเงิน, 2557)  เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (International Financial Reporting 
Standard)  โดยแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงินส่ง
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงเงินสดและลูกหน้ีซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาคร้ังน้ีและ
เพื่อการเปรียบเทียบกันได้ของข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุน
หมุนเวียนกับราคาหุ้น  และเหตุผลท่ีไม่เลือกน าปีพ.ศ. 2554  มาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี
เน่ืองจากเป็นปีท่ีการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยชะลอตวัลง  จากผลกระทบของภยัพิบติัใน
ประเทศญ่ีปุ่นและอุทกภยัภายในประเทศเป็นส าคญั  ซ่ึงส่งผลต่อการบริหารจดัการท่ีไม่เป็น
ปกติของธุรกิจในประเทศไทย  ทั้งภาคการผลิตท่ีมีการหดตวัลงสูงสุดถึง ร้อยละ 35.8  จาก
วิกฤตเศรษฐกิจน้ี  ธุรกิจในประเทศไทยย่อมมีการปรับตวัในการบริหารจดัการเพื่อด ารง
กิจการไว ้ อาจส่งผลให้ผลการด าเนินงานและข้อมูลในการด าเนินงานของกิจการมีความ
คลาดเคล่ือนจากการด าเนินงานปกติได ้ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงจ ากดักลุ่ม
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคือ  บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ แห่งประเทศไทย
ส าหรับปี พ.ศ. 2555  และปีพ.ศ.2556 เพื่อให้ผลท่ีได้จากการศึกษามีความสอดคล้องและ
ทนัสมยัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั 
 
3.1.3  ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลือกตัวอย่าง 
จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี  จ  านวน  554  ข้อมูล  จากจ านวนประชากรทั้งส้ิน  1,286 ข้อมูล   (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557 : ออนไลน์) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่
รวมถึงบริษทัดงัต่อไปน้ี   
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1.  กลุ่มสถาบนัการเงิน ธนาคาร บริษทัประกนัชีวิต  กองทุนรวม  เงินทุนและหลกัทรัพย ์ 
เน่ืองจากบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่มสถาบนัการเงินจะมีขอ้บงัคบัพิเศษท่ี
ท าให้โครงสร้างเงินทุนแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งบริษทัท่ีแกไ้ขการด าเนินงานไม่ได้
ตามก าหนดซ่ึงอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูกิจการเน่ืองจากมีลักษณะโครงสร้างทางการเงินท่ี
แตกต่างจากปกติ  (สุชลธา, 2551) 
2. กลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหว่างการฟ้ืนฟูการด าเนินงาน (Rehabilitation Companies) 
เน่ืองจากบริษทัในกลุ่มน้ีถูกแทรกแซงการด าเนินงานโดยท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ผูจ้ดัท า
แผนและผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีศาลแต่งตั้งข้ึนเพื่อด าเนินงานบริหารบริษทั ซ่ึงต้อง
รายงานความคืบหนา้ของการด าเนินงานต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์กไตรมาส จึงถือวา่บริษทักลุ่ม
ดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑต่์างจากบริษทัจดทะเบียนทัว่ไป (สุชลธา, 2551) 
3.  บริษัทจดทะเบียนท่ีมีข้อมูลของตวัแปรไม่ครบถ้วนได้แก่  บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง  เฉพาะหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละการพฒันา
อสังหาริมทรัพย ์ บริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ  เฉพาะหมวดธุรกิจบริการเฉพาะ
กิจการขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเท่ียวและสันทนาการ และบริษทักลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรเฉพาะหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคและเหมืองแร่  เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจ
ดงักล่าวมีลักษณะการประกอบธุรกิจท่ีเฉพาะเจาะจง  การบนัทึกบญัชีจึงแตกต่างไปจาก
ธุรกิจโดยทั่วไป  อีกทั้ งบัญชีลูกหน้ีการค้าและสินค้าคงเหลือไม่ใช่บัญชีหลักของธุรกิจ
ดงักล่าวท าให้มียอดค่อนขา้งต ่าหรืออาจไม่มีบญัชีดงักล่าว ซ่ึงบญัชีดงักล่าวเป็นขอ้มูลหลกั
ในการค านวณอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ  และอตัราหมุนเวยีนของลูกหน้ีซ่ึงเป็น
ตวัแปรอิสระในการศึกษาคร้ังน้ี 
4.  ก ลุ่มท่ี เสนอขายหุ้นต่อสาธารณะชนเป็นคร้ังแรก (Market Alternative Investment) 
เน่ืองจากในประเทศไทยธุรกิจเหล่าน้ีมีกฎหมายเฉพาะก ากบัดูแลท่ีแตกต่างกนัออกไป ท าให้
ธุรกิจมีความแตกต่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (ชุติมา, 2552)    
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   รายละเอยีด             จ านวนข้อมูล  
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    
ขอ้มูล ณ 30 กนัยายน 2557  โดยเก็บขอ้มูล ปี 2555 – 2556 1,286  
หัก  บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน 116   

บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟูกิจการ 30 
บริษทัจดทะเบียนท่ีมีขอ้มูลของตวัแปรไม่ครบถว้น 

- บริษทักลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 210 
- บริษทักลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 60 
- บริษทักลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 66 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่ 214 
บริษทัท่ีมีงบการเงินไม่ครบ 2 ปี 36 

ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาทั้งส้ิน 554  
หมายเหตุ จากการทดสอบพบค่าผิดปกติ (Outlier) 41 ข้อมูล  ดังนั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษามีทั้งส้ิน 513 ขอ้มูล 
 

3.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึง
ประกอบดว้ย 

3.2.1. ขอ้มูลจาก รายงานประจ าปี งบการเงิน และแบบแสดงรายงานประจ าปี (56-1) ของ
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556 รวม 
2 ปี จากฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (www.sec.or.th) 
3.2.2. แหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดท้  าการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
หนงัสือ บทความ วารสาร ต าราวชิาการ เอกสารออนไลน์และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
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3.3   ตัวแบบทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 
จากกรอบแนวคิด  ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมในการพฒันาสมมิฐานในบทท่ี 2  ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ผูศึ้กษาสามารถพฒันาตวัแบบท่ีใชใ้นการศึกษาไดด้งัน้ี 
  
  SPi,t=  β0+β1CRi +β2CCCi +β3ITi+β4ARTi + β5 EPSi,t+ β6SIZEt+e 
 
โดยท่ี : 

 
SPi,t  คือ ราคาหุน้สามญั ณ วนัปีของหุน้ i  ช่วงเวลา t 
CRi  คือ อตัราเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั i 
CCC  คือ วงจรเงินสดบริษทั i 
IT  คือ อตัราการหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือของบริษทั i 
ART  คือ อตัราการหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ของบริษทั i 
EPS  คือ อตัราก าไรต่อหุน้ i ช่วงเวลา t   
SIZE  คือ ขนาดของกิจการ ช่วงเวลา t 
β1 β2 β3 β4 β5 β6 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของ CRi, CCCi, SIZEt ตามล าดบั 
i คือ บริษทัจ ากดั(มหาชน)ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
t  คือ ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 
e  คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

 
3.4   ตัวแปรและการวดัค่า 
 
จากตวัแบบท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถจ าแนก  และอธิบายวธีิการวดัค่าของตวัแปรต่าง ๆ 
ไดด้งัน้ี 
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3.4.1   ตัวแปรตาม (Dependent Variable)   
ก าหนดให้ตวัแปรตาม  คือ ราคาหุ้นสามญั  ณ  วนัส้ินปี  เน่ืองจากราคาปิด  เป็นราคาท่ีทั้งผู ้
ซ้ือและผูข้ายเห็นตรงกนัวา่เป็นระดบัราคาท่ีมีความเหมาะสมเป็นตวัแทนราคาของแต่ละวนั 
(ธชัวนิ, 2551) 
 
3.4.2   ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)  
1. อตัราเงินทุนเงินทุนหมุนเวียน หรือ การวดัสภาพคล่องของกิจการในการช าระหน้ีระยะสั้น 
โดยวดัค่าจากสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนด้วยหน้ีสินหมุนเวียน เม่ือกิจการท่ีมีอตัราส่วนทุน
หมุนเวียน  (Current Ratio) สูง คือการมีสินทรัพย์หมุนเวียน  สูงกว่า หน้ีสินหมุนเวียน 
สามารถอธิบายไดว้่า กิจการนั้นมีสภาพคล่องในการด าเนินงานสูง และมีความสามารถใน
การช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีการคา้ท่ีถึงก าหนดช าระไดอ้ย่างเพียงพอ (Ibrahim M. A. and Abdel-
Rahman Al-Ewesat, 2012) ดงัแสดงสูตรการค านวณไดด้งัน้ี   
 

 
 
2.  วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) สามารถใช้ในการพิจารณาสภาพคล่องของบริษทั
ไดโ้ดยการวดัค่าท่ีไดจ้ากค านวณเป็นจ านวนวนั เพื่อแสดงถึงรอบระยะเวลาในการหมุนเวยีน
เงินสดของกิจการ ค่าท่ีได้จากการค านวณยิ่งน้อยยิ่งดีต่อกิจการ นั่นหมายถึง กิจการมี
ความสามารถในการบริหารเงินสดหมุนเวียนท่ีดี (Erik B. and Johannes H., 2013) ดงัแสดง
สูตรการค านวณไดด้งัน้ี 
 

วงจรเงินสด =  ระยะเวลาหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ + ระยะเวลาหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 
             –  ระยะเวลาหมุนเวยีนเจา้หน้ี 
 
โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี :  (Brigham and Ehrhardt, ed 11 2005, p.744) 

2.1 ระยะเวลาหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (Inventory conversion period)  
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2.2 ระยะเวลาหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (Receivables collection period) 

 
 
2.3 ระยะเวลาหมุนเวยีนเจา้หน้ี (Payables deferral period) 

 
 

3. อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) เป็นตวัช้ีวดัว่าการผลิตของ
องคก์รสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดห้รือไม่ ในทางธุรกิจการเปล่ียนวตัถุดิบ
และสินคา้เป็นเงินให้เร็วท่ีสุด มีส่วนส าคญัให้การบริหารองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยวดัจากต้นทุนสินค้าขายหารด้วยสินค้าคงเหลือ  (พรรณุภา, 2555) ดังแสดงสูตรการ
ค านวณไดด้งัน้ี   
 

 
 

4.  อัตราการหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Account Receivable Turnover) ค  านวณจากจาก
ยอดขายส่วนด้วยลูกหน้ีการค้าหมุนเวียน เป็นการวดัสภาพคล่องของกิจการ และวดั
ความสามารถในการบริหารจดัการองค์กรในการเรียกช าระเงินของลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงค่าท่ีได้
จะเป็นรอบระยะเวลาการช าระเงินคืนของลูกหน้ี ค่าท่ีไดย้ิ่งน้อยยิ่งดี ซ่ึงหมายถึงกิจการจะมี
เงินทุนเข้ามาหมุนเวียนในกิจการเร็วข้ึน แสดงสูตรการค านวณได้ดังน้ี  (Erik B. and 
Johannes H., 2013) 
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5.  อตัราก าไรต่อหุ้น (Earning per Share) วดัค่าโดยใช้ก าไรสุทธิส่วนด้วยจ านวนหุ้นของ
บริษทัท่ีช าระแลว้ โดยค่าท่ีไดจ้ะเป็นจ านวนเงิน (บาท) ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัผลการ
ด าเนินงานและการประเมินประสิทธิภาพการท างานของกิจการวา่ กิจการจะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู ้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด (Awad and A. Al-
Ewesat, 2012) ดงัแสดงสูตรการค านวณไดด้งัน้ี 
 

 
 
3.4.3   ตัวแปรควบคุม (Control Variable)  
เพื่อควบคุมผลกระทบจากปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญันอกเหนือจากตวั
แปรท่ีสนใจศึกษา ผูศึ้กษาจึงต้องมีการควบคุมตวัแปรท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น
สามัญ  ซ่ึงตัวแปรควบคุมท่ีใช้คือ ขนาดของกิจการ ( SIZE ) โดยวดัจากสินทรัพย์รวม 
(หน่วย : ลา้นบาท)  (ธรากร, 2553)  ซ่ึงในงานวิจยัน้ีผูศึ้กษาปรับหน่วยท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น 
หน่วย : พนัลา้นบาท  เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูล 
 

จากตัวแปรและการวดัค่าข้างต้นสามารถสรุปการจ าแนกตัวแปร วิธีการวดัค่า และทิศทาง
ความสัมพนัธ์ท่ีคาดหวงัไดด้งัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1  สรุปตวัแปร วธีิการวดัค่าและทิศทางความสัมพนัธ์ 

ทศิทางความสัมพนัธ์

ทีค่าดหวัง

ตัวแปรตาม (Dependent  Variable)

ราคาหุ้นสามญั ราคาหุ้นสามญั  ณ  วนัส้ินปี  (บาท)

ตัวแปรอสิระ (Independent 

-  อตัราหมนุเวียนของลูกหน้ี ยอดขาย ส่วน ลูกหน้ีการคา้ +

ตัวแปรควบคุม (Control Variable)

ระยะเวลาหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ 

บวก ระยะเวลาหมนุเวียนลูกหน้ี

การคา้ หัก ระยะเวลาหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้

-  วงจรเงินสด +

ตัวแปร วิธีการวัดค่า

สินทรัพยห์มนุเวียน ส่วน หน้ีสิน

หมนุเวียน
-  อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน +

-  อตัราหมนุเวียนของสินคา้คงเหลือ ตน้ทนุสินคา้ขาย ส่วน สินคา้คงเหลือ

ก าไรสุทธิ ส่วน จ านวนหุ้นของ

บริษทัท่ีช าระแลว้
-  อตัราก าไรต่อหุ้น

+
สินทรัพยร์วมของกิจการ (หน่วย:

พนัลา้นบาท)
ขนาดของกิจการ

+

+

 
 
3.5    สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
จากการพฒันาสมมติฐานในบทท่ี 2 และจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษา  สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีดงัน้ี 
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3.5.1   สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่ออธิบายลกัษณะเบ้ืองตน้ของตวัแปรแต่ละตวัท่ีได้
จากการเก็บรวบรวมโดยแสดงผลในรูปของค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่า
ต ่าสุด (Minimum) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
 

3.5.2   สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)  
เป็นทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing)  เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างเงินทุน
หมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย  โดยสมมติฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัขอ้มูล  มีความ
น่าเช่ือถือและเป็นไปตามเง่ือนไขของสมการถดถอยแบบพหุคูณ ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดมี้การ
ทดสอบเง่ือนไขดงักล่าวโดยมีทั้งส้ิน 5 เง่ือนไข  ดงัน้ี (กลัยา, 2555) 
1. ความคลาดเคล่ือน e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
2. ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเป็นศูนย ์นัน่คือ E(e) = 0 
3. ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ีท่ีไม่ทราบค่า V(e)=σ2 
4. ei และ ej เป็นค่าท่ีมีอิสระต่อกนั ; i ≠ j นัน่คือ covariance (ei , ej) = 0  
5. ตวัแปรอิสระ Xi และ Xj ตอ้งเป็นอิสระกนั 
หมายเหตุ: ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไวใ้นภาคผนวก ก 
 
การทดสอบค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (Coefficient of Correlation) การศึกษาระดบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวั 2 ตวัแปร เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรตาม 
(Y)  และตวัแปรอิสระ (X) ว่ามีความสัมพนัธ์กันหรือไม่โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficients)  ระดบัความสัมพนัธ์จะ
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient :r)  ท่ีมีเคร่ืองหมาย
ลบและบวก (ยทุธ, 2553) 
 
โดยท่ี: r   เท่ากบั   1   แสดงวา่ทั้ง 2 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสมบูรณ์ 

     r   เขา้ใกล ้ 1   แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัมาก 
   r   เป็น      0   แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
   r   เขา้ใกล ้  0   แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยมาก 
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   r   เป็น      +   แสดงวา่ทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง 
 เดียวกนั  คือ  เม่ือ X เพิ่มข้ึน Y จะเพิ่มข้ึนดว้ย 

r   เป็น        -   แสดงวา่ความสัมพนัธ์ของทั้งสองตวัแปรมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางตรงกนัขา้มกนั คือ  เม่ือ X เพิ่มข้ึน Y จะลดลง 

 
การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple    Regression Analysis)  
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
มากกวา่  2  ตวัแปรข้ึนไป  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ตวัแปร
ตาม และตวัแปรควบคุม  รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระแต่ละตวัเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวข้องความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบั
ราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ในการ
ทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาจากค่าสถิ ติ  t-test หากพบว่าตัวแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด คือ 0.05  โดยพิจารณาทิศทาง
ความสัมพนัธ์จากเคร่ืองหมายหนา้สัมประสิทธ์ิการถดถอย (Coefficients) ของตวัแปร
อิสระแต่ละตัว  หากเคร่ืองหมายเป็นบวก  แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 
(Positive Relationship) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามใน
ลกัษณะท่ีสอดคล้องกนัหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ หากค่าของตวัแปรอิสระ
เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ตวัแปรตามมีค่าเพิ่มข้ึนดว้ย หรือหากค่าของตวัแปรอิสระลดลงก็
จะส่งผลให้ตวัแปรตามลดลงดว้ย หากเคร่ืองหมายหน้าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเป็น
ลบ แสดงว่ามีความสัมพนัธ์ในเชิงลบ (Negative Relationship) เป็นความสัมพนัธ์ใน
ลกัษณะท่ีขดัแยง้กนัหรือเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ หากค่าของตวัแปรอิสระ
เพิ่มข้ึนจะส่งผลใหต้วัแปรตามมีค่าลดลง (กลัยา, 2555) 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญั
ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ีคือบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีขอ้มูลในระหวา่ง ปี พ.ศ.2555 ถึง 
ปี พ.ศ.2556  ซ่ึงไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงานประจ าปี  งบการเงิน  แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1)  โดยเน้ือหาในบทน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดการทดสอบสมมติฐาน โดย
ไดจ้ดัล าดบัของการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
4.2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ประกอบดว้ย 

4.2.1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ (Correlation Analysis) 
4.2.2 การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis)  
 

4.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งนั้น ผูศึ้กษาไดต้รวจสอบพบค่าความผดิปกติ 
(Outlier)  ของกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงไดพ้ิจารณาตดัค่าความผดิปกติออกจากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อให้ไดข้อ้มูล
ในการศึกษาท่ีมีการแจกแจงแบบปกติและเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์
สมการถดถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าขอ้มูลมาค านวณด้วยวิธีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (Standardized Residual)  หรือ วิธีคะแนนมาตรฐาน (Z-score)  ซ่ึงคะแนนมาตรฐานจะมี
ค่าอยู่ในช่วง  3 ถา้หากคะแนนเกินกวา่น้ีแสดงวา่เป็นค่าผิดปกติตอ้งตดัออกจากขอ้มูลการศึกษา 
(กลัยา, 2555)  ดงัน้ี 
 
บริษทัในตลาดหลกัทรัพยก์ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา   554 ขอ้มูล 
หัก   ค่าผดิปกติ (Outlier)         41 ขอ้มูล 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังนี ้     513 ข้อมูล 
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จากข้อมูลกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด 513 ข้อมูล  ได้ถูกน ามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยสถิติเชิง
พรรณนาเพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการศึกษา  ส าหรับค่าสถิติท่ีใชใ้น
การศึกษาในส่วนน้ีประกอบไปดว้ย  ค่าต ่าสุด (Minimum)  ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยท าการแสดงสถิติเชิงพรรณนาของตวั
แปรต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1 แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาของราคาหุ้นสามญั 

ราคาหุ้นสามญั (SPi,t) (หน่วย : บาท) 0.03 382 28.37 47.17

อตัราเงินทนุหมนุเวียน (CRt) (หน่วย : เทา่) 0.02 39.98 2.72 3.98

วงจรเงินสด (CCCt) (หน่วย : เทา่) -1,801.25 2,936.17 130.7 235.87

อตัราหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (ITt) (หน่วย : เทา่) 0.40 1,032.73 14.99 67.28

อตัราหมนุเวียนลูกหน้ี (ARTt) (หน่วย : เทา่) 0.20 202.96 13.35 24.03

อตัราก าไรต่อหุ้น (EPSi,t) (หน่วย : บาทต่อหุ้น) -6.28 9.23 0.79 1.34

ขนาดของกิจการ (SIZEt) (หน่วย : พนัลา้นบาท) 0.02 1,417.55 86.21 181.22

ตัวแปรตาม
ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
ค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดค่าต ่าสุด

หมายเหตุ:  จ  านวนขอ้มูล 513 ขอ้มูล 
 
จากตารางท่ี 4.1  พบว่า  ราคาหุ้นสามญั ณ วนัส้ินปีของปีท่ี i บริษัทท่ี t  มีราคาต ่าสุดอยู่ท่ี 0.03  
ราคาสูงสุดอยูท่ี่ 382  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 28.37 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 47.17  ส่วนอตัรา
เงินทุนหมุนเวียน (สินทรัพยห์มุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน)  มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 0.02  ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 
39.98  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.72 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.98  ส่วนวงจรเงินสด (ระยะเวลา
หมุนเวียนสินคา้คงเหลือ บวก ระยะเวลาหมุนเวียนลูกหน้ี หัก ระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ี) มีค่า
ต ่าสุดอยูท่ี่ -1,801.25  สูงสุดอยูท่ี่ 2,936.17  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 130.70 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 235.87 
 
ส่วนอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (ต้นทุนสินค้าขาย / สินค้าคงเหลือ )  มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 0.40  
ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 1,032.73  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 14.99 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 67.28 ส่วน
อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (ยอดขาย / ลูกหน้ีการคา้)  มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 0.20ค่าสูงสุดอยูท่ี่ 202.96 มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 13.35 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 24.03  ส่วนอตัราก าไรต่อหุ้น(ก าไรสุทธิ 
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/ จ านวนหุ้นท่ีออกช าระแลว้) มีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ -6.28 ค่าสูงสุดอยูท่ี่  9.23  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่  0.79 และมี
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.34  ส่วนขนาดของกิจการ (สินทรัพยร์วมของกิจการ  หน่วย:
พนัล้านบาท) มีค่าต ่าสุดอยู่ท่ี 0.02  ค่าสูงสุดอยู่ท่ี 1,417.55  มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  86.21 และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 181.22 
 
จากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของขอ้มูลตวัแปรทั้งส้ิน 7 ตวัแปร  จากขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 
513 บริษทั  ค่าต ่าสุด (Minimum)  อธิบายถึงค่าของตวัแปรท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดในชุดขอ้มูลของตวัแปร
นั้น ๆ  ค่าสูงสุด ค่าสูงสุด (Maximum) อธิบายถึงค่าของตวัแปรท่ีมีค่ามากท่ีสุดในชุดขอ้มูลของตวั
แปรนั้น ๆ ค่าเฉล่ีย (Mean)   อธิบายค่ากลางของชุดขอ้มูลของตวัแปรนั้น ๆ และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  เป็นค่าท่ีส าคญัทางสถิติในการวิเคราะห์  ซ่ึงสามารถอธิบายถึงค่า
การกระจายของข้อมูล  หากข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉล่ียมาก  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานก็จะมีค่าน้อย ในทางกลบักนัหากขอ้มูลส่วนใหญ่มีค่าห่างไกลจากค่าเฉล่ียมาก  ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานก็จะมีค่ามาก  ซ่ึงจากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์พบว่า  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานมีค่าใกล้เคียงกบัค่าเฉล่ียของแต่ละตวัแปร  โดยอธิบายได้ว่าตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตามนั้นมีการกระจายของขอ้มูลอยา่งปกติ 
 
4.2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 
 

4.2.1 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ (Correlation Analysis) 
เพื่ อตรวจสอบว่าในการวิ เคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้นมีปัญหาตัวแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่  จึงตอ้งท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ โดยใช้
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ด้วยวิธีของเพียร์สันโปรดกัส์โมเมนต์ (Pearson product moment 
correlation coefficient) โดยใชส้ัญญาลกัษณ์คือ r  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้
ระหว่างตวัแปรเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบว่าตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา  มีความสัมพนัธ์กนั
หรือไม่  มีความสัมพนัธ์กนัมากนอ้ยเพียงใด โดยพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.2  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 

CR CCC IT ART ERP

CCC 0.153

IT -0.010 -0.074

ART -0.020 -0.136 0.304

EPS -0.003 -0.083 0.087 0.002

SIZE -0.158 -0.045 -0.006 0.035 0.162

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ

 
หมายเหตุ  ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 513 ขอ้มูล 

** ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยแปรต่าง ๆ มีความหมายดงัน้ี 

CR  คือ อตัราเงินทุนหมุนเวยีน 
CCC  คือ วงจรเงินสด 
IT  คือ อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 
ART  คือ อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 
EPS  คือ อตัราก าไรต่อหุน้ 
SIZE คือ ขนาดของกิจการ 
 

จากตารางท่ี 4.2  ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี  จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ
ขา้งต้น เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  พบว่าท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ   
0.01  หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 99 พบวา่  อตัราเงินทุนหมุนเวยีน (Current Reation : CR )  
มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนัยส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+)  กบัวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle : 
CCC)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.153  และ  อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (Account 
Receivable Turnover: ART)  มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัในทิศทางตรงกนัขา้ม (-)  กบัวงจร
เงินสด (Cash Conversion Cycle : CCC)  มีค่ าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ เท่ ากับ  -0.136  แต่ มี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+)  อตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ ( Inventory 
Turnover : IT)   มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.304  และ  อตัราก าไรต่อหุ้น (Earning per 
Share : EPS)  มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+)  กับอตัราหมุนเวียนสินค้า
คงเหลือ ( Inventory Turnover : IT)  และ  ขนาดของกิจการ (SIZE)   มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.087  และ  0.162 ตามล าดบั  ซ่ึงจากการพิจารณาความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระขา้งตน้

** 

** 

** 

** 

** 

** 
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พบวา่  ตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า  แสดงให้เห็นวา่ขอ้มูลไม่มีปัญหาท่ีตวั
แปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเอง (Multicollinearity)  ซ่ึงจะส่งผลให้การทดสอบสมการถดถอยไม่
ถูกตอ้ง 

 
ตารางที ่4.3  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ 

SP

CR 0.58

CCC -0.76

IT 0.007

ART 0.032

EPS 0.372

SIZE 0.151

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอสิระ

หมายเหตุ  ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 513 ขอ้มูล 
** ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

โดยแปรต่าง ๆ มีความหมายดงัน้ี 
SP  คือ ราคาหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม   
CR  คือ อตัราเงินทุนหมุนเวยีน 
CCC  คือ วงจรเงินสด 
IT  คือ อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 
ART  คือ อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 
EPS  คือ อตัราก าไรต่อหุน้ 
SIZE คือ ขนาดของกิจการ 
 

จากตารางท่ี 4.3  เม่ือพิจารณาตวัแปรโดยใชก้ารวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ดว้ยวิธีของเพียร์สันโปรดกัส์
โมเมนต์ (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวั
แปรตามและตวัแปรอิสระ   แลว้พบว่าตวัตามท่ีใช้ในการศึกษาคือ  ราคาหุ้นสามญั (Stock Price)  
กบัตวัแปรอิสระต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กบัท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.01 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อย
ละ 99  โดยราคาหุ้นสามญั  มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางเดียวกนั (+)  กบัอตัราก าไร

** 

** 
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ต่อหุ้น (Earning per Share)  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.372  โดยความสัมพนัธ์เป็นไป
ตามทิศทางท่ีคาดการณ์ไวส้นบัสนุนสมมติฐาน  H5 : อตัราก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ราคาหุ้นสามัญ  และจากการทดสอบในเบ้ืองต้นยงัพบว่า  ราคาหุ้นสามัญ (Stock Price)   มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญในทิศทางเดียวกัน (+)  กับ  ขนาดของกิจการ (SIZE)  โดย
ความสัมพนัธ์เป็นไปตามทิศทางท่ีคาดการณ์ไวเ้ช่นกัน  ซ่ึงผูศึ้กษาได้คาดการณ์ไวโ้ดยอ้างอิง
งานวจิยัในอดีตของ  ธรากร  หทยัเจริญลาภ (2553)  วา่  ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ราคาหุน้สามญั 
 

4.2.2 การวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ในการศึกษาการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  โดยน า
ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์  เพื่อทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีก าหนด
ไว ้ โดยมีแบบจ าลองของสมการความถดถอยเชิงพหุ  ดงัน้ี 
 Stock Price I,t=  β0+ β1 CRi + β2 CCCi + β3 ITi+ β4ARTi + β5 EPSi,t+ β6SIZEt+e 
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ตารางที ่4.4  แสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคุณตามตวัแบบในการศึกษาความสัมพนัธ์ช่วง
        ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556 

ตัวแปร สถิติ ค่าทางสถิติ

Coefficient 14.269

t-Statistic 4.472
Coefficient 1.014

t-Statistic 2.000 *
Coefficient -0.011

t-Statistic -1.269
Coefficient -0.25

t-Statistic -0.844
Coefficient 0.066

t-Statistic 0.782
Coefficient 12.437

t-Statistic 8.497 *
Coefficient 0.027

t-Statistic 2.455 *
0.147

43.56

15.71

0.000

EPS

(Constant)

CR

CCC

IT

ART

SIZE

Adj. R Square

Std.Error

F-statistic

Prob. (F-statistic)

หมายเหตุ  ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 513 ขอ้มูล 
* ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยแปรต่าง ๆ มีความหมายดงัน้ี 
SP  คือ ราคาหุน้สามญั ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม   
CR  คือ อตัราเงินทุนหมุนเวยีน 
CCC  คือ วงจรเงินสด 
IT  คือ อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 
ART  คือ อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 
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EPS  คือ อตัราก าไรต่อหุน้ 
SIZE คือ ขนาดของกิจการ 
 

จากการศึกษาการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ตามตารางท่ี 
4.4  พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจพหุคูณท่ีปรับแล้ว (Adjust R Squared) ของข้อมูลรวม
ทั้งหมด  2  ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2556  มีค่าเท่ากบั 0.147  ซ่ึงอธิบายไดว้า่ตวัแปรอิสระ
ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  อตัราเงินทุนหมุนเวียน  วงจรเงินสด  อตัราหมุนเวียนสินคา้
คงเหลือ  อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  อตัราก าไรต่อหุน้และขนาดของกิจการ  สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของ
ขอ้มูลทั้ง 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556  ได้ร้อยละ 14.70 ส่วนร้อยละท่ีเหลือ 85.30  เกิด
จากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดพ้ิจารณา โดยสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ในแต่ละสมมติฐานได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

สมมติฐานที ่1 H 1 : อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามัญ 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญัอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05  หรือท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 โดย 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.014  มีค่า t-Statistic เท่ากบั 2.000 และ
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน H1 นัน่คืออตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญั และเป็นไปตามการอา้งอิงจาก
งานวิจัย ในอดีตของ Ibrahim M. A. and Abdel-Rahman Al-Ewesat (2012) ซ่ึ งพบ ว่า
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้นสามัญกรณีศึกษาในรัฐ
ปาเลสไตน ์  
 
สมมติฐานที ่2 H 2 : วงจรเงินสดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามัญ 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่วงจรเงินสดไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญัอยา่งมีนยัส าคญัโดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั -0.011  และค่า t-Statistic เท่ากบั -1.269 ดงันั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดีตของ Erik B. And Johannes H. (2013) ซ่ึง
ใชว้งจรเงินสดเป็นตวัแปรในการวดัการจดัการเงินทุนหมุนเวยีน และพบวา่เงินทุนหมุนเวยีน
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุน้สามญั 
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สมมติฐานที่ 3 H 3 : อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือมีความสัมพันธ์เชิงลบกับราคา
หุ้นสามัญ 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้น
สามัญอย่างมีนัยส าคัญโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ -0.25 และค่า t-Statistic  
เท่ากบั -0.844  ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 
สมมติฐานที่ 4 H 4 : อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้น
สามัญ 
จากตารางท่ี 4.4  พบว่าอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญั
อย่างมีนยัส าคญั  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.066  และค่า t-Statistic   เท่ากบั  
0.782 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  
 
สมมติฐานที ่5 H 5 : อตัราก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามัญ 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า อตัราก าไรต่อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญัท่ีทางสถิติระดบั
นัยส าคัญ ท่ี  0.05  ห รือท่ีระดับความเช่ือมั่น ท่ี ร้อยละ 95 โดยอัตราก าไรต่อหุ้น มีค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 12.437  และค่า t-Statistic เท่ากบั 8.497 และมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกราคาหุ้นสามญั  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ โดย
แสดงให้เห็นว่าในการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในการจดัการสินทรัพย์
หมุนเวียน เป็นผลให้กิจการมีก าไรเพิ่มข้ึนหรือลดลงนั้น จะส่งผลให้ราคาหุ้นสามญัของ
กิจการมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามไปดว้ย 
 
นอกจากสมมติฐานท่ีผูศึ้กษาไดต้ั้งไวต้ามตวัแปรอิสระ ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลต่อตวัแปรตามแลว้
นั้น  ยงัพบว่าตวัแปรควบคุมคือ  ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยขนาดของกิจการมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.027  และค่า t-Statistic เท่ากบั 2.455 และมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญั ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
โดยแสดงให้เห็นว่า ขนาดของกิจการท่ีมีการเติบโตหรือการถดถอยจากการบริการจดัการ
เงินทุนหมุนเวียนนั้ น จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของราคาหุ้นสามัญของ
กิจการ ซ่ึงอธิบายได้ว่ากิจการยิ่งมีการเติบโตหรือการขยายกิจการ ราคาหุ้นสามัญก็มี
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แนวโน้มท่ีจะมีการเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย แต่ในทางกลบักนั หากกิจการมีการถดถอยหรือลด
ขนาดของกิจการลง  ราคาหุน้สามญัของกิจการก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะปรับลดลงไปดว้ย 
จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยข้างต้นสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่าท่ีระดับความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95  ตวัแปรอิสระเงินทุนหมุนเวียนคือ  อตัราเงินทุนหมุนเวียนและอตัราก าไร
ต่อหุ้นและตวัแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญัในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยใช้กลุ่มตวัอย่างคือบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึงปี  พ.ศ. 2556  รวมทั้ งหมด 513 ข้อมูล  ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา          
อภิปราบผล  ขอ้คน้พบ  ขอ้จ ากดั  และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวยีนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (The Stock Exchange of Thailand : SET)  โดยศึกษาขอ้มูลจาก
งบการเงิน  รายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายงานประจ าปี (แบบ  56 – 1 )  ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งหน้ีไม่รวมขอ้มูลของบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรม
การเงิน  บริษทัท่ีอยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟูกิจการ  บริษทัท่ีมีตวัแปรไม่ครบถว้น  บริษทัท่ีมีงบการเงินไม่
ครบ 2 ปีรวมทั้งบริษทัท่ีมีค่าของขอ้มูลผดิปกติ (Outlier)  โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย
แบบพหุคูณ  เพื่อท าการทดสอบสมการเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบัราคา
หุ้นสามญั  ซ่ึงในการศึกษาเงินทุนหมุนเวียนวดัค่าโดยใช้อตัราส่วนทางการเงินคือ  อตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) อตัราการหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover)  อัตราการหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (Account Receivable 
Turnover)  อตัราก าไรต่อหุ้น (Earning Per Share)  ส่วนราคาหุ้นสามญัวดัค่าโดยใชร้าคาหุ้นสามญั 
ณ วนัส้ินปี คือวนัท่ี 30 ธนัวาคม   
 
ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่  เงินทุนหมุนเวียนมีผลกระทบกบัราคาหุ้นสามญัของกลุ่มตวัอยา่ง
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัหรือมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญัอย่างมีนัยส าคญัคือ  อตัราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน  อตัราก าไรต่อหุ้น  และตวัแปรควบคุมคือขนาดของกิจการ (SIZE)  ส่วนตวัแปรท่ีมีมี
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ความสัมพนัธ์หรือมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบอยา่งมีนยัส าคญัคือ  วงจรเงินสด  อตัราหมุนเวียนสินคา้
คงเหลือ  อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  
สรุปผลดงัตารางท่ี 5.1 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่5.1  แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน ปี พ.ศ. 2555 – 2556 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ

อตัราเงินทนุหมนุเวียน ความสมัพนัธ์เชิงบวก ยอมรับ

อตัราส่วนก าไรต่อหุ้น ความสมัพนัธ์เชิงบวก ยอมรับ

วงจรเงินสด ความสมัพนัธ์เชิงบวก ปฏิเสธ

อตัราหมนุเวียนสินคา้ ความสมัพนัธ์เชิงบวก ปฏิเสธ

อตัราหมนุเวียนลูกหน้ี ความสมัพนัธ์เชิงบวก ปฏิเสธ

ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม

ราคาหุ้นสามญั ขนาดของกิจการ ความสมัพนัธ์เชิงบวก

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ
ระดับนัยส าคัญที ่0.05

ราคาหุ้นสามญั

ผลการทดสอบสมมติฐาน

 

โดยจากตารางท่ี 5.1  สามารถอธิบายสรุปไดด้งัน้ี  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ผลการวิจยัแสดงให้เห็น
วา่เงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญั  โดยตวัแปรอิสระท่ีใชแ้ทนเงินทุนหมุนเวยีน
ไดแ้ก่  อตัราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  และ  อตัราก าไรต่อหุ้น  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกล่าวคือ  เม่ือกิจการมี
การบริหารจดัการสินทรัพยห์มุนเวียนให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วนั้นจะ
ส่งผลให้ราคาของหุ้นสามญัเพิ่มข้ึน  และหากกิจการมีผลการด าเนินงานท่ีดีท าให้มีผลก าไรเพิ่ม
สูงข้ึนก็จะส่งผลให้ราคาของหุ้นสามัญเพิ่มสูงข้ึนด้วย  ซ่ึงความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน  H1 และ H5  ตามล าดบั  และท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05  
หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  ตวัแปรอิสระท่ีใชแ้ทนเงินทุนหมุนเวียนไดแ้ก่ วงจรเงินสด 
(Cash Conversion Cycle) อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover)  อตัราการ
หมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (Account Receivable Turnover)  มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัราคาหุ้นสามญั
ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปในทิศทางตรงกนั
ขา้มกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H2 , H3 และ H4  ตามล าดบั  และท่ีระดับ
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นัยส าคญัเดียวกนัน้ีตวัแปรควบคุม  ได้แก่  ขนาดของกิจการซ่ึงวดัค่าจากสินทรัพยร์วม(หน่วย:
พนัลา้นบาท)  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ซ่ึงความสัมพนัธ์เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ 
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
เงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์กบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556  โดยพบว่าตวัแปรท่ีใช้วดัเงินทุนหมุนเวียนนั้น
ได้แก่อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอตัราก าไรต่อหุ้น  มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกกบัราคาหุ้น
สามญั (Stock Price)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฏีการ
บริการจัดการเงินทุนหมุนเวียน  โดยจากทฤษฏีเงินทุนหมุนเวียนท่ีกล่าวคือผู ้บริหารจะให้
ความส าคญักบัการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนถึง ร้อยละ 60 ในบริหารจดัการนโยบายการ
ลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนและการจดัการเงินทุนในสินทรัพยห์มุนเวียนเหล่าน้ีซ่ึงประกอบไป
ด้วย  เงินสด  ลูกหน้ีการค้า  และสินค้าคงเหลือเพื่อให้กิจการมีสภาพคล่อง  ส่งผลให้มีเงินทุน
หมุนเวยีนเพียงพอใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถท าก าไรไดต้ามท่ีตอ้งการได ้ ดั้งนั้นตวัแปรท่ีใช้
ในการวดัเงินทุนหมุนเวียนท่ีสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ได้แก่  อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวยีน  และอตัราก าไรต่อหุ้น  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กล่าวคือเม่ือกิจการมีการบริหารจดัการสินทรัพยห์มุนเวียนท่ี
ดี  มีการเลือกใช้นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม  และท าให้เกิดสภาพคล่องใน
กิจการเพื่อเพิ่มความสามารถในการช าระหน้ีแล้วนั้ น  เม่ือกิจการมีการเพิ่มข้ึนของสินทรัพย์
หมุนเวียนก็จะส่งผลให้ราคาของหุ้นสามญัเพิ่มสูงข้ึน  และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัในอดีตของ 
Ibrahim M. A. and Abdel-Rahman Al-Ewesat (2012)  ได้อ ธิบ ายว่ากิ จการท่ี มีอัตราเงิน ทุน
หมุนเวียนท่ีต ่าจะส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง  และจะเกิดปัญหากบัการช าระหน้ีสินไดท้ั้งน้ียงั
รวมไปถึงผลกระทบการให้ผลตอบแทนท่ีดีกบัผูถื้อหุ้น  และจากการอา้งอิงงานวจิยัในอดีตของธัช
วิน  โอจรัสพร (2551)  พบว่าอัตราผลก าไรต่อหุ้นสามัญไม่มีความสัมพันธ์กับก าไรจากการ
ด าเนินงานในกลุ่มธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ทั้งน้ีผูศึ้กษา
ไดน้ าการอา้งอิงงานวิจยัดงักล่าวมาปรับใชใ้นการทดสอบสมมติฐานโดยจากการศึกษา  แลว้พบวา่
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ควรมีการน าอตัราก าไรต่อหุ้นมาใช้กบังานวิจยัท่ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึงก็ให้ผล
การศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งขดักบังานวิจยัในอดีตท่ีอา้งอิง  คือ  อตัราก าไรต่อหุ้นมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยพบวา่
กิจการท่ีสามารถบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนท่ีดีท าให้กิจการมีสภาพคล่องในการบริหารงาน  
การสร้างยอดขาย  การขยายกิจการ  รวมทั้งปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบทั้งปัจจยัสภาพ
เศรษฐกิจ  ภาวะอุตสาหกรรม และผลการด าเนินงาน  เป็นตวัผลกัดนัในก าไรในการด าเนินงานของ
กิจการสูงข้ึน  โดยก าไรจากการด าเนินงานเป็นตวัแปรหลกัในการหาค่าอตัราก าไรต่อหุ้น  ซ่ึงส่งมี
ผลกระทบต่อราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  กล่าวคือ
เม่ืออตัราก าไรต่อหุ้นเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลในทิศทางเดียวกนัคือ  ราคาหุ้นสามญัจะเพิ่มสูงข้ึนตามไป
ดว้ย  และพบวา่ตวัแปรควบคุมคือ  ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัราคาหุน้สามญัอยา่ง
มีนยัส าคญั  แสดงให้เห็นวา่ขนาดของกิจการมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัราคาหุ้นสามญั  
โดยกล่าวคือกิจการท่ีมีขนาดใหญ่จะสามารถสร้างผลก าไรและยอดขายไดดี้กวา่บริษทัท่ีมีขนาดเล็ก  
ท าให้นกัลงทุนเล็งเห็นถึงโอกาสท่ีจะมีกระแสเงินเขา้มาในกิจการท าใหเ้กิดสนใจในการซ้ือหุ้นของ
กิจการนั้นๆ ส่งผลใหหุ้น้สามญัของกิจการปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย 
 
จากการศึกษายงัพบวา่ตวัแปรท่ีเป็นตวัก าหนดเงินทุนหมุนเวียนไดแ้ก่  วงจรเงินสด  อตัราหมุนเวยีน
ลูกหน้ีการคา้  และอตัราหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัท่ี 0.05 หรือท่ี
ความเช่ือมัน่ร้อนละ 95  วงจรเงินสด  อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้  และอตัราหมุนเวียนสินค้า
คงเหลือ  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกบัราคาหุ้นสามญั  กล่าวคือหากกิจการสามารถ
บริหารจดัการให้มีการหมุนเวียนเงินสดจากการเรียกช าระเงินจากลูกหน้ี  การขายสินคา้  และการ
หมุนเวียนเงินสดให้กลับมาหมุนเวียนในกิจการได้เร็วข้ึน  จะส่งผลให้ราคาหุ้นสามัญลดลง  
เน่ืองจากการท่ีกิจการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนโดยการท่ีกิจการมีการถือเงินสดไวม้าก
เกินไป  หรือการเลือกใช้นโยบายในการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียนแบบเขม้งวด (Restricted 
policy)  เกินไป  อาจส่งผลให้กิจการสร้างสัมพนัธ์ท่ีไม่ดีกบัลูกคา้  โดยการให้ระยะเวลาสินเช่ือ
น้อยลงหรือการขายสินคา้แบบไม่ให้สินเช่ือแก่ลูกคา้เพื่อท่ีกิจการจะได้รับเงินสดในการช าระค่า
สินคา้ ณ วนัท่ีท าการซ้ือขาย  ซ่ึงกิจการอาจตอ้งเส่ียงกบัการเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่คู่แข่ง
รายอ่ืน 
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5.3  ข้อค้นพบ 
 
จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเงินทุนหมุนเวยีนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีขอ้คน้พบดงัน้ี  ในการศึกษาพบวา่กิจการในกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษามีการจัดการเงินทุนหมุนเวียนแบบระมัดระวงั (Conservative policy of financing 
working capital)  จะเห็นได้จากความสัมพันธ์ของตัวแปร  อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ี 
(ยอดขาย /ลูกหน้ี)  มีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มกบัราคาหุ้นสามญั  หมายความว่า  ถ้ากิจการเพิ่ม
ลูกหน้ีการคา้ในสัดส่วนท่ีสูงข้ึนคือมีการปล่อยสินเช่ือเพิ่มมากข้ึน  จะท าให้กิจการขาดสภาพคล่อง
เพราะไม่มีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอและยงัเส่ียงกบัการเกิดหน้ีสูญจากลูกหน้ีท่ีคา้งก าหนดช าระเป็น
เวลานาน  ดังนั้นกิจการจึงควรท่ีจะมีการจดัการดูแลการจดัการเงินทุนหมุนเวียน  ให้มีระดับท่ี
เหมาะสมเพื่อใหมี้การจดัการเรียกช าระเงินจากลูกหน้ีการคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
5.4  ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 

1.  ข้อจ ากัดในการศึกษา  พบว่ารูปแบบในการวิเคราะห์ตัวแปรย ังสามารถท าการ
ปรับเปล่ียนไดจ้ากอตัรา (เท่า) เป็นจ านวนวนั  เพื่อใหไ้ดผ้ลของการศึกษาท่ีแต่งต่างกนัออกไป   

2.  ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึงปี 
พ.ศ. 2556  โดยจากการส ารวจของตลาดหลกัทรัพยพ์บว่าบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ในช่วงปี  2556 มีการขยายตวัของบริษทัอย่างมาก  เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา  รวมถึงการมีนโยบาย
ปรับข้ึนค่าแรงซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้มาส่งผลให้หลายบริษทัมีการ
ปรับลดตน้ทุนทางดา้นค่าแรงเพิ่มข้ึน  รวมทั้งนโยบายการปรับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลในช่วง
กลางปี 2556 ซ่ึงท าให้เกิดความผนัผวนในด้านบุคลากรในการบริหารงานอย่างมาก  ด้วยปัจจยั
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษามีความบิดเบือนไปจากผลการด าเนินงานปกติ  
(www.set.or.th) 

 
5.5  ข้อเสนอแนะ 
 

1.  จากขอ้จ ากดัดงักล่าว  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาขอ้มูลในช่วงเวลาท่ีระบบ
เศรษฐกิจปกติเพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีชดัเจนมากข้ึน  หรือหากช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาเศรษฐกิจ
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มีความผนัผวนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนควรมีการขยายระยะเวลาในการศึกษาเป็น 3 ถึง 5  ปีเพื่อให ้
ผลการศึกษาท่ีถูกตอ้งครบถว้นและไม่ถูกจ ากดัขอ้มูลดว้ยสภาวะเศรษฐกิจ 

2.  ตวัแปรท่ีผูศึ้กษาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีซ่ึงใชเ้พียงแค่ 5 ตวัแปรเท่านั้น  ซ่ึงยงัมีตวัแปรอ่ืน
ท่ีสามารถเป็นตวัวดัค่าเงินทุนหมุนเวียน  ซ่ึงอาจให้ความหมายและผลการศึกษาท่ีแต่งต่างกัน
ออกไป  รวมทั้งปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาหุ้นสามญั  เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีชดัเป็นและมีความ
น่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

3. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  หากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรเลือกศึกษากลุ่มตวัอย่าง
นอกเหนือจากกลุ่มตวัอย่างท่ีผูศึ้กษาเลือกใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  เพื่อผลการศึกษาท่ีได้จะมีความ
ครบคุมทั้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผลการศึกษาท่ีแต่งต่างกนัออกไปมากข้ึน 
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การทดสอบเง่ือนไขของการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 

การศึกษาน้ีได้ท าการศึกษาแบบจ าลองของสมการถดถอยเชิงพหุ เพื่อท าการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งเงินทุนหมุนเวียนกบัราคาหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงสามารถแสดงผลการทดสอบเง่ือนไขได ้ดงัน้ี 

เง่ือนไขที ่1 ความคลาดเคล่ือน e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 
การตรวจสอบว่าความคลาดเคล่ือน e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ
หรือไม่  ผูศึ้กษาได้ท าการตรวจสอบโดยใช้ Normal Probability Plot ซ่ึงเป็น
กราฟท่ีใชใ้นการตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของขอ้มูล โดยถา้ขอ้มูลมีการ
แจกแจงแบบปกติค่าของขอ้มูลจะอยูร่อบๆเส้นตรง 

 
ภาพภาคผนวกที ่1 การแจกแจงค่าความคลาดเคล่ือน e ของขอ้มูล 

 
จากภาพภาคผนวก 1 พบวา่กราฟของสมการแสดงค่ารอบๆเส้นตรง จึงสรุปได้
วา่ค่าความคลาดเคล่ือน e มีการแจกแจงแบบปกติ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของ
การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 

เง่ือนไขที ่2 ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเป็นศูนย ์นัน่คือ E(e) = 0 
เง่ือนไขขอ้น้ีเป็นจริงเสมอไม่จ  าเป็นตอ้งทดสอบ เน่ืองจากใชว้ิธีก าลงัสองนอ้ย
ท่ีสุดในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ซ่ึงจะท าให ้E(e) = 0 เสมอ 
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เง่ือนไขที ่3  ค่าแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ี V(e) = e
2 

เง่ือนไขน้ีทดสอบได้ด้วยการใช้กราฟระหว่างค่าความคลาดเคล่ือนกับค่า
พยากรณ์ เพื่อพิจารณาลกัษณะของขอ้มูลวา่มีการกระจายตวัในลกัษณะใด หาก
มีการกระจายตวัแบบไม่เป็นรูปแบบ หรือค่าความคลาดเคล่ือนกระจายอยู่
รอบๆค่า 0 ไม่ว่าค่าตัวแปรตามจะเปล่ียนแปลงไปก็ตาม แสดงว่าค่าความ
แปรปรวนของค่าความคลาดเคล่ือนคงท่ี แต่ถา้ลกัษณะของขอ้มูลมีการกระจาย
ตวัแบบเป็นรูปแบบ คือเป็นแบบเชิงเส้น แสดงว่าค่าความแปรปรวนของค่า
ความคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี 

 
ภาพภาคผนวกที ่2 การกระจายตวัค่าความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล 

 
จากภาพภาคผนวก 2 พบวา่ ค่าความคลาดเคล่ือนกระจายอยูร่อบๆค่า 0 ซ่ึงเป็น
การกระจายตวัแบบไม่เป็นรูปแบบ ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า ค่าแปรปรวน
ของความคลาดเคล่ือนเป็นค่าคงท่ี ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ 

เง่ือนไขที ่4  ei และ ej เป็นอิสระต่อกนั ;  i ≠ j นัน่คือ covariance (ei , ej ) = 0 
การตรวจสอบว่าค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j เป็นอิสระต่อกันหรือไม่ 
สามารถท าการตรวจสอบได้โดยการใช้สถิติทดสอบ Durbin – Watson ซ่ึงค่า 
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Durbin – Watson จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 4 โดยถ้าค่า Durbin – Watson มีค่า
ใกล้ 2 (นั่นคือมีค่าในช่วง 1.5 ถึง 2.5) จะสรุปได้ว่าค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i 
และ j เป็นอิสระต่อกนั 
 

ตารางภาคผนวกที ่1 แสดงผลการตรวจสอบความเป็นอิสระของค่าความคลาดเคล่ือนท่ี i และ j 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .396a .157 .147 43.56052 2.175 

 

 

จากตารางภาคผนวกท่ี 1 ค่า Durbin – Watson มีค่าอยูใ่นช่วง 1.5 ถึง 2.5 จึงสรุปไดว้า่ค่าความคลาด
เคล่ือนท่ี i และ j เป็นอิสระต่อกนั ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
 

เง่ือนไขที ่5  ตวัแปรอิสระ Xi และ Xj ตอ้งเป็นอิสระต่อกนั 
การตรวจสอบวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยท าการตรวจสอบ
โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) เพื่ออธิบาย
ถึงตวัแปรแต่ละตวัความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ และมีความสัมพนัธ์กนัมากน้อย
เพียงใด โดยไม่สนใจวา่ตวัแปรใดเป็นตวัแปรอิสระ และตวัแปรใดเป็นตวัแปร
ตาม ผูศึ้กษาได้วิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation) โดยแสดงผลการวเิคราะห์ดงัตารางภาคผนวกท่ี 2 
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ตารางภาคผนวกที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

CR CCC IT ART ERP

CCC 0.153

IT -0.010 -0.074

ART -0.020 -0.136 0.304

EPS -0.003 -0.083 0.087 0.002

SIZE -0.158 -0.045 -0.006 0.035 0.162

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ

  
โดยแปรต่าง ๆ มีความหมายดงัน้ี 
 CR คือ  อตัราเงินทุนหมุนเวยีน 
 CCC คือ  วงจรเงินสด 

IT  คือ  อตัราหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ 
 ART  คือ  อตัราหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ 
 EPS  คือ  อตัราก าไรต่อหุน้ 
 SIZE  คือ  ขนาดของกิจการ  
 
จากตารางภาคผนวกท่ี 2 พบว่า ไม่มีตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กันเกิน 0.8 จึงไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity หรือการเกิดความสัมพนัธ์กนัเองระหวา่งตวัแปรอิสระ 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-นามสกุล  นางสาวดารณี  ยมนา 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  17  ธนัวาคม  2532 
 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2550  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย   
      โรงเรียนบุญวาทยว์ทิยาลยั 
   ปีการศึกษา 2554  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต  
      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์  พ.ศ.2555 – ปัจจุบนั  นกัการเงินและบญัชี  สังกดัหน่วยงาน 
      งานการเงิน การคลงั และพสัดุ   
      คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 


