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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอทิธพิลของกระแสเงนิสดกบัโครงสรา้งทางการเงนิ ของบรษิทั
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ในกลุ่มดชันี SET 100 โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ศกึษาครัง้น้ี 
บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเวน้กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิ
การเงนิ และไมร่วมบรษิทัทีม่ขีอ้มลูไมค่รบโดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่ปีพ.ศ.2557- 2560  

 งานวจิยัฉบบัน้ีวดัโครงสรา้งทางการเงนิโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ โดยมตีวัแปร
อสิระคอื กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนและกระแสเงนิสดจาก
กิจกรรมการจดัหาเงิน กบัตวัแปรตามคือโครงสร้างทางการเงิน และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุ
(Multiple regression analysis) ในการทดสอบความมอีทิธพิล ผลการวจิยัพบวา่ กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการ
ด าเนินงาน กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนและกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ กบัโครงสรา้งทาง
การเงนิไมม่อีทิธพิลกนัอย่างมนียัส าคญั 

 ค าส าคญั: กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน  กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน กระแสเงนิสดจาก
กจิกรรมจดัหาเงนิ โครงสรา้งทางการเงนิ  โครงสรา้งเงนิทนุ  

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to study the influence of cash flow and financial structure. Of 
companies listed on the Stock Exchange of Thailand in the SET 100 Index. Companies listed on the 
Stock Exchange of Thailand in all industries except the financial business group and excluding 
companies with incomplete data, collecting data from 2014-2017 

 This research measures the financial structure by using the total debt to equity ratio. With 
independent variables Cash flow from operating activities Cash flow from investment activities and 
cash flow from financing activities With the dependent variable is the financial structure And using 
multiple regression analysis to test the influence The research found that Cash flow from operating 
activities Cash flow from investment activities and cash flow from financing activities and the financial 
structure has no significant influence.  

Keywords: Cash flow from operating activities, Cash flow from investing activities, Cash flow from 
financing activities, Financial structure, Capital structure 

 



บทน า 

 เมื่อธุรกจิมคีวามกา้วหน้า และมกีารเตบิโตต่อเน่ือง  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มคีวามมุ่งหวงัที่จะขยาย
กิจการเพื่อเพิ่มการเติบโตขึ้นไปอีก ซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีปัจจัยอีกหลายประการที่
ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญ อีกตัวหน่ึงคืองบกระแสเงินสด เน่ืองจากงบกระแสเงินให้ข้อมูลที่
นอกเหนือไปจากขอ้มูลที่ปรากฏในงบการเงนิอื่นๆ กล่าวคอื งบกระแสเงนิจะแสดงกระแสเงนิสดที่เกดิขึ้นใน
ระหว่างรอบระยะเวลาบญัชีโดยจ าแนกเป็นแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงนิสดในกิจกรรมต่างๆ ผู้ใช้งบ
การเงนิจงึสามารถวเิคราะหถ์งึสภาพคล่องของกจิการวา่มกีารน้อยเพยีงใด รวมถงึความยดืหยุนทางการเงนิทีจ่ะ
บอกถงึความสามารถของกจิการในตอบสนองและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัโอกาสและอุปสรรคต่างๆ (ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน.2548) นอกจากน้ีทีผู่ป้ระกอบการใหน้ ้าหนักมากสุด
คอืเรือ่งของเงนิทนุทีจ่ะใชใ้นการขยายกจิการ ผูบ้รหิารตอ้งก าหนดสดัส่วนของโครงสรา้งเงนิทุนใหเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะของธุรกจิทีด่ าเนินงาน บรษิทัตอ้งการเงนิทุนเพื่อลงทุนหรอืขยายกจิการแหล่งเงนิทุนจงึมคีวามจ าเป็น
ในการด าเนินกจิการ การลงทนุ หมายถงึกระบวนการทีผู่ล้งทนุเลอืกทีจ่ะชะลอการใชจ้่ายในวนัน้ีเพื่อสรา้งความ
มัน่คงใหเ้พิม่สูงในอนาคต ทัง้น้ี เพื่อให้คุม้กบัต้นทุนค่าเสยีโอกาส และเพื่อชดเชยอ านาจซื้อที่สูญเสยีไป อนั
เน่ืองมาจากภาวะเงนิเฟ้อ รวมทัง้ชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ้นจากการ  ลงทุนในหลกัทรพัย์ หรอืตราสาร
การเงนิ ตลอดช่วงระยะเวลาลงทุน รวมไปถึงการก าหนดในส่วนของกิจกรรมด้านการเงนิ ฝ่ายการเงนิควร
ก าหนดโครงสรา้งทางการเงนิใหเ้หมาะสม เพือ่เป็นแรงขบัเคลื่อนใหก้บัธุรกจิเป็นไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ                                                                                  

 ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นเพื่อศกึษาอทิธพิลของ กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน กระแสเงนิสด
จากกจิกรรมลงทนุ และกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิกบัโครงสรา้งทางการเงนิ เพื่อใหท้ราบว่ากระแสเงนิ
สดจากแต่ละกจิกรรมมอีทิธพิลกบัโครงสรา้งทางการเงนิหรอืไม่และมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางใด เพื่อใหน้ัก
ลงทนุไดเ้พิม่ความระมดัระวงัในการใชง้บการเงนิในพจิารณาการลงทนุ โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนไดแ้ก่ ส่วนที ่
1 บทน า ส่วนที ่2 แนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง  ส่วนที ่3 วธิดี าเนินการวจิยั ส่วนที ่4 ผลการวจิยัและ
อภปิรายผล  สว่นที ่5 บทสรปุและขอ้เสนอแนะ โดยแต่ละสว่นมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

วตัถปุระสงค ์ 
1. เพือ่ศกึษาอทิธพิลของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงานกบัโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยู่ในกลุ่มดชันี SET 100 
2. เพื่อศกึษาอทิธพิลของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนกบัโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยู่ในกลุ่มดชันี SET 100 
3. เพื่อศกึษาอทิธพิลของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิกบัโครงสรา้งทางการเงนิของเงนิทุน

ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยู่ในกลุ่มดชันี SET 100 
 



แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 กระแสเงนิสด หมายถงึ รายงานการเงนิที่แสดงแหล่งที่ไดม้า และแหล่งที่ใช้ไปของเงนิสดในระหว่าง
งวดบญัชทีีก่ าลงัพจิารณา ซึ่งแสดงว่ากจิการไดเ้งนิสดมาจากแหล่งใด และใชเ้งนิสดนัน้ไปอย่างไร ผลต่างของ
เงนิสดที่ไดม้าทัง้หมดกบัเงนิสดทีใ่ชไ้ปทัง้หมดตลอดงวดบญัช ีจะตอ้งเท่ากบัเงนิสดทีเ่พิม่ขึ้นหรอืลดลงในงวด
บญัชนีัน้ๆ (กชกร เฉลมิกาญจนา, 2544) 
 โครงสรา้งทางการเงนิ หมายถงึ แหล่งเงนิทุนทัง้หมดทีธุ่รกจิจดัหามาเพื่อใชใ้นการด าเนินงานทัง้แหล่ง
เงนิทนุระยะสัน้และแหล่งเงนิทนุระยะยาว  
ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัโครงสรา้งทางการเงนิ 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดโครงสรา้งทางการเงนิแต่ละทฤษฎตี่างมขีอ้ก าหนดและบรบิทในการประยุกต์ใช้
ที่แตกต่างกนัไป ในการวจิยัน้ีได้ใช้ทฤษฎีตวัแทนและทฤษฎีการจดัหาตามล าดบัเป็นแนวทางในการศึกษา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการก าหนดโครงสรา้งทางการเงนิ ดงันี้ 
ทฤษฎีตวัแทน (Agency Theory) เสนอว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างผูถ้อืหุน้และผู้จดัการทีเ่กดิจากการแบ่งแยก
ระหว่างความเป็นเจา้ของและการควบคุมกจิการ โดยผูจ้ดัการท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของเจา้ของกจิการและตอ้ง
บรหิารกจิการโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ป็นเจ้าของกจิการเป็นหลกัแต่เป้าหมายในการด าเนินงานของ
ผูจ้ดัการอาจไม่สอดคล้องกบัเป้าหมายของเจ้าของกจิการเสมอไป ในบางครัง้ผูจ้ดัการอาจบรหิารกจิการเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตวั ส่งผลใหเ้จา้ของกจิการจ าเป็นตอ้งสรา้งกลไกในการก ากบัดแูลกจิการ เพื่อจูงใจและก ากบั
ใหผู้จ้ดัการบรหิารกจิการเพื่อเพิม่มูลค่าของกจิการ ท าใหเ้กดิต้นทุนตวัแทนที่ประกอบดว้ยต้นทุนในการจู งใจ
ผูจ้ดัการใหด้ าเนินงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ให้กจิการ ต้นทุนก ากบัดูแลและตรวจสอบการท างานของผูจ้ดัการ 
เพือ่ป้องกนัไมใ่หผู้จ้ดัการบรหิารกจิการเพื่อประโยชน์ส่วนตวั ดงันัน้ การมหีน้ีสนิจงึช่วยลดตน้ทุนตวัแทน ดว้ย
การลดกระแสเงนิสดอสิระทีผู่จ้ดัการสามารถน าไปใช้เพื่อตอบสนองเป้าหมายหรอืผลประโยชน์ของตนเอง ส่วน
คุณลกัษณะกจิการทีม่ผีลต่อโครงสรา้งทางการเงนิตามทฤษฎีตวัแทน เสนอว่า ผลการด าเนินงาน สนิทรพัย์มี
ตวัตนและสภาพคล่องมอีทิธพิลทางบวกต่อการมหีน้ีสนิ แต่ความเสีย่งมอีทิธพิลทางลบต่อการมหีน้ีสนิเน่ืองจาก
กจิการที่มผีลการด าเนินและสภาพคล่องสูงจะมกีระแสเงนิสดอสิระมาก การมหีน้ีสนิจะช่วยลดกระแสเงนิสด
อสิระ และช่วยเป็นกลไกในการก ากบัดูแลกจิการ ส่งผลใหผู้จ้ดัการเลอืกลงทุนในโครงการที่ช่วยใหมู้ลค่าของ
กจิการสูงขึ้น แทนการลงทุนเพื่อตอบสนองเป้าหมายส่วนตวั ส าหรบัสนิทรพัย์มตีวัตนนัน้  สามารถลดปัญหา
ตวัแทนระหว่างเจ้าของและเจา้หน้ีเน่ืองจากสนิทรพัย์มตีวัตนสามารถใชเ้ป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัได ้เจา้หน้ีจงึ
เรยีกรอ้งผลตอบแทนจากการใหกู้เ้งนิน้อยลง แต่กจิการที่มคีวามเสีย่งทางธุรกจิสงู ไม่ควรเพิม่ความเสีย่งทาง
การเงนิดว้ยการก่อหน้ีเพิม่ขึน้อกี. (Jensen and Meckling, 1976; Tudose, 2012)  
ทฤษฎีการจดัหาตามล าดบั(Pecking Oder Theory) เสนอว่ากจิการมลี าดบัของการจดัหาเงนิทุน โดยเมื่อ
กจิการมคีวามต้องการใช้เงนิทุน กจิการจะใช้แหล่งเงนิทุนภายในกจิการจากก าไรสะสมก่อน หากก าไรสะสม
ของกจิการมไีมเ่พยีงพอ กจิการจงึจะระดมทุนดว้ยการก่อหน้ีสนิ และระดมเงนิทุนจากส่วนของเจา้ของเพิม่เป็น
ล าดบัสุดทา้ย เน่ืองจากการใช้เงนิทุนภายในจากก าไรสะสมในการลงทุนโครงการต่าง ๆ ถอืว่ามตี้นทุนในการ
ระดมเงนิทุนต ่าที่สุดและใช้เวลาในการด าเนินงานสัน้ที่สุด แต่การระดมเงนิทุนจากภายนอกจะมตี้นทุนระดม



เงนิทนุสงูกวา่และใชเ้วลาด าเนินการนานกว่าการระดมเงนิทุนจากภายในกจิการ ทัง้น้ีการระดมเงนิทุนดว้ยการ
ออกหุน้สามญัใหมจ่ะมตีน้ทนุสงูกวา่และใชเ้วลาด าเนินการนานกวา่การระดมเงนิทนุจากเจา้หน้ี ดงันัน้โครงสรา้ง
ทางการเงินที่มีหน้ีสินจึงมีผลทางบวกต่อมูลค่ากิจการส่ วนคุณลักษณะของกิจการที่มีผลต่อการก าหนด
โครงสรา้งทางการเงนิ ทฤษฎีการจดัหาตามล าดบั เสนอว่า ผลการด าเนินงานสภาพคล่องและความเสี่ยงมี
อทิธพิลทางลบต่อการมหีน้ีสนิ สว่นสนิทรพัยม์ตีวัตนมอีทิธพิลทางบวกต่อการมหีน้ีสนิ เน่ืองจากกจิการทีม่กี าไร
หรอืสภาพคล่องสงู จะมแีหล่งเงนิทนุภายในกจิการเพยีงพอต่อการลงทุน ส่งผลใหก้่อหน้ีน้อยลง ส่วนกจิการทีม่ ี
ความเสี่ยงทางธุรกจิสูง มโีอกาสทีจ่ะประสบปัญหาทางการเงนิสงู จงึไม่ควรเพิม่ความเสีย่งดว้ยการก่อหน้ีเพิม่
อกี แต่สนิทรพัย์มตีวัตนสามารถใชเ้ป็นหลกัทรพัย์ค ้าประกนัได ้จงึช่วยใหก้จิการมคีวามสามารถในการก่อหน้ี
เพิม่ขึน้ได.้ (Myers,1984; Tudose, 2012)  
 รุจริา ชณิสุข (2553) ศกึษาการวเิคราะหโ์ครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์
และก่อสร้างในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่า กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน เมื่อ
พจิารณาผลของmultivariate regression พบว่ามเีพยีง 2 บรษิัท ที่กิจกรรมด าเนินงานมอีิทธิพลต่อการ
เปลีย่นแปลงของระดบัหน้ีสนิอย่างมนีัยส าคญัโดยมลีกัษณะความสมัพนัธ์ในทศิทางบวก เมื่อกระแสเงนิสดจาก
กิจกรรมด าเนินงานในงวดที่ผ่านมาเพิม่ขึ้นส่งผลให้ระดบัหน้ีสินของกิจการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตาม 
สาเหตุอาจเกดิจากการที่บรษิทัมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานเพิม่ขึ้น เช่น มรีายรบัจากการขายมากกว่า
รายจ่ายท าใหก้จิการตอ้งการลงทุนเพื่อเพิม่ยอดขายใหส้งูขึน้อกีโดยเลอืกใชแ้หล่งเงนิทุนจากหน้ี ไม่มบีรษิทัใด
เลยทีก่ระแสเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมลงทุนมอีทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงระดบัหน้ีสนิ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ 
ธนวนัต์ มุสกิกุล(2560). ทีศ่กึษาบรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาด เอม็ เอ ไอ พบว่ากระแสเงนิสดคงเหลอืจากการ
ด าเนินงาน ไมม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญักบัอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 
 นาวรตัน์ ศรพีนากุล (2556) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อโครงสรา้งเงนิทุนของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยพบว่า ปัจจยัสภาพคล่อง และอตัราผลตอบแทนของสนิทรพัย์มคีวามสัมพนัธ์ใน
ทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ขนาดของกจิการมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบั
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนอตัราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ (MLR) และ
ความสามารถในการท าก าไร ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัอตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  
 จากทีม่าและความส าคญัของปัญหาจากทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจงึตัง้สมมตุฐิานการวจิยัดงันี้ 

H1: กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงานมอีทิธพิลกบัโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยู่ในกลุ่มดชันี SET 100 

H2: กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนมอีทิธพิลกบัโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยู่ในกลุ่มดชันี SET 100 

H3: กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิมอีทิธพิลกบัโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยู่ในกลุ่มดชันี SET 100 
 
 



วิธีการด าเนินวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาอทิธพิลของกระแสเงนิสดต่อโครงสรา้งทางการเงนิของบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ในกลุ่มดชันี SET 100 ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเวน้กลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ และไม่รวมบรษิทัทีม่ขีอ้มลูไม่ครบโดยเกบ็รวบรวมข้อมลูตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557- 2560 
รวม 4 ปี  มขีอ้มลูทัง้หมด 326 ขอ้มลู  
 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (quantitative research) โดยใช ้ค่าเฉลี่ย ค ่าต ่าสุด ค่าสูงสุด และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ความมีอิทธิพล จะใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) รวมถงึการทดสอบ T-Test โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติทิดสอบทีร่ะดบั นัยส าคญั 
0.05 
 มาตรวดัตวัแปร 
 1) ตวัแปรอสิระ (Independent Variable)   
ในการทดสอบสมมตฐิานในเรือ่งกระแสเงนิสด ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ 
 CFO = คอืกระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
 CFI  =  คอืกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 
 CFF = คอืกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
โครงสร้างทางการเงนิเป็นภาพรวมโครงสร้างการจดัหารเงนิทุนของธุรกิจ แสดงถึงส่วนประกอบของแหล่ง
เงนิทนุทัง้ระยะสัน้และระยะยาว (Alipour et al.2015; Handoo and Sharma 2014) 
 
 DEBT it  =  อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสนิทรพัยร์วม 
 
3) แบบจ าลองถดถอย (Regression Model) 
 ในการศึกษาครัง้น้ีท าการศึกษากระแสเงินสดโดยแบ่งเป็น กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนและ กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ โดยศกึษาความมอีทิธพิลของกระแส
เงนิสดกบัโครงสรา้งทางการเงนิในดชันี SET 100 โดยสรปุใชต้วัแบบในการศกึษาดงันี้ 
 ตวัแบบทีใ่ชว้ดักระแสเงนิสดกบัโครงสรา้งทางการเงนิ  โดยใชส้มการดงันี้ 
 

       DEBT𝑗,𝑡  =  𝛼 + 𝛽1𝐶𝐹𝑂𝑗,𝑡 + 𝛽2𝐶𝐹𝐼𝑗,𝑡 + 𝛽3𝐶𝐹𝐹𝑗,𝑡 + 𝜀𝑗,𝑡 
 
 
 



ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน (CFO) กบั
โครงสร้างทางการเงิน (DEBT) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ใน ดชันี 
SET 100  
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานไม่มอีิทธิพลกบั
โครงสรา้งทางการเงนิ ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ใน ดชันี SET 100 (p-
value มคี่าเท่ากบั 0.0797 ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.05) จงึสรุปได้ว่ากระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน 
(CFO)ไมม่อีทิธพิลกบัโครงสรา้งทางการเงนิ (DEBT) 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะหค์วามมอีทิธพิลของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน  (CFO) กบัโครงสรา้ง
ทางการเงนิ (DEBT) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ใน ดชันี SET 100 โดย
การวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอย (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter Method 
 

ตวัแปร Enter Method P value Colinearity Statistics 
 Unstandardized 

Coefficients B 
Standardized 
Coefficients B 

 Tolerance VIF 

คา่คงที ่ 4,445.65  0.156   
CFO -2.276E-8 -0.014 0.797 1 1 
R2  0.000204   

Adj. R2  -0.002882   
SE of 

Estimate 
  

53385.287065 
  

F  0.065981   
Sig. F  0.797444   
Durbin-
Watson 

 2.013   

ผลการศกึษาพบว่าไม่มอีทิธพิลต่อกนัระหว่าง กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงานกบัโครงสรา้ง
ทางการเงนิ ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยู่ในกลุ่มดชันี SET100 สอดคลอ้งกนั
กบังานวิจยัของ รุจิรา ชิณสุข (2553)  ที่ท าการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนโดยใช ้
อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม พบว่า ไม่มีความส าคัญต่อการจัดโครงสร้างเงินทุนของธุร กิจ
อสงัหาริมทรพัย์สาเหตุอาจเกิดจากการที่ระยะเวลาในการศึกษาครัง้น้ีไม่ครอบคลุมเพียงพอจึงท าให้ผล
การศกึษามคีวามเคลื่อนอกีทัง้ประชากรส่วนหน่ึงมกีารเขา้สู่กระบวนการปรบัโครงสรา้งหน้ีจงึท าใหโ้ครงสรา้ง



เงนิทุนมลีกัษณะผดิปกติในบางช่วงท าให้กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงานมคีวามผดิปกติตามไปด้วย 
เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ธนวนัต ์มสุกิกุล(2560) ทีศ่กึษาบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด เอม็ เอ ไอ พบว่ากระแส
เงนิสดคงเหลอืจากการด าเนินงาน ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญักบัอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อื
หุน้ 

 
ผลการวิเคราะหค์วามมีอิทธิพลของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (CFI) กบัโครงสร้างทาง

การเงิน (DEBT) ของบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ใน ดชันี SET 100  
จากตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์พบว่ากระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุนไม่มอีิทธิพลกบัโครงสร้างทาง
การเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีอ่ยู่ใน ดชันี SET 100 (p-value มคี่าเท่ากบั 
0.913ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.05) จงึสรุปไดว้่ากระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน (CFI) ไม่มอีทิธพิลกบัโครงสรา้ง
ทางการเงนิ (DEBT) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหค์วามมอีทิธพิลของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน  (CFI) กบัโครงสรา้งทาง
การเงนิ (DEBT) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ใน ดชันี SET 100 โดยการ
วเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอย (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter Method 

ตวัแปร Enter Method P value Colinearity Statistics 
 Unstandardized 

Coefficients B 
Standardized 
Coefficients B 

 Tolerance VIF 

คา่คงที ่ 4312.329849  0.177   
CFI 1.4565E-8 1.3351E-7 0.913 1 1 
R2  0.000037   

Adj. R2  -0.003050   
SE of 

Estimate 
  

53389.742040 
  

F  0.011901   
Sig. F  0.913196   
Durbin-
Watson 

 2.012652   

  ผลการศกึษาพบว่าไม่มอีทิธพิลกนัระหว่าง กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุนกบั
โครงสรา้งทางการเงนิของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ในกลุ่มดชันี SET 100   
ซึ่งสอดคลอ้งกนักบังานวจิยัของ Nemat and Nahr (2015)  แต่ตรงกนัขา้มกบังานวจิยัของรุจริา ชณิสุข (2553)  
ทีก่ล่าวว่า เมื่อกระแสเงนิสดจากการลงทุนลดลง โดยกจิการอาจมกีารจ่ายเพื่อลงทุนในโครงการต่ าง ๆ หรอืมี



การจ่ายเงนิเพื่อซื้อสนิทรพัย์ด าเนินงาน หรอืมกีารซื้อหลกัทรพัย์เพื่อลงทุน ลว้นส่งผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง
ระดบัหน้ีสนิระยะยาวเพิม่ขึน้ ความมอีทิธพิลดงักล่าวน้ีอาจเป็นสญัญาณอนัตรายต่อโครงสรา้งเงนิทุนของกลุ่ม
อุตสาหกรรมเน่ืองจากการก่อหน้ีสนิระยะยาวที่เพิม่ขึน้ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารลงทุนในโครงการต่าง ๆ ไปแล้ว
นัน้ อาจท าไปเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นทีไ่ม่สอดคล้องกบัการก่อหน้ีระยะยาว เช่น อาจมกีารท าไปไถ่ถอนหุน้กูห้รอื
หน้ีอื่นทีค่รบก าหนด หรอือาจน าเงนิทนุจากหน้ีทีไ่ดไ้ปใชเ้พือ่การอย่างอื่นทีไ่มส่อดคลอ้งกบัประเภทเงนิทนุ   
 

ผลการวิเคราะห์ความมีอิทธิพลของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหารเงิน (CFF) กบั
โครงสร้างทางการเงิน (DEBT) ของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ใน ดชันี 
SET 100  
จากตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์พบว่ากระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิไม่มอีทิธพิลกบัโครงสรา้งทาง
การเงนิของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ใน ดชันี SET 100 (p-value มคี่าเท่ากบั 
0.779 ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.05) จงึสรุปไดว้่ากระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ (CFF) ไม่มอีทิธพิลกบั
โครงสรา้งทางการเงนิ (DEBT) 
ตารางท่ี 3  ผลการวเิคราะหค์วามมอีทิธพิลของกระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิ  (CFF) กบัโครงสรา้ง
ทางการเงนิ (DEBT) ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีอ่ยู่ใน ดชันี SET 100 โดย
การวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิก์ารถดถอย (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter Method 

ตวัแปร Enter Method P value Colinearity Statistics 
 Unstandardized 

Coefficients B 
Standardized 
Coefficients B 

 Tolerance VIF 

คา่คงที ่ 4310.338986  0.150   
CFF 4.6477E-8 0.015589 0.779 1 1 

R2  . 0.000243   
Adj. R2  -0.002843   
SE of 

Estimate 
  

53384.234621 
  

F  0.078759   
Sig. F  0.779166   
Durbin-
Watson 

 2.014055   

หมายเหต ุ: * มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการศกึษาพบว่าไม่มอีทิธพิลกนัระหว่าง กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการจดัหาเงนิกบัโครงสรา้งทาง

การเงนิ  ผลงานวจิยัทีท่ าการศกึษาปัจจยักระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ(CFF) ทีส่่งผลต่อโครงสรา้งทาง



การเงนิ นัน้ไม่ปรากฏผลการศกึษาดงักล่าวในประเทศไทยแต่ในต่างประเทศ ไดม้กีารศกึษาปัจจยัน้ีโดยศกึษา
ในลกัษณะของกระแสเงนิสดสุทธขิองกจิการ ซึ่งผลการวจิยัสองคลอ้งกนักบังานวจิยัของ  Nemat and Nahr 
(2015) กล่าวคอืกระแสเงนิสดทีเ่กดิจากการก่อ หน้ีสนิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เช่น การออกหุน้เพิม่ทุน การ
ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ การกู้ยืมเงิน ไม่ได้ส่งผลต่อโครงสร้างทางการเงินที่วดัโดยอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
สนิทรพัยร์วม 

 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัองค์กรหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งนักลงทุนสามารถน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใช้
เป็นแนวทางในการวเิคราะห ์กจิการเพือ่ประเมนิคณุคา่ทีแ่ทจ้รงิขององคก์รและใชป้ระกอบการตดัสนิใจ  

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัในอนาคต การศกึษาในครัง้น้ีมขี้อจ ากดัที่จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การศกึษา เน่ืองจากท าการศกึษาเฉพาะบรษิทัที่มขีอ้มลูครบถว้นตัง้แต่ปี 2557 -2560 ส่วนบรษิทัที่มขีอ้มลูไม่
ครบถ้วนจะไม่ถูกน ามารวมในกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาน้ี นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังเป็นบริษัทจาก
หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรปูแบบการด าเนินธุรกจิและลกัษณะของงบการเงนิกม็คีวามแตกต่างกนั จงึส่งผล
ให้ตวัแปรอิสระมคี่าที่แตกต่างกนัออกไป อาจจะส่งผลต่อความแม่นย าของการศึกษาผู้ที่สนใจศึกษาอาจจะ
ศกึษาแยกตามกลุ่มธุรกจิ อาท ิกลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มบรกิาร กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
กลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง กลุ่มวตัถุดิบและสนิคา้อุตสาหกรรม  กลุ่มอุตสาหกรรมการเงนิ หรอืกลุ่ม
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่(MAI) เป็นตน้ เพือ่ใหผ้ลการศกึษามคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
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