
Ref. code: 25595802010271OPBRef. code: 25595802010271OPBRef. code: 25595802010271OPB

 

 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของโรงพยาบาล 
 

 

 

 

 
โดย 

 
นางมัทนา กฤษฎางค์พร  

 
 

 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการกลยทุธ์  
คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  



Ref. code: 25595802010271OPBRef. code: 25595802010271OPBRef. code: 25595802010271OPB

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของโรงพยาบาล 
 
 

โดย 
 

นางมัทนา กฤษฎางค์พร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  
คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



Ref. code: 25595802010271OPBRef. code: 25595802010271OPBRef. code: 25595802010271OPB

 

FACTORS INFLUENCING HOSPITAL PROFITABILITY 
 
 

BY 
 

MISSIS MATANA KRITSADRANGPORN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF  
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF  
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROGRAM IN STRATEGIC MANAGEMENT 

FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY 
THAMMASAT UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2016 
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY





Ref. code: 25595802010271OPBRef. code: 25595802010271OPBRef. code: 25595802010271OPB

(1) 
 

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของ
โรงพยาบาล 

ช่ือผู้เขียน นางมัทนา กฤษฎางค์พร 
ช่ือปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล 
ปีการศึกษา 2559 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของ

โรงพยาบาล โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และสมการถดถอยเชิงพหุคุณเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทํากําไรกับโครงสร้างรายได้และโครงสร้างรายจ่าย เพ่ือทํา
ความเข้าใจว่ารายได้หรือรายจ่ายแต่ละรายการส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาพบว่า (1) รายได้ที่มีอิทธิพลสูงสุดต่ออัตรากําไรขั้นต้น คือ สัดส่วน
รายได้จากโครงการประกันสังคมส่งผลกระทบเชิงบวกและรองลงมาคือสัดส่วนรายได้จากกิจการ
โรงพยาบาลส่งผลในเชิงลบ (2) รายจ่ายที่มีอิทธิพลเชิงลบสูงสุดกับความสามารถในการทํากําไร คือ 
สัดส่วนต้นทุนขาย รองลงมาคือสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ทั้งสองรายการส่งผลต่ออัตรา
กําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ อัตรากําไรสุทธิ ด้านอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ และอัตรา
กระแสเงินสด (4) สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายส่งผลกระทบเชิงลบกับอัตรากําไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ อัตรากําไรสุทธิและด้านอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (5) สัดส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตราผลตอบแทนสินทรัพย์และเชิงบวกต่ออัตรากระแสเงินสดแต่ไม่
สัมพันธ์กับอัตรากําไรสุทธิ (6) สัดส่วนภาษีเงินได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออัตรากําไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนสินทรัพย์และอัตรากระแสเงินสด 

 
คําสําคญั: ความสามารถในการทํากําไร, โรงพยาบาล, โครงสร้างรายได้, โครงสร้างรายจ่าย 
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 ABSTRACT 

 

Factors affecting hospital profitability in Thailand were investigated. 
Correlation coefficient and multiple linear regression were used to find the relationship 
of profitability and revenue and expenditure structures.  The goal was to understand 
how income and expenses affect profitability, making it vary. 

Results were that social security income ratio had the highest positive 
impact on revenue affecting the gross profit margin, negatively affecting hospital 
operating revenue.  Cost of goods sold had the highest negative impact on expenses, 
followed by sales and administrative costs.  Both were affected by earnings before 
interest and taxes ( EBIT) , net profit ( NP) , and cash flow margins, as well as return on 
assets (ROA). Depreciation and amortization negatively impacted EBIT and NP margins, 
as well as ROA.  Interest ratio had a negative impact on ROA and a positive impact on 
cash flow -  but not NP -  margins.  Income tax positively impacted cash flow and NP 
margins, ROA, and cash flow margin. 

 
Keywords: Profitability, Hospital, Revenue Structure, Expenditure Structure  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยน้ีสามารถดําเนินการจนสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้ เพราะได้รับความ
อนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล ที่กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษาและช้ีแนะแนว
ทางการวิจัยตลอดจนช่วยตอบปัญหาและข้อสงสัยจนผู้วิจัยสามารถก้าวข้ามผ่านประเด็นต่างๆ ที่พบ
ระหว่างการทําการวิจัยได้ รวมไปถึง รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ ที่ได้ให้เกียรติเป็น
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ และได้ให้คําแนะนํา ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้
รายงานฉบับน้ีมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณท่านทั้งสองมา ณ โอกาสน้ี 

นอกจากน้ีผู้ วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้นํามาประยุกต์ใช้การวิจัยครั้งน้ี 

สุดท้ายน้ีผู้วิจัยขอขอบพระคุณการสนับสนุนจากครอบครัวซึ่งเป็นแรงใจสําคัญที่ทํา
ให้ผู้วิจัยเกิดความมานะบากบั่น ความพากเพียร จนทําให้การวิจัยครั้งน้ีสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี หากมี
ข้อผิดพลาดประการใดจากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 

 
 
 นางมัทนา กฤษฎางค์พร 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา                                                                                             
                                                                                                                                       

ธุรกิจด้านสุขภาพ หรือ Healthcare sector คือ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่าง
ในความดูแลความเป็นอยู่ด้านสุขภาพของมนุษย์ มีขอบเขตกว้าง ครอบคลุมต้ังแต่เรื่องยา อุปกรณ์
การแพทย์ การรักษาพยาบาล  (องค์ความรู้ SMEs, 2557, น.1) 

Gapenski (2011, น. 4) ระบุว่า อุตสาหกรรมหลักในกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ มีดังน้ี  
 อุตสาหกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ (Health services) ประกอบไปด้วย

ผู้ ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งที่บริการเวชปฏิบัติ โรงพยาบาล คลินิก 
สถานพยาบาล ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผู้ให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่
บ้านและการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

 อุตสาหกรรมการประกันสุขภาพ (Health insurance) ซึ่ งเป็นผู้จ่าย
ค่าบริการรายใหญ่ที่สุดให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ 
รวมทั้งบริษัทเอกชน โครงการภาครัฐ และองค์กรที่ให้บริการทั้งสองด้าน 
คือทั้งประกันสุขภาพและให้บริการด้านสุขภาพ 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์และเวชภัณฑ์ (Medical equipment and 
suppliers) รวมไปถึงผู้ผลิตเคร่ืองตรวจวินิจฉัยโรค เช่น เครื่องเอกซเรย์ 
อุปกรณ์การแพทย์ทนทาน เช่น รถเข็นผู้ป่วย เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เช่น 
เครื่องมือผ่าตัดแบบใช้แล้วทิ้งและเข็มฉีดยา 

 อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า แ ล ะ ไ บ โ อ เ ท ค โ น โ ล ยี  ( Pharmaceuticals and 
biotechnology) เป็นอุตสาหกรรมที่พัฒนายาและผลิตภัณฑ์รักษาโรค 

 อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่รวมธุรกิจหลากหลายไว้ด้วยกัน 
ต้ังแต่ ธุรกิจที่ปรึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ไปจนถึงหน่วย
งานวิจัยเอกชน 

องค์ความรู้ SMEs (2557, น.1) ได้วิเคราะห์ไว้ว่า สําหรับประเทศไทย ธุรกิจ
โรงพยาบาลถือว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ สามารถแข่งขันในระดับ
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ภูมิภาคได้ เพราะค่ารักษาพยาบาลไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพและบริการที่ได้รับ อีกทั้งประเทศไทย
ยังมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางหน่ึงของธุรกิจการบิน จึงทําให้เกิด Medical 
Tourism ของธุรกิจโรงพยาบาลที่ภาครัฐสนับสนุนจนเฟ่ืองฟูในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ  

นอกจากน้ี ปัจจัยสําคัญอีกหน่ึงปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลมีความสําคัญในยุค
ปัจจุบัน ก็คือ การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
(2558, น.24-25) ได้กล่าวไว้ว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” ต้ังแต่ปี 2548 และในราวปี 
2564 หรืออีก 4 ปีข้างหน้าก็จะกลายเป็น “ผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์” จากน้ันจะใช้เวลาอีกเพียง 10 ปี ก็
จะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ประมาณปี พ.ศ. 2574 ตามนิยามต่อไปน้ี 

“สังคมสูงวัย” (Aged society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อย
ละ7) 

“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) หมายถึง สังคมท่ีมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากร
อายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ14) 

“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด (หรือประชากรอายุ 65 ปี
ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20) 

ในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุวัยต้น หรือผู้มีอายุ 60–69 ปี จํานวน 5.6 ล้านคน 
(ร้อยละ 8.6 ของประชากรทั้งหมด) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70–79 ปี) จํานวน 3.0 ล้านคน (ร้อยละ 
4.6) และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จํานวน 1.4 ล้านคน (ร้อยละ 2.1) และในปี 2583 
ประมาณว่าจะมีประชากรสูงอายุวัยปลายเพ่ิมขึ้นอีกเกือบเท่าตัวซึ่งเพ่ิมเร็วกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอ่ืน จาก
ความจริงที่ว่าคนย่ิงมีอายุมากขึ้นก็ย่ิงมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย การสํารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 
2556 พบว่า ร้อยละ 41 ของผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิต ร้อยละ 18 เป็นโรคเบาหวานและร้อยละ 
9 เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ข้อเท็จจริงน้ีทําให้เกิดโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโดยตรง 

“กระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ส่งผลกับการเติบโตของ
ธุรกิจโรงพยาบาล ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นผู้นําตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อเทียบกับประเทศคู่
แข่งขันสําคัญในอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย จากคุณภาพการบริการที่เป็นที่ยอมรับและราคาถูก
กว่าโดยเปรียบเทียบ  ธุรกิจโรงพยาบาลในไทยจึงยังมีโอกาสเติบโตจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Money Channel, 2559) นเรศ เหล่าพรรณราย (2558) ได้อ้างถึงบทสัมภาษณ์ของ ดร. อังกูร 
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ฉันทนาวานิช CEO ของโรงพยาบาลลาดพร้าวไว้ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางด้าน
ธุรกิจสุขภาพในอาเซียนได้ เน่ืองจากความพร้อมทางด้านบุคลากรและโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพ
จํานวนมาก และสิ่งสําคัญคือราคาค่ารักษาพยาบาลของไทยยังค่อนข้างถูกอยู่มากเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ แต่ฝีมือการรักษาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ดึงดูดให้คนไข้จากประเทศเพ่ือนบ้านบินมา
รักษาและตรวจสุขภาพที่ประเทศไทย และ นเรศ เหล่าพรรณราย ยังวิเคราะห์ไว้ว่า โรงพยาบาล
ใหญ่ๆ ของไทย อย่างเช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ (BDMS) โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ (BH) มีรายได้จาก
คนไข้ต่างชาติในระดับสูง แต่โรงพยาบาลขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะมีฐานรายได้จากคนไข้ที่เป็นกลุ่ม
แรงงานที่หลั่งไหลเข้ามาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและชนช้ันกลางจากประเทศเพ่ือน
บ้าน 

องค์ความรู้ SMEs (2557, น.13) กล่าวว่า ความต้องการของชาวต่างชาติในการเข้า
มารับบริการทางการแพทย์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามารับบริการเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง และมีจํานวนผู้เข้ามารับบริการสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย จากสถิติผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามารับ
บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนไทยในช่วงปี 2544-2547 พบว่า มีจํานวนและอัตราการ
ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉล่ียร้อยละ 27.2 ต่อปี โดยส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย (จีน/ใต้หวัน) ซึ่งเป็นฐานตลาดหลักที่มีอยู่เดิม และพบว่า กลุ่ม
ประเทศอาเซียน ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจและควรให้ความสําคัญ 
เน่ืองจากมีอัตราการขยายตัวสูงในช่วงที่ผ่านมา ดังน้ัน “การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ซึ่งจะ
ทําให้มีการไหลของกลุ่มแรงงานต่างชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทยและและกลุ่มแรงงานเหล่าน้ัน
ย่อมจะต้องพ่ึงพิงโรงพยาบาลในไทยสําหรับการรักษาพยาบาล เป็นการเพ่ิมจํานวนคนไข้ที่จะมารับ
บริการโรงพยาบาล และส่งผลต่อการขยายฐานลูกค้าและรายได้ของโรงพยาบาล จึงมีผลต่อการเติบโต
ของธุรกิจโรงพยาบาลเช่นกัน 

เพ่ือรองรับกระแสการเติบโตของธุรกิจ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทํา “แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (ปี 2555-2559) และสมาคม
โรงพยาบาลเอกชนก็ได้เสนอ “ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพด้านบริการทางการแพทย์ของไทย” 
เช่นกัน แนวทางการพัฒนาการบริการการแพทย์ตามกรอบและทิศทางดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น 
มุ่งเน้นให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่มีความชํานาญ ในฐานะที่เป็น Winning service 
และเป็น Regional Niche เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและช่วยเร่งเพ่ิมสัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการสุขภาพ 
อันได้แก่ การผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ศัลยกรรมตกแต่ง ทันตกรรม และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และ
ยังมีมาตรการอ่ืนๆ อีกหลายมาตรการที่โรงพยาบาลต่างๆ ควรนําไปพิจารณาเลือกปฏิบัติ เพ่ือปรับตัว
ให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และการปรับตัวทางธุรกิจน้ีอาจจะส่งผลกับสัดส่วนรายได้ สัดส่วน
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รายจ่ายของโรงพยาบาล เช่น การเพ่ิมการวิจัยและพัฒนาย่อมจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สูงขึ้น การขยายบริการด้านอ่ืนๆ อาทิ สปา นวดแผนไทย ร้านอาหาร หรือเพ่ิมพ้ืนที่เช่า ก็ล้วนแต่
ส่งผลทําให้สัดส่วนรายได้จากการรักษาพยาบาลลดลง เป็นต้น การที่โรงพยาบาลจะยังคงรักษา
ความสามารถในการคงอัตรากําไรไว้ได้น้ัน ผู้บริหารโรงพยาบาลจึงควรจะต้องทราบผลกระทบของ
โครงสร้างรายได้และโครงสร้างรายจ่ายของโรงพยาบาล เพ่ือจะได้เข้าใจว่ารายได้ประเภทใดหรือ
รายจ่ายรายการใดที่ส่งผลกับความสามารถในการทํากําไรของโรงพยาบาลอย่างมากและจะส่งผลใน
ลักษณะใด เพ่ือที่จะได้บริหารผลประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะที่กิจการต้องมีการ
ปรับตัวหรือแม้แต่ในภาวะปกติก็ตาม เพราะการที่ความสามารถในการทํากําไรของโรงพยาบาลลดลงก็
ย่อมส่งผลกระทบกับความน่าเช่ือถือของโรงพยาบาลท้ังต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้นหรือสถาบันการเงินที่เป็น
แหล่งเงินทุนสําหรับการขยายกิจการ  
 
1.2 วัตถุประสงคง์านวิจัย 

 
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างรายได้กับความสามารถในการทํากําไรของ

ธุรกิจโรงพยาบาล และศึกษาว่าโครงสร้างรายได้หลักประเภทต่างๆ ส่งผลต่อความสามารถในการทํา
กําไรอย่างไร 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างค่าใช้จ่ายกับความสามารถในการทํากําไร
ของธุรกิจโรงพยาบาล และศึกษาว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงพยาบาล รายการใดจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการทํากําไรมากที่สุด 

 
1.3 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ทําให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างรายได้กับความสามารถในการทํากําไร

ของธุรกิจโรงพยาบาล และเข้าใจว่าโครงสร้างรายได้หลักประเภทต่างๆ ส่งผลต่อความสามารถในการ
ทํากําไรข้างต้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

2. ทําให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างรายจ่ายกับความสามารถในการทํา
กําไรของธุรกิจโรงพยาบาล และเข้าใจว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงพยาบาล รายการใดจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรมากที่สุด  

3. เพ่ือให้ผู้บริหารธุรกิจโรงพยาบาลสามารถนําข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และช่วยในการ
ตัดสินใจกําหนดแนวทางการบริหารกิจการโดยเฉพาะในสภาวะที่จําเป็นต้องปรับตัวทางธุรกิจซึ่ง
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อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของรายได้และกําไร ข้อมูลจากการศึกษานี้จะทําให้ผู้บริหารทราบว่า
ควรจะควบคุมปัจจัยใดเพ่ือให้กิจการยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไรไว้ได้ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 ลักษณะการดําเนนิงานของธุรกิจโรงพยาบาล 

 
โรงพยาบาลเอกชนต้ังขึ้นเพ่ือสนองความต้องการบริการการรักษาพยาบาลซึ่งรัฐไม่

สามารถจัดบริการการรักษาพยาบาลได้เพียงพอ มีเป้าหมายคือต้องดําเนินการให้ได้กําไร จึงต้อง
แสวงหาตลาด ซึ่งก็คือ ผู้ใช้บริการที่มีกําลังซื้อ ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไป โดยผู้ที่มีกําลังซื้อ
ก็ย่อมประสงค์จะได้รับบริการที่ดีเป็นที่พอใจ ดังน้ัน การบริหารโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะเน้น
การบริการแบบ “โรงพยาบาล+โรงแรม”คือให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและดํารงคุณธรรมของ
โรงพยาบาลเอาไว้ ผสมผสานกับบริการด้านความสะดวกสบาย ความรวดเร็วของบริการ เช่นเดียวกับ
บริการที่มุ่งหวังจากโรงแรมช้ันหน่ึงทั้งหลาย เพ่ือความสุขกาย สบายใจของผู้ป่วยและญาติมิตร ซึ่งเป็น
สิ่งที่ผู้มีกําลังทรัพย์ต้องการแต่ไม่สามารถหาได้จากโรงพยาบาลรัฐ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529, เล่ม 1 น. 60-61) 

ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ยาก เน่ืองจากมี Switching cost ที่สูงจาก
การสร้างฐานลูกค้าใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความคุ้นเคยของคนไข้ รวมถึงช่ือเสียงที่ต้องสั่งสมมา
เป็นระยะเวลาหน่ึง และจําเป็นต้องลงทุนสูงในเครื่องมือแพทย์ ทําให้บ่อยคร้ังที่ธุรกิจน้ีจะขาดทุน
ในช่วงเร่ิมต้นก่อนที่จะทํากําไร จึงทําให้ธุรกิจน้ีมี Barrier to Entry ค่อนข้างสูง จึงมีโรงพยาบาลเปิด
ใหม่ไม่บ่อยนัก นอกจากน้ีการสรรหาแพทย์ก็เป็นปัญหาสําคัญ ดังน้ัน หัวใจหน่ึงของความสําเร็จของ
ธุรกิจ คือการดึงดูดแพทย์ที่มีความชํานาญเข้าร่วม นอกจากน้ีนโยบายภาครัฐก็เป็นความเสี่ยงประการ
หน่ึงของธุรกิจน้ี (องค์ความรู้ SMEs, 2557, น.1) 

ผลจากการศึกษางบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งไทย (SET) ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ ทั้ง 16 บริษัท สามารถสรุปโครงสร้าง
รายได้และโครงสร้างรายจ่ายของธุรกิจโรงพยาบาล ได้ดังน้ี 

2.1.1 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาล ประกอบด้วยรายได้หลักดังน้ี 
2.1.1.1 รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

(1) รายได้จากการรักษาพยาบาล แบ่งออกเป็น 
 รายได้จากผู้ป่วยทั่วไป 
 รายได้จากโครงการประกันสังคม 
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 รายได้จากโครงการภาครัฐอ่ืนๆ เช่น โครงการประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า โครงการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

(2) รายได้จากการจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 
2.1.1.2 รายได้อ่ืนๆ 

(1) รายได้ค่าเช่า 
(2) ดอกเบี้ยรับ 
(3) เงินปันผลรับ 

2.1.2 โครงสร้างค่าใช้จ่ายของธุรกิจโรงพยาบาล แบ่งตามมาตรฐานการบัญชี มี
ค่าใช้จ่ายหลัก คือ ต้นทนุกิจการโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย ดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ เช่นเดียวกันกับกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ และเมื่อค้นคว้าเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายในหมวดย่อยของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล พบว่า  

ค่าใช้จ่ายหลักของหมวดต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ประกอบด้วย 1) ค่าธรรมเนียม
แพทย์ 2) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง และ 3) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่ตัดเป็นต้นทุน
กิจการโรงพยาบาล ส่วนค่าใช้จ่ายหลักของหมวดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีค่าใช้จ่ายหลัก คือ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

2.1.3 โครงสร้างรายจ่ายของธุรกิจโรงพยาบาล แบ่งตามค่าใช้จ่ายตามลักษณะ มี
ค่าใช้จ่ายหลักของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ดังน้ี 

1) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร 
2) ค่าธรรมเนียมแพทย์ 
3) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง  
4) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
5) ค่าใช้จ่ายจากเช่าหรือเช่าซื้อ 
6) ค่าซ่อมบํารุง 
7) ค่าตรวจปฏิบัติการและค่าเอกซเรย์ 
8) ค่าบริการด้านการแพทย์จากผู้ให้บริการภายนอก 
9) คา่สาธารณูปโภค 
10) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

Gapenski (2011, น . 83-94) ได้แสดงตัวอย่างงบการเงินของโรงพยาบาลใน
ต่างประเทศที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนมาก มีโครงสร้างรายได้ของธุรกิจประกอบไปด้วย 
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รายได้จากผู้ป่วยทั่วไป รายได้จากคู่สัญญา และรายได้อ่ืน นอกจากน้ียังมีรายได้จากการลงทุนใน
หลักทรัพย์อีกด้วย ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ไม่ได้มาจากการดําเนินงาน สําหรับโครงสร้างรายจ่าย ประกอบ
ไปด้วย เงินเดือนและสวัสดิการ เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง ค่าประกันภัย ค่าเช่าจากการเช่าซื้อ ค่า
เสื่อมราคา ดอกเบ้ียจ่าย และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นข้อมูลสําคัญต่อการตัดสินใจทางการตลาดและ
สําคัญต่อการควบคุมต้นทุนดําเนินกิจการ เพราะการที่กิจการจะมีความสามารถในการทํากําไรได้ 
จําเป็นต้องวางมาตรการในการควบคุมต้นทุนการดําเนินงาน ถ้าปราศจากข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการ
ให้บริการ ผู้บริหารก็จะไม่มีโอกาสทราบแนวทางการควบคุมต้นทุนกิจการได้เลย โดยได้กล่าวถึง
ต้นทุนโรงพยาบาลที่สําคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรง ค่าจ้าง ค่า
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอ่ืน เช่น ค่าเช่า ค่าดอกเบ้ีย ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529, เล่ม 2 น. 304-307) 

 
2.2 อัตราส่วนทางการเงิน 

 
อัตราส่วนทางการเงินเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ใช้วัดความสามารถในการดําเนินการ

และสถาะทางการเงินของกิจการ ช่วยในการวิเคราะห์ความเติบโตของกิจการ มีประโยชน์สําหรับการ
พยากรณ์และช่วยให้ผู้บริหารสามารถต้ังเป้าหมายของกิจการอย่างสมเหตุสมผล 

Goel (2016) จัดกลุ่มอัตราส่วนทางการเงินไว้ 5 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี อัตราส่วน
ความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ 
(Efficiency Ratios) อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) อัตราส่วนความสามารถในการชําระ
หน้ี (Solvency Ratios) และอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Ratios) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรบ่งบอกสุขภาพการดําเนินงานของกิจการใน
การที่จะสร้างกําไร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ อัตรากําไร (Margins) บอกความสามารถของกิจการ
ในการแปลงมูลค่าเงินลงทุนให้แปรเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของกําไร โดยสามารถวัดได้ในแต่ละระดับขั้น 
เช่น กําไรข้ันต้น กําไรจากการดําเนินงาน หรือกําไรสุทธิ เป็นต้น และอัตราผลตอบแทน (Returns) ซึ่ง
แสดงถึงความสามารถขององค์กรในการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น 

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์แสดงถึงความสามารถในการสร้างผล
การดําเนินงานจากสิ่งที่นํามาลงทุนซึ่งประกอบด้วย เงิน วัตถุดิบ สินทรัพย์และบุคลากร โดยผลการ
ดําเนินงานอาจจะอยู่ในรูปของยอดขายที่เพ่ิมขึ้นหรือลูกค้ารายใหม่ เป็นต้น 
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อัตราส่วนสภาพคล่องสื่อถึงความสามารถขององค์กรในการชําระหน้ีสินระยะสั้น ซึ่ง

บ่งบอกความย่ังยืนของกิจการ อัตราส่วนสภาพคล่องย่ิงดี ก็ย่ิงแสดงว่าเงินทุนหมุนเวียนมีความ
แข็งแรงมากข้ึน เงินทุนหมุนเวียนที่ย่ิงแข็งแรง โอกาสเติบโตของกิจการก็เพ่ิมขึ้น 

อัตราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีแสดงถึงความสามารถของกิจการในการ
ชําระหน้ีสนิระยะยาวและดอกเบ้ียของหน้ีสินน้ัน การวัดอัตราส่วนความสามารถในการชําระหน้ีสําคัญ
สําหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน ช่วยในการตัดสินใจของเจ้าของกิจการ บ่งบอกถึงโอกาส
อยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว และยังช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างทุนของกิจการได้ว่า จัดหาทุนใน
การดําเนินงานมาได้อย่างไร เป็นการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น จากการกู้ยืม หรือจากทั้งสองส่วนผสมกัน 

อัตราส่วนมูลค่าตลาดสะท้อนให้เห็นว่า มูลค่าของกิจการน้ันอยู่ในสถานะที่ดีพอ
หรือไม่ โดยจะสะท้อนให้เห็นในอัตราส่วนราคาต่อเงินปันผล (Price-to-earnings ratio: P/E Ratio) 
และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (M/BV Ratio) เป็นต้น 

 
2.3 อัตราส่วนทางการเงินทีน่่าสนใจสําหรบัธุรกิจด้านสขุภาพ 

 
Gapenski (2011, น. 610-626) กล่าวถึงความสําคัญเก่ียวกับข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลไว้ว่า รายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายแบ่งตามแผนกหรือแบ่งตามสัญญา หรือข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายต่อปริมาณการให้บริการน้ันสําคัญย่ิงสําหรับผู้บริหาร นอกจากน้ียัง
อธิบายถึงการวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของธุรกิจด้านสุขภาพ โดยใช้ อัตราส่วนทางการเงิน 
ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี  Total margin, Operating margin, Return on asset ( ROA) , Return on equity 
( ROE) , Current ratio, Days cash on hand, Debt ratio, Debt- to- capitalization, Times 
interest earned ( TIE) , Cash flow coverage ( CFC) , Fixed asset turnover, Total asset 
turnover, Days in patient accounts receivable, Average ag of plant, Price/earnings (P/E) 
และ Market/book (M/B) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์โดยนําค่าอัตราส่วนทางการเงินที่คํานวณ
ได้มาเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียอุตสาหกรรม เพ่ือพิจารณาว่าสุขภาพทางการเงินขององค์กรน้ันดีกว่า
หรือแย่กว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธุรกิจด้านสุขภาพ รายละเอียดของสูตรการคํานวณและค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงไว้ในภาคผนวก ก 

สําหรับค่ากลางอุตสาหกรรมของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย อ้างอิงจาก
ฐานข้อมูล BOL ได้แสดงไว้ในภาคผนวก ข ผู้บริหารโรงพยาบาลในประเทศไทย สามารถใช้วิธีการ
เดียวกันน้ีในการประเมินสุขภาพทางการเงินขององค์กรที่ตนบริหาร โดยคํานวณค่าอัตราส่วนทาง
การเงินโดยใช้สูตรของ BOL ซึ่งระบุไว้ในภาคผนวก ค และเปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่ากลาง
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อุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ระบุไว้ในภาคผนวก ข ก็จะสามารถประเมินได้ว่าสุขภาพทางการเงิน
ดีกว่าหรือแย่กว่าค่ากลางอุตสาหกรรมของประเทศไทย หรือสามารถใช้สูตรคํานวณในภาคผนวก ก 
แล้วเปรียบเทียบค่าที่ได้ในตารางเดียวกัน เพ่ือประเมินว่าสุขภาพทางการเงินดีกว่าหรือแย่กว่าค่ากลาง
อุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา 

Kelly และ Teufel (2011, p.159-166) กล่าวถึง ตัวช้ีวัดการประเมินมูลค่าที่นัก
ลงทุนเลือกใช้สําหรับวิเคราะห์ความมั่นคงในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งได้แก่ P/E (Price-
to-earnings), P/FE (Price-to forward earnings), P/B (Price-to-book), P/S (Price-to-sales), 
P/CF (Price-to-cash-flow), DY (Dividend yield) และ EV/EBITDA (มูลค่ากําไรขององค์กรก่อน
หักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย) นอกจากน้ียังได้กล่าวถึง คําถาม
สําคัญที่ควรคํานึงถึงในการวิเคราะห์องค์กรในกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ อาทิเช่น 

ค่าใช้จ่ายสิ่งป้อนเข้า อะไรเป็นค่าใช้จ่ายหลักของสิ่งที่ป้อนเข้าเพ่ือการดําเนินธุรกิจ
โรงพยาบาล แนวโน้มของค่าใช้จ่ายน้ีเป็นอย่างไรและค่าใช้จ่ายน้ีมีผลกระทบอย่างไรต่ออัตรากําไรของ
องค์กร อะไรทําให้อัตรากําไรขยายตัวหรือหดตัว ถ้าสิ่งน้ีสามารถบ่งช้ีอัตรากําไรก็ควรพิจารณาต่อว่า
ในอดีตได้บริหารจัดการเร่ืองน้ีให้มีประสิทธิผลได้อย่างไร หลายคร้ังพบว่าการเฝ้าติดตามราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ก็ต้องติดตามสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นกัน เน่ืองจากส่งผลกระทบมากต่อปริมาณอุปทานของ
สินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการ ข้อมูลน้ีสอดคล้องกับข้อมูลค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ปรากฏในงบการเงิน
ซึ่งพบว่า ค่าใช้จ่ายค่าเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองเป็นหน่ึงในรายจ่ายหลักของธุรกิจโรงพยาบาล 

อัตรากําไร ควรพิจารณาถึงอัตรากําไรว่ากําลังเติบโตหรือกําลังหดตัว และอะไรที่ 
เป็นตัวผลักดันการเปลี่ยนแปลงน้ัน อัตรากําไรเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เป็นอย่างไร โดยนักลงทุนควรพึงระวังว่าผู้บริหารบริษัทตกแต่งงบกําไรขาดทุน (Income statement) 
ให้ปรากฏอัตรากําไรอย่างที่ต้องการได้ โดยสามารถทําได้ในหลายรูปแบบ เช่น รับรู้รายได้ให้เร็วขึ้น
เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการขาย ขยายการผลิตอย่างรุนแรงเพ่ือกระตุ้นอัตรากําไรขั้นต้น และตัด
งบประมาณค่าวิจัยและพัฒนากับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นการช่ัวคราวเพ่ือเพ่ิมอัตรากําไร
จากการดําเนินงาน นอกจากน้ียังกล่าวอีกว่า ควรจะศึกษารายการรายจ่ายอย่างรอบคอบ แต่ละ
รายการ เช่น ค่าวิจัยและพัฒนากับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ควรจะสัมพันธ์กันกับบรรทัดฐาน
ของอุตสาหกรรม 

การพิจารณาอัตรากําไรสําคัญอย่างย่ิงในสภาวะที่มีการข้ึนราคาของวัตถุดิบ ย่ิงเป็น
องค์กรที่ผลิตสินค้าที่เข้าใกล้ความเป็น commodities เท่าไร อํานาจในการกําหนดราคาก็ย่ิงลดลง
เท่าน้ัน ทําให้อาจเกิดภาวะขาดทุนในช่วงที่มีการข้ึนราคาของที่เป็นสิ่งป้อนเข้าอย่างรุนแรง ในทาง
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กลับกัน ต้นทุนด้านตราสินค้าที่แข็งแกร่งและผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์จะช่วย
ให้มีอํานาจในการกําหนดราคา ซึ่งจะสามารถทําให้ยังคงอัตรากําไรไว้ได้ในช่วงที่มีภาวะเงินเฟ้อ 

ความแข็งแกร่งทางการเงิน ควรพิจารณาว่าบริษัทมีเงินสดและกระแสเงินสด
เพียงพอสําหรับการดําเนินงานได้เป็นอย่างดีในอนาคตหรือไม่ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางการเงินของ
องค์กรกับรายได้จากการดําเนินงานที่บริษัทหามาได้ (Interest coverage ratio) องค์กรต้องการ
แหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมในอนาคตสําหรับขยายการดําเนินงานหรือไม่ ถ้าต้องการความสามารถของ
องค์กรในการรับภาระหน้ีสินเพ่ิมเติม หรือองค์กรจําเป็นจะต้องเพ่ิมทุน จะส่งผลให้สัดสว่นผู้ถือหุ้นเดิม
ลดลงหรือไม่ โดยสามารถเจาะลึกสุขภาพทางการเงินได้จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงิน
จากงบแสดงฐานะทางการเงินกับองค์กรในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ยกตัวอย่าง เช่น อัตราส่วน debt-to-
capital ในระยะยาว และ current ratio สามารถนํามาใช้ในการประเมินโครงสร้างทุนและระดับ
สภาพคล่องขององค์กร โดยต้องพึงระลึกไว้ว่าการมีหน้ีสินไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี หลาย
องค์กรสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเลิศจากทุนที่กู้ยืมมา การทําความเข้าใจกับโครงสร้างทุนของ
องค์กรและประวัติการทําผลกําไรจากเงินทุนจะช่วยให้สามารถตัดสินระดับหน้ีสินที่เหมาะสม 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความสามารถในการทํากําไรทั้งที่อยู่ในรูปของ
อัตรากําไรและในรูปของอัตราส่วนการเงินอ่ืนๆ เป็นข้อมูลสําคัญที่มักจะถูกนําไปใช้ในการประเมิน
ความมั่นคงและสุขภาพทางการเงินของกิจการ ผู้บริหารจึงจําเป็นจะต้องบริหารอัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการทํากําไรให้ได้มีประสิทธิภาพที่สุด ไม่ว่าสถานการณ์ทางธุรกิจจะเป็นอย่างไร และ
ปัจจัยที่สําคัญน่าจะส่งผลต่อกําไรขององค์กร ได้แก่ รายได้และค่าใช้จ่าย เพ่ือที่จะทําความเข้าใจ
ความสําคัญของรายได้และรายจ่ายในหมวดต่างๆ ว่ารายการใดส่งผลกระทบกับกําไรขององค์กรมาก
ที่สุด จึงเลือกศึกษาความสัมพันธ์ของสัดส่วนรายได้และสัดส่วนรายจ่ายในทุกๆ รายการที่เป็นรายได้
หลักและรายจ่ายหลัก  
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2.4 กรอบการวิจัย 

 

 
 

 
 
 
 
 

สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 
สัดส่วนรายได้จากการรักษาพยาบาล 
สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยท่ัวไป 
สัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม

สัดส่วนต้นทุนขาย 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายจ่าย 

อัตรากําไรขั้นต้น 

อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี 

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 

อัตรากระแสเงินสดตอบแทนสินทรัพย์ 

ความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรสุทธิ 

สัดส่วนต้นทุนขาย 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
สัดส่วนดอกเบี้ยจ่าย 

สัดส่วนภาษีเงินได้ 

สัดส่วนต้นทุนขาย 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
สัดส่วนดอกเบี้ยจ่าย 

สัดส่วนภาษีเงินได้ 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
การค้นคว้าอิสระนี้น้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการนํา

ข้อมูลทุติยภูมิมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ือสรุปการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดวิธีการวิจัยดังน้ี 

 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งไทย 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ ภายในปี 2558 ซึ่งมีจํานวน 16 บริษัท ดังต่อไปน้ี 
AHC บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) 
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 
BH บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) 
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จํากัด (มหาชน) 
CMR บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จํากัด (มหาชน) 
KDH บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 
LPH บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จํากัด (มหาชน) 
M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) 
NEW บริษัท วัฒนาการแพทย์ จํากัด (มหาชน) 
NTV บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) 
RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
SKR บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) 
SVH บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) 
VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน) 
VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน) 
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ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเก็บรวบรวมจากฐานข้อมูล SETSMART ฐานข้อมูล BOL เป็น

ข้อมูลรายปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลจากปีล่าสุดย้อนหลังไป 10 ปี และ
ข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจําปี และแบบฟอร์ม 56-1 
ของบริษัทจดทะเบียนที่ศึกษา 

 
3.2 วิธีการวัดค่าตัวแปร 

 

การวัดค่าตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ใช้วิธีคํานวณหาสัดส่วนเป็น
ร้อยละ โดยเปรียบเทียบกับรายได้ของกิจการ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล SETSMART และ BOL 
และใช้สูตรคํานวณดังน้ี 

 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ 

(1) สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล (Hospital Operation Revenue 
Ratio: HOR) 

HOR = [รายได้จากกิจการโรงพยาบาล/รายได้รวม] x 100 
(2) สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไป (General Patient Income Ratio: GPI)  

GPI = [รายได้จากผู้ป่วยทั่วไป / รายได้รวม] x 100 
(3) สัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม (Social Security Income 

Ratio: SSI)  
SSI = [รายได้โครงการประกันสังคม / รายได้รวม] x 100 

(4) สัดส่วนต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold Ratio: COGS)  
COGS = [ต้นทุนขาย / รายได้รวม] x 100 

(5) สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (Sales and Administration 
Costs Ratio: SGA)  

SGA = [ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร / รายได้รวม] x 100 
( 6)  สั ดส่ วนค่ า เ สื่ อ ม ร าคาและค่ า ตั ด จํ าหน่ า ย  (Depreciation and 

Amortization Ratio: DA)  
DA = [ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย / รายได้รวม] x 100 
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(7) สัดส่วนดอกเบี้ยจ่าย (Interest Ratio: INT)  
INT = [ดอกเบ้ียจ่าย / รายได้รวม] x 100 

(8) สัดส่วนภาษีเงินได้ (Tax Ratio: TAX)  
TAX = [ภาษีเงินได้ / รายได้รวม] x 100 

3.2.2 ตัวแปรตาม 
(1) อัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin: GPM)  

GPM = [กําไรขั้นต้น / รายได้รวม] x 100 
โดย กําไรข้ันต้น = รายได้รวม – ต้นทุนขาย 

(2) อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT Margin: EBITM) 
EBITM = [ EBIT / รายได้รวม] x 100 
โดย EBIT = รายได้รวม– ต้นทุนสินค้าขาย 

(3) อัตรากําไรสุทธ ิ(Net Profit Margin: NPM) 
NPM = [กําไรสุทธิ / รายได้รวม] x 100 

(4) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) 
ROA = [กําไรสุทธิ / สินทรพัย์รวม (เฉลี่ย)] x 100 
โดย สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) = [สินทรัพย์รวมต้นปี + สินทรพัย์รวมปลายปี] /2 

(5) อัตรากระแสเงินสด (Cash Flow Margin: CFM) 
CFM = [กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / รายได้รวม] x 100 
โดย กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน = กําไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

 
3.3 แบบจําลองในการทดสอบ 

 
3.3.1 แบบจําลองอัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin Model) 

GPMit = 1 + 2(HORit) + 3(GPIit) + 4(SSIit) + it 

โดย  GPMit = อัตรากําไรข้ันต้นของบริษัท i ในปีที่ t 
HORit  =  สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 

 GPIit = สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไป 
 SSIit = สัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม 
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3.3.2 แบบจําลองอัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT Margin 
Model) 

EBITMit = 1 + 2(COGSit) + 3(SGAit) + 4(DAit) + it 

โดย  EBITMit = อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ของบริษัท i ในปีที่ t 
COGSit = สัดส่วนต้นทุนขาย 
SGAit  =  สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 
DAit  =  สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

3.3.3 แบบจําลองอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin Model) 

NPMit = 1 + 2(COGSit) + 3(SGAit) + 4(DAit) + 5(INTit) + 6(TAXit) + it 

โดย  NPMit = อัตรากําไรสุทธิของบริษัท i ในปีที่ t  
COGSit = สัดส่วนต้นทุนขาย 
SGAit  =  สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 
DAit  =  สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
INTit = สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย 
TAXit  =  สัดส่วนภาษีเงินได้ 

3.3.4 แบบจําลองอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Asset Model) 

ROAit = 1 + 2(COGSit) + 3(SGAit) + 4(DAit) + 5(INTit) + 6(TAXit) + it 

โดย  ROAit = อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ของบริษัท i ในปีที่ t 
COGSit = สัดส่วนต้นทุนขาย 
SGAit  =  สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 
DAit  =  สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
INTit = สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย 
TAXit  =  สัดส่วนภาษีเงินได้ 

3.3.5 แบบจําลองอัตรากระแสเงินสด (Cash Flow Margin) 

CFMit = 1 + 2(COGSit) + 3(SGAit) + 4(INTit) + 5(TAXi) + it 

โดย  CFMit  = อัตรากระแสเงินสดของบริษัท i ในปีที่ t 
COGSit = สัดส่วนต้นทุนขาย 
SGAit  =  สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 
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INTit = สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย 
TAXit  =  สัดส่วนภาษีเงินได้ 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 
4.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 

 
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่รวบรวมจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งไทย ใน

กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ ภายในปี 2558 ซึ่งมีจํานวน 16 บริษัท ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2549 ถึงปี พ.ศ. 2558 มีจํานวนทั้งสิ้น 139 ข้อมูล ยกเว้นข้อมูลสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไปและ
สัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคมซึ่งมีเพียงจํานวน 39 ข้อมูล ในตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลสถิติ
เชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า
ความแปรปรวน เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงอัตราส่วนทางการเงินในธุรกิจโรงพยาบาลในภาพรวม ส่วน
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างย่อยที่นําไปใช้ในการวิเคราะห์แบบจําลอง
อัตรากําไรข้ันต้น 

 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

ตัวแปร จํานวน ค่าเฉล่ีย ค่าตํ่าสุด
ค่า 

สูงสุด 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อัตรากําไรข้ันต้น 139 32.35 17.17 46.06 6.96
อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 139 15.30 -17.88 38.73 8.38
อัตรากําไรสุทธิ 139 10.68 -18.37 30.31 7.04
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 139 9.29 -12.23 23.91 6.06
อัตรากระแสเงินสด 139 21.62 -12.66 43.27 8.02
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 139 96.75 77.78 99.52 4.07
สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไป 39 68.96 39.17 98.28 13.97
สัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม 39 20.62 0 43.71 12.31
สัดส่วนต้นทุนขาย 139 67.65 53.94 82.83 6.96
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 139 15.99 5.02 70.88 7.38
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 139 6.33 15.69 0.54 1.91
สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย 139 1.42 0 5.38 1.08
สัดส่วนภาษีเงินได้ 139 3.20 -0.43 8.26 1.71
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ตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียของอัตรากําไรข้ันต้น อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ีย

จ่ายและภาษีเงินได้และอัตรากําไรสุทธิของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 32.35, 15.30 และ 10.68 
ตามลําดับ โดยมีค่าเฉล่ียของอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ ร้อยละ 9.29 และค่าเฉล่ียของอัตรากระแส
เงินสด ร้อยละ 21.62  

ค่าเฉล่ียสัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีค่าสูงถึง ร้อยละ 96.75 แสดงให้เห็น
ว่า รายได้เกือบทั้งหมดของโรงพยาบาลมาจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจาก
ผู้ป่วยทั่วไปเป็นหลัก โดยมีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไป ร้อยละ 68.96 และโรงพยาบาล
บางแห่งมีรายได้จากผู้ป่วยทั่วไปสูงถึง ร้อยละ 98.28 บางโรงพยาบาลไม่ได้รับรายได้จากโครงการ
ประกันสังคมเลย แต่ในภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมมีสัดส่วนรายรับจากโครงการประกันสังคมเฉล่ีย ร้อย
ละ 20.62  

สําหรับความสามารถในการทํากําไร เมื่อพิจารณาจากอัตรากําไรข้ันต้น พบว่ามี
อัตรากําไรข้ันต้น เริ่มต้นที่ร้อยละ 17.17 ขึ้นไป แต่เมื่อพิจารณาจากอัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและ
ภาษีเงินได้และอัตรากําไรสุทธิ พบว่าโรงพยาบาลบางแห่งประสบภาวะขาดทุน แต่ภาพโดยรวมของ
ทั้งอุตสาหกรรมก็ยังคงมีความสามารถในการทํากําไร คือมีค่าเฉลี่ยของอัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย
และภาษีเงินได้และอัตรากําไรสุทธิ ร้อยละ 15.30 และ 10.68 ตามลําดับ  

ด้านโครงสร้างค่าใช้จ่าย พบว่าค่าเฉล่ียของสัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ขายและบริหาร สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย สัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายและสัดส่วนภาษีเงินได้ 
เท่ากับ ร้อยละ 67.65, 15.99, 6.33, 1.42 และ 3.20 ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าภาระค่าใช้จ่ายทาง
การเงินของธุรกิจโรงพยาบาลน้ันค่อนข้างตํ่า บางโรงพยาบาลไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเลย 

 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่างย่อยที่ใช้สําหรับแบบจําลองอัตรากําไรข้ันต้น 

ตัวแปร จํานวน ค่าเฉลี่ย ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

อัตรากําไรขั้นต้น 39 30.67 20.66 40.05 5.38
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล 39 97.11 82.41 99.40 3.43
สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยท่ัวไป 39 68.96 39.17 98.28 13.97
สัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม 39 20.62 0 43.71 12.31

 
ตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตรากําไรข้ันต้น

และสัดส่วนรายได้กิจการโรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยค่าเฉล่ียของอัตรากําไร
ขั้นต้นเปลี่ยนเป็น 30.67 ลดลงจากเดิม 32.35 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตรากําไรขั้นต้น
เปลี่ยนเป็น 5.38 ลดลงจาก 6.96 ส่วนค่าเฉล่ียของสัดส่วนรายได้กิจการโรงพยาบาลเปลี่ยนเป็น 
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97.11 เพ่ิมขึ้นจากเดิม 96.67 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสัดส่วนรายได้กิจการโรงพยาบาล
เปลี่ยนเป็น 3.43 ลดลงจาก 4.07  

 
4.2 การวิเคราะห์คา่สัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ (Pearson Correlation) 

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระของทุกแบบจําลอง
ทําโดยใช้วิธีทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ถ้าหากค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เป็นบวกแสดงถึงการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ติดลบ
แสดงถึงการมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าหากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ 1 หรือ 
-1 แสดงว่าตัวแปรมีระดับความสัมพันธ์กันในระดับสูง และถ้าหากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าเข้า
ใกล้ 0 แสดงว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ตํ่า ดังน้ันในการวิจัยน้ีจึงใช้วิธีแปรผลดังน้ี ถ้าหาก
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ -0.33 ถึง 0.33 จะถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า ถ้าหากมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง -0.33 ถึง -0.67 และ 0.33 ถึง 0.67 จะถือว่ามีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง และถ้าหากมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ -0.67 ลงมาและต้ังแต่ 0.67 ขึ้นไปจะ
ถือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง และจากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตามและตัวแปรอิสระได้ผลวิจัยดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.3 คา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และค่านัยสําคัญระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
Pearson 

Correlation 
p-value 

อัตรากําไรข้ันต้น 
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล -0.160 0.331 
สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไป -0.434** 0.006 
สัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม 0.480** 0.002 

อัตรากําไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่ายและภาษี

เงินได้ 

สัดส่วนต้นทุนขาย -0.682** 0.000 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร -0.522** 0.000 
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย -0.298** 0.000 

อัตรากําไรสุทธิ 
สัดส่วนต้นทุนขาย -0.660** 0.000 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร -0.511** 0.000 
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย -0.346** 0.000 
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ตารางที่ 4.3 คา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และค่านัยสําคัญระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ (ต่อ) 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
Pearson 

Correlation 
p-value 

อัตรากําไรสุทธิ 
(ต่อ) 

สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย -0.083 0.330 
สัดส่วนภาษีเงินได้ 0.774** 0.000 

อัตราผลตอบแทน
สินทรัพย์ 

สัดส่วนต้นทุนขาย -0.561** 0.000 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร -0.412** 0.000 
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย -0.400** 0.000 
สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย -0.389** 0.000 
สัดส่วนภาษีเงินได้ 0.747** 0.000 

อัตรากระแสเงินสด 

สัดส่วนต้นทุนขาย -0.723** 0.000 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร -0.457** 0.000 
สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย 0.106 0.216 
สัดส่วนภาษีเงินได้ 0.806** 0.000 

  **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตรากําไรข้ันต้นอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญในระดับความสัมพันธ์กันตํ่าเมื่อทดสอบด้วยกลุ่มตัวอย่างย่อยที่ใช้สําหรับวิเคราะห์
แบบจําลองอัตรากําไรข้ันต้น (n=39) แต่เมื่อทดสอบด้วยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (n=139) พบว่าสัดส่วน
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตรากําไรขั้นต้นเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างย่อย 
แต่มีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99  (p-value = 0.000) ในระดับความสัมพันธ์กันปาน
กลาง (Pearson Correlation = -0.366) ส่วนสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไปมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
อัตรากําไรข้ันต้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ในระดับความสัมพันธ์กันปานกลาง
และสัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตรากําไรขั้นต้นอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99  ในระดับความสัมพันธ์กันปานกลาง สะท้อนให้เห็นว่าการ
ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปน่าจะมีต้นทุนขายที่สูงกว่าการให้บริการผู้ป่วยในโครงการประกันสังคม ทําให้
เมื่อให้บริการผู้ป่วยทั่วไปเพ่ิมขึ้นทําให้กําไรขั้นต้นลดลง แต่เมื่อให้บริการการผู้ป่วยประกันสังคม
เพ่ิมขึ้นทําให้อัตรากําไรข้ันต้นดีขึ้น 

สัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร และสัดส่วนค่าเสื่อมราคา
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และค่าตัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้อย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยสัดส่วนต้นทุนขายและสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารมี
ความสัมพันธ์กันกับอัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้ในระดับปานกลาง แต่สัดส่วนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กันกับอัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได้ในระดับตํ่า 

สัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร และสัดส่วนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตรากําไรสุทธิอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อย
ละ 99 โดยมีความความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง สําหรับสัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายมีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับอัตรากําไรสุทธิอย่างไม่มีนัยสําคัญในระดับความสัมพันธ์กันตํ่า และสัดส่วนภาษีเงินได้มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากําไรสุทธิอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยมีความ
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

สัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร และสัดส่วนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย และสัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยมีความความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง แต่
สัดส่วนภาษีเงินได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยมีความความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

สัดส่วนต้นทุนขายมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตรากระแสเงินสดอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยมีความความสัมพันธ์กันในระดับสูง สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและ
บริหารมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตรากระแสเงินสดอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
โดยมีความความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง สําหรับสดัส่วนดอกเบ้ียจ่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
อัตรากระแสเงินสดอย่างไม่มีนัยสําคัญในระดับความสัมพันธ์กันตํ่า และสัดส่วนภาษีเงินได้มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากระแสเงินสดอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยมี
ความความสัมพันธ์กันในระดับสูง 

 
4.3 การทดสอบวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

 
4.3.1 การวิเคราะห์แบบจําลองอัตรากําไรขั้นต้น (Gross Profit Margin Model) 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ วิธี Enter โดยใช้อัตรากําไรข้ันต้นเป็นตัวแปร
ตามและใช้สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไป และสัดส่วนรายได้
จากโครงการประกันสังคมเป็นตัวแปรอิสระ ได้ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองอัตรากําไรข้ันต้น 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficient p-value VIF 

B Standard Error Beta 
(Constant)  85.729** 22.175  0.000  
สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล -0.648* 0.260 -0.413 0.017 1.506 
สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยท่ัวไป 0.025 0.083 0.065 0.763 2.540 
สัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม   0.296** 0.101 0.678 0.006 2.925 

n = 39; Adjusted R Square = 0.309; p-value = 0.001 

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า สมการถดถอยพหุคูณน้ีสามารถนําไปวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนรายได้กับอัตรากําไรข้ันต้นได้อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
99 โดยตัวแปรสัดส่วนรายได้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรากําไรขั้นต้นได้ร้อยละ 30.9 
เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระ พบว่า ค่าการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) ของตัวแปรอิสระทุกตัว
น้อยกว่า 5 แสดงว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองหรือที่
เรียกว่า Multicollinearity  

ตัวแปรสัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตรากําไร
ขั้นต้นอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาลลดลงร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากําไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.413 ในขณะที่ตัวแปร
สัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากําไรขั้นต้นอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากําไรข้ันต้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.678 ส่วนตัวแปรสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วย
ทั่วไปไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรากําไรข้ันต้น จากผลการศึกษาดังกล่าวอนุมานได้ว่ารายได้จากโครงการ
ประกันสังคมน่าจะมีต้นทุนขายตํ่ากว่าการให้บริการผู้ป่วยประเภทอื่นๆ เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของ
สัดส่วนรายได้โครงการประกันสังคมส่งผลให้อัตรากําไรข้ันต้นเพ่ิมขึ้น 

4.3.2 การวิเคราะห์แบบจําลองอัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT 
Margin Model) 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ วิธี Enter โดยใช้อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย
และภาษีเงินได้เป็นตัวแปรตามและใช้สัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร และ
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายเป็นตัวแปรอิสระ ได้ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองอัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficient p-value VIF 

B Standard Error Beta 
(Constant) 86.127** 3.492  0.000  
สัดส่วนต้นทุนขาย -0.854** 0.048 -0.710 0.000 1.003 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร -0.569** 0.048 -0.501 0.000 1.160 
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย -0.621** 0.187 -0.141 0.001 1.159 

n = 139; Adjusted R Square = 0.784; p-value = 0.000 

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า สมการถดถอยพหุคูณน้ีสามารถนําไปวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนรายจ่ายกับอัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ได้อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยสัดส่วนรายจ่ายสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ได้ร้อยละ 78.4 เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระ พบว่า ค่าการ
ขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) ของตัวแปรอิสระทุกตัวน้อยกว่า 5 แสดงว่าไม่น่าจะเกิดปัญหา
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองหรือที่เรียกว่า Multicollinearity  

ตัวแปรสัดส่วนสัดส่วนต้นทุนขาย ตัวแปรสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร และ
ตัวแปรสัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย
และภาษีเงินได้อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ถ้าหากมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วน
ต้นทุนขาย หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร หรือสัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อย่างใดอย่างหน่ึงลดลงร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.710, 0.501 และ 0.141 ตามลําดับ 

4.3.3 การวิเคราะห์แบบจําลองอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin Model) 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ วิธี Enter โดยใช้อัตรากําไรสุทธิเป็นตัวแปรตาม
และใช้สัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จําหน่าย สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย และสัดส่วนภาษีเงินได้เป็นตัวแปรอิสระ ได้ผลดังน้ี 

ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองอัตรากําไรสุทธิ 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficient p-value VIF 

B Standard Error Beta 
(Constant) 53.356** 4.964  0.000 
สัดส่วนต้นทุนขาย -0.541** 0.055 -0.535 0.000 1.987
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองอัตรากําไรสุทธิ (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficient p-value VIF 

B Standard Error Beta 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร -0.346** 0.049 -0.363 0.000 1.783
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย -0.576** 0.168 -0.156 0.001 1.382
สัดส่วนดอกเบี้ยจ่าย -0.264 0.298 -0.040 0.378 1.384
สัดส่วนภาษีเงินได้ 1.092** 0.256 0.264 0.000 2.556

n = 139; Adjusted R Square = 0.793; p-value = 0.000 

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า สมการถดถอยพหุคูณน้ีสามารถนําไปวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนรายจ่ายกับอัตรากําไรสุทธิได้อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 
99 โดยสัดส่วนรายจ่ายสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรากําไรสุทธิได้ร้อยละ 79.3  

เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระ พบว่า ค่าการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) ของตัว
แปรอิสระทุกตัวน้อยกว่า 5 แสดงว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วย
กันเองหรือที่เรียกว่า Multicollinearity  

ตัวแปรสัดส่วนต้นทุนขาย ตัวแปรสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ตัวแปร
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและตัวแปรสัดส่วนค่าตัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตรากําไรสุทธิอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนต้นทุนขาย หรือสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร หรือสัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายอย่างใดอย่างหน่ึงลดลง
ร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.535, 0.363 และ 0.156 ตามลําดับ ตัวแปรสัดส่วน
ภาษีเงินได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากําไรสุทธิอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 
ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.264 แต่ตัวแปรสัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายไม่สัมพันธ์กับอัตรากําไรสุทธิอย่างมีนัยสําคัญ 

4.3.4 การวิเคราะห์แบบจําลองอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (Return On Asset 
Model) 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ วิธี Enter โดยใช้แบบจําลองอัตราผลตอบแทน
สินทรัพย์เป็นตัวแปรตามและใช้สัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร สัดส่วนค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย และสัดส่วนภาษีเงินได้เป็นตัวแปรอิสระ ได้ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองแบบจําลองอัตราผลตอบแทนสนิทรัพย์ 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficient p-value VIF 

B Standard Error Beta 
(Constant) 42.393** 4.708  0.000 
สัดส่วนต้นทุนขาย -0.401** 0.052 -0.461 0.000 1.987
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร -0.231** 0.047 -0.281 0.000 1.783
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย -0.401* 0.160 -0.126 0.013 1.382
สัดส่วนดอกเบี้ยจ่าย -1.951** 0.283 -0.347 0.000 1.384
สัดส่วนภาษีเงินได้ 0.944** 0.243 0.266 0.000 2.556

n = 139; Adjusted R Square = 0.748; p-value = 0.000 

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า สมการถดถอยพหุคูณน้ีสามารถนําไปวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนรายจ่ายกับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ได้อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยสัดส่วนรายจ่ายสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรากําไรสุทธิได้ร้อยละ 
74.8 เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระ พบว่า ค่าการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) ของตัวแปรอิสระทุก
ตัวน้อยกว่า 5 แสดงว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองหรือที่
เรียกว่า Multicollinearity  

ตัวแปรสัดส่วนสัดส่วนต้นทุนขาย ตัวแปรสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร และ
ตัวแปรดอกเบ้ียจ่ายมีความสัมพันธ์เชิงลบกบัอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความ
เช่ือมั่นร้อยละ 99 ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนต้นทุนขาย หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและ
บริหาร หรือดอกเบ้ียจ่ายอย่างใดอย่างหน่ึงลดลงร้อยละ 1 จะทําให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 0.461, 0.281 และ 0.347 ตามลําดับ ตัวแปรสัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ถ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายลดลงร้อยละ 1 จะทําให้อัตรา
ผลตอบแทนสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.126 ส่วนตัวแปรสัดส่วนภาษีเงินได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะทําให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.266 

4.3.5 การวิเคราะห์แบบจําลองอัตรากระแสเงินสด (Cash Flow Margin) 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคุณ วิธี Enter โดยใช้แบบจําลองอัตรากระแสเงินสด 
เป็นตัวแปรตามและใช้สัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย 
และสัดส่วนภาษีเงินได้เป็นตัวแปรอิสระ ได้ผลดังน้ี 
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองแบบจําลองอัตรากระแสเงินสด 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficient p-value VIF 

B Standard Error Beta 
(Constant) 55.385 5.048  0.000 
สัดส่วนต้นทุนขาย -0.544 0.057 -0.473 0.000 1.986
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร -0.308 0.048 -0.283 0.000 1.575
สัดส่วนดอกเบี้ยจ่าย 0.990 0.283 0.133 0.000 1.187
สัดส่วนภาษีเงินได้ 2.053 0.262 0.437 0.000 2.556

n = 139; Adjusted R Square = 0.832; p-value = 0.000 

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า สมการถดถอยพหุคูณน้ีสามารถนําไปวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตรากระแสเงินสดได้อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดย
สัดส่วนรายจ่ายสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตรากระแสเงินสดได้ร้อยละ 83.2 เมื่อพิจารณา
ตัวแปรอิสระ พบว่า ค่าการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) ของตัวแปรอิสระทุกตัวน้อยกว่า 5 
แสดงว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองหรือที่ เรียกว่า 
Multicollinearity 

ตัวแปรสัดส่วนสัดส่วนต้นทุนขายและสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตรากระแสเงินสดอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ถ้าหากมี
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนต้นทุนขายลดลงร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.473 
และถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารลดลงร้อยละ 1 จะทําให้อัตรา
กระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.283 ตัวแปรสัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายและตัวแปรสัดส่วนภาษีเงินได้มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากระแสเงินสดอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 โดยถ้า
หากมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 0.133 และถ้าหากมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากระแสเงิน
สดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.437 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรของ

โรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้บริหารธุรกิจโรงพยาบาลสามารถนําข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการบริหารกิจการ ผู้วิจัยเลือกศึกษาอัตราส่วนรายได้หลัก คือ สัดส่วนรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาล สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไป และสัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม และ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายหลักซึ่งประกอบไปด้วย สัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย สัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายและสัดส่วนภาษีเงินได้ เพ่ือหาทําความ
เข้าใจว่ารายได้และรายจ่ายแต่ละรายการส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไรเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร โดยเลือกศึกษาอัตราส่วนทางการเงิน คือ อัตรากําไรข้ันต้น อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและ
ภาษีเงินได้ อัตรากําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์และอัตรากระแสเงินสด โดยการวิเคราะห์ทาง
สถิติโดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือสรุปการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Coefficient of  Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของข้อมูล และการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Linear Regression) 

 
5.1 สรปุผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 5.1 ผลสรุปการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ มี
นัยสําคัญ 

เชิง
บวก 

เชิง
ลบ 

Standardized 
Coefficient 

ลําดับ
ความสําคัญ* 

อัตรากําไร
ขั้นต้น 

สัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล    -0.413 2 
สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยท่ัวไป     - 
สัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม    0.678 1 

อัตรากําไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย

และภาษีเงินได้ 

สัดส่วนต้นทุนขาย    -0.710 1 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร    -0.501 2 
สัดส่วนค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย    -0.141 3 

อัตรากําไรสุทธิ 

สัดส่วนต้นทุนขาย    -0.535 1 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร    -0.363 2 
สัดส่วนค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย    -0.156 4 
สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย    -0.040 - 
สัดส่วนภาษีเงินได้    0.264 3 
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ตารางที่ 5.1 ผลสรุปการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (ต่อ) 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ มี
นัยสําคัญ 

เชิง
บวก 

เชิง
ลบ 

Standardized 
Coefficient 

ลําดับ
ความสําคัญ* 

อัตรากําไรสุทธิ 

สัดส่วนต้นทุนขาย    -0.535 1 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร    -0.363 2 
สัดส่วนค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย    -0.156 4 
สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย    -0.040 - 
สัดส่วนภาษีเงินได้    0.264 3 

อัตรา
ผลตอบแทน
สินทรัพย์ 

สัดส่วนต้นทุนขาย    -0.461 1 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร    -0.281 3 
สัดส่วนค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย    -0.126 5 
สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย    -0.347 2 
สัดส่วนภาษีเงินได้    0.266 4 

อัตรากระแสเงิน
สด 

สัดส่วนต้นทุนขาย    -0.473 1 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร    -0.283 3 
สัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย    0.133 4 
สัดส่วนภาษีเงินได้    0.437 2 

ลําดับความสําคัญ*  แสดงถึงลําดับของอิทธิพลของสัดส่วนรายได้และรายจ่ายที่มีผลต่อความสามารถในการทํากําไร เมื่อพิจารณาจาก
ค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยพหุคูณ (Standardized Coefficient: Beta) ถ้าค่ายิ่งมากแสดงว่ามีอิทธิพล
ความสามารถในการทํากําไรสูง  

 
 
จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างรายได้ที่มีผลต่ออัตรากําไรขั้นต้น คือ สัดส่วนรายได้

จากโครงการประกันสังคมและสัดส่วนรายได้จากกิจการโรงพยาบาล โดยสัดส่วนรายได้จากโครงการ
ประกันสังคมส่งผลเชิงบวกต่ออัตรากําไรข้ันต้นและมีอิทธิพลสูงสุด ดังน้ัน ในกรณีที่ผู้บริหารต้องการ
ให้อัตรากําไรข้ันต้นสูงขึ้นก็ควรพิจารณาเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากโครงการประกันสังคม เช่น ขยาย
โควต้ารับผู้ป่วยโครงการประกันสังคมเพ่ิมขึ้น ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนรายได้จาก
โครงการประกันสังคมร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากําไรข้ันต้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.678 แต่การที่สัดส่วน
รายได้จากกิจการโรงพยาบาลส่งผลเชิงลบต่ออัตรากําไรข้ันต้น เป็นผลมาจากข้อจํากัดในการวัดค่าตัว
แปร เน่ืองจากรายได้อ่ืน ตัวอย่างเช่น ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับไม่มีต้นทุนในการบริการจึงส่งผลให้
อัตรากําไรข้ันต้นสูง แต่รายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีต้นทุนในการบริการจึงอัตรากําไรขั้นต้นตํ่ากว่า
อัตรากําไรข้ันต้นของรายได้อ่ืน ดังน้ันรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจึงทําให้โดยอัตรากําไรขั้นต้น
โดยรวมลดลง สําหรับสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยทั่วไปไม่สัมพันธ์กันกับอัตรากําไรข้ันต้นอย่างมีนัยสําคัญ 

โครงสร้างรายจ่ายทั้งสัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร และ
สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายล้วนมีผลต่ออัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ใน
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ทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญทั้งสิ้น ดังน้ันเมื่อผู้บริหารต้องการเพ่ิมอัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย
และภาษีเงินได้ควรพิจารณาลดต้นทุนขายเป็นอันดับแรก เน่ืองจากสัดส่วนต้นทุนขายส่งผลกระทบกับ
อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้สูงสุด รองลงมาคือสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
และลําดับสุดท้ายคือสัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย  

ด้านอัตรากําไรสุทธิได้รับผลกระทบจากสัดส่วนต้นทุนขายสูงสุด รองลงมาคือสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร สัดส่วนภาษีเงินได้ และสัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
ตามลําดับ โดยที่สัดส่วนภาษีเงินได้ส่งผลกระทบในเชิงบวกแต่สัดส่วนต้นทุนขาย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการ
ขายและบริหาร และสัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ส่งผลกระทบในเชิงลบ ส่วนสัดส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายไม่สามารถนํามาพยากรณ์อัตรากําไรสุทธิได้ 

สําหรับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ได้รับผลกระทบเชิงลบ จากสัดส่วนต้นทุนขายซึ่ง
มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือสัดส่วนดอกเบ้ียจ่าย สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ตามลําดับ 
ถัดไปคือสัดส่วนภาษีเงินได้ซึ่งมีผลกระทบเชิงบวก และสัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายส่งผล
กระทบน้อยที่สุดในเชิงลบ ดังน้ันผู้บริหารที่ต้องการอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ก็ควรคํานึงถึงการ
บริหารดอกเบ้ียจ่ายด้วย 

ความสามารถในการทํากําไรอันดับสุดท้ายคืออัตรากระแสเงินสดได้รับผลกระทบ
สูงสุดจากสัดส่วนต้นทุนขายในเชิงลบ รองลงมาได้รับผลกระทบเชิงบวกจากสัดส่วนภาษีเงินได้ ถัด
จากน้ันได้รับผลกระทบเชิงลบจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร อันดับสุดท้ายได้รับผลกระทบ
จากสัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายในเชิงบวก ผู้บริหารที่ต้องการเพ่ิมอัตรากระแสเงินสดจึงควรมุ่งเน้นการลด
ต้นทุนขายเป็นหลัก 

จากผลการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า โครงสร้างรายจ่ายที่มีอิทธิพล
สูงสุดกับความสามารถในการทํากําไรก็คือ สัดส่วนต้นทุนขายซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตรากําไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ อัตรากําไรสุทธิ ด้านอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ และอัตรากระแสเงินสด 
ถ้าผู้บริหารสามารถบริหารต้นทุนขายได้ดีก็จะส่งผลให้อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรทั้งสี่
รายการน้ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยการลดสัดส่วนต้นทุนขายลงได้ร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่าย
และภาษีเงินได้ อัตรากําไรสุทธิ ด้านอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ และอัตรากระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น ร้อย
ละ 0.710, 0.535, 0.461 และ 0.473 ตามลําดับ เมื่อศึกษาข้อมูลที่รวบรวมได้ พบว่า รายจ่ายใน
หมวดต้นทุนขายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลือง 
และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่ตัดเป็นต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ผู้บริหารจึงควรพิจารณาการ
บริหารรายจ่ายเหล่าน้ีเป็นอันดับแรก 
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สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารส่งผลกระทบเชิงลบต่ออัตรากําไรก่อนดอกเบ้ีย

จ่ายและภาษีเงินได้ อัตรากําไรสุทธิ ด้านอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ และอัตรากระแสเงินสด
เช่นเดียวกันกับสัดส่วนต้นทุนขาย แต่สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารมีอิทธิพลน้อยกว่า การลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการขายและบริหารลงได้ร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงิน
ได้ อัตรากําไรสุทธิ ด้านอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ และอัตรากระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.501, 
0.363, 0.281 และ 0.283 ตามลําดับ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ พบว่า รายจ่ายหลักในหมวดค่าใช้จ่าย
การขายและบริหารคือค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

สัดส่วนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายส่งผลกระทบเชิงลบกับอัตรากําไรก่อน
ดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ อัตรากําไรสุทธิ และด้านอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ โดยการลดสัดส่วน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายลงได้ร้อยละ 1 จะทําให้อัตรากําไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 
อัตรากําไรสุทธิ ด้านอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ และอัตรากระแสเงินสดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 0.141, 
0.156, และ 0.126 ตามลําดับ 

สัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายส่งผลกระทบเฉพาะต่ออัตราผลตอบแทนสินทรัพย์และอัตรา
กระแสเงินสดเท่านั้น แต่ไม่สัมพันธ์กันกับอัตรากําไรสุทธิอย่างมีนัยสําคัญ โดยสัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายมี
ผลเชิงลบกับอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์แต่มีผลเชิงบวกกับอัตรากระแสเงินสด 

ส่วนรายจ่ายสุดท้าย สัดส่วนภาษีเงินได้ส่งผลกระทบเชิงบวกต่ออัตรากําไรสุทธิ 
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ และอัตรากระแสเงินสด โดยทั่วไปสัดส่วนรายจ่ายมักจะส่งผลกระทบเชิง
ลบกับความสามารถในการทํากําไร แต่ภาษีเงินได้แปรผันตรงกับกําไรของโรงพยาบาล หากกําไรมากก็
ต้องชําระภาษีมาก กําไรน้อยก็ชําระภาษีลดลง จึงมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก 

 
5.2 ข้อจํากัดในการวิจัย 

 
โรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปี 2558 มี

จํานวนเพียง 16 บริษัท ดังน้ันการนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างน้ีไปใช้เป็นตัวแทนของ
ประชากรโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งมีจํานวน 345 แห่ง ณ วันที่ 1 พ.ย. 2559 
(สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559) อาจมีข้อจํากัด 
จึงควรพิจารณานําไปใช้ตามความเหมาะสม 

ข้อมูลโครงสร้างรายได้และรายจ่ายที่เปิดเผยในเอกสารแบบฟอร์ม 56-1 ของ
โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการจัดหมวดหมู่แตกต่างกัน ดังน้ันการนําข้อมูลมาจัดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติจึงมีข้อจํากัด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการศึกษาอัตราผลตอบแทนต่อแพทย์
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หน่ึงรายจะต้องใช้ข้อมูลจํานวนแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาล แต่ข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์ม 56-1 ของ
บางโรงพยาบาลแสดงเป็นจํานวนรวมแพทย์และพยาบาลรวมไว้ด้วยกัน หรือบางโรงพยาบาลแสดง
จํานวนแพทย์ทั้งหมดโดยไม่ได้แยกจํานวนแพทย์ประจําและแพทย์ part-time ทําให้ไม่สามารถ
รวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันได้ทั้งหมด และเมื่อมีข้อมูลที่อยู่ในฐานเดียวกันน้อย จึงทําให้มี
ข้อมูลไม่เพียงพอสําหรับการนํามาวิเคราะห์ เป็นต้น นอกจากข้อมูลจํานวนแพทย์ประจําและ part-
time แล้ว ข้อมูลอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างรายได้และค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจัยในอนาคต 

 
เมื่อมีโรงพยาบาลท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีจํานวนเพ่ิมขึ้น ควรทําการวิจัย

เรื่องความสัมพันธ์ของข้อมูลโครงสร้างรายได้และรายจ่ายซ้ํา เพ่ือศึกษาว่าเมื่อจํานวนตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาเพ่ิมขึ้น ผลที่ได้จะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

เน่ืองจากในการศึกษานี้มีข้อจํากัดเร่ืองการรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในฐานเดียวกันทําให้
ไม่สามารถศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินที่น่าสนใจหลายรายการ ถ้าหากสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้ในจํานวนที่เพียงพอควรศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนการเงินต่อไปน้ี 

1. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อหัวของบุคลากรการแพทย์ อาทิเช่น อัตรา
ผลตอบแทนต่อแพทย์ประจํา อัตราผลตอบแทนต่อแพทย์ full-time อัตรา
ผลตอบแทนต่อพยาบาล เป็นต้น เ น่ืองจากแพทย์และพยาบาลเป็น
สินทรัพย์ที่สําคัญของธุรกิจโรงพยาบาล ดังน้ันการศึกษาความสามารถใน
การทํากําไรโดยพิจารณาจากผลตอบแทนต่อหัวของบุคลากรการแพทย์จึง
น่าจะเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสําคัญของกลุ่มธุรกิจการแพทย์ 

2. สัดส่วนรายได้ประเภทอื่นๆ เช่น สัดส่วนรายได้ผู้ป่วยใน สัดส่วนรายได้
ผู้ป่วยนอก สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยที่ชําระเงินเอง สัดส่วนรายได้จาก
คู่สัญญา เป็นต้น 

3. สัดส่วนรายจ่ายประเภทอ่ืนๆ เช่น สัดส่วนค่ายา เวชภัณฑ์และวัสดุ
สิ้นเปลือง สัดส่วนค่าใช้จ่ายจากการเช่าหรือเช่าซื้อ สัดส่วนค่าซ่อมบํารุง 
สัดส่วนค่าตรวจปฏิบัติการและค่าเอกซเรย์ สัดส่วนค่าบริการด้านการแพทย์
จากผู้ให้บริการภายนอก สัดส่วนค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมด้านสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
อัตราส่วนทางการเงนิ สูตร ค่าเฉลี่ย

อุตสาหกรรม
Total margin Net income / Total revenues 5.0% 
Operating margin Operating income / Operating revenues 3.1% 
Return on assets (ROA) Net income / Total assets 4.8% 
Return on equity (ROE) Net income / Total equity 8.4% 
Current ratio Current assets / Current liabilities 2.0 
Days cash on hand [Cash + Marketable securities] / [(Expenses – 

Depreciation – Provision for uncollectibles) / 365] 
30.6 days 

Debt ratio Total debt / Total assets 42.3% 
Debt-to-capitalization Long-term debt / [Long-term debt + Equity] 34.6% 
Times interest earned 
(TIE) 

EBIT / Interest expense 4.0 

Cash flow coverage 
(CFC) 

[ EBIT +  Lease payments +  Depreciation expense]  / 
[ Interest expense +  Lease payments +  Debt 
principle/(1–T)] 

2.3 

Fixed asset turnover Total revenues / Net fixed assets 2.2 
Total asset turnover Total revenues / Total assets 0.97 
Days in patient 
accounts receivable 

Net patient accounts receivable / [Net patient service 
revenue/365] 

64.0 days 

Average ag of plant,  Accumulated depreciation / Depreciation expense 9.1 years 
Price/earnings (P/E) Price per share / Earnings per share 15.2 
Market/book (M/B) Price per share / Book value per share 2.1 
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ภาคผนวก ข 
ค่ากลางอุตสาหกรรมของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย 

 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 
 Median

 Upper 
Quartile 

 Lower 
Quartile 

Mean Max Min 

อัตราส่วนสภาพคล่อง           
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า  1.19  2.50  0.55  2.19  14.93  0.01
อัตราส่วนเงินทุนหมุน
เร็ว 

เท่า  1.04  2.35  0.42  2.10  16.40  0.01

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน        
อัตราการหมุนของ
สินทรัพย์รวม 

เท่า  0.82  1.28  0.42  0.92  2.80  0.01

อัตราการหมุนของ
สินทรัพย์ถาวร 

เท่า  1.66  3.10  0.79  2.43  11.77  0.01

ระยะเวลาเก็บหนี้ วัน  31.42  52.72  18.53  36.79  124.84  0.01
อัตราส่วนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้า 

เท่า  8.97  14.83  5.52  10.90  38.36  0.01

ระยะเวลาขายสินค้า
เฉลี่ย 

วัน  13.27  22.94  8.22  16.87  55.20  0.97

อัตราส่วนหมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ 

เท่า  22.40  36.44  11.85  26.02  81.28  -0.99

ระยะเวลาชําระหนี้ วัน  48.23  75.54  28.01  54.50  174.82  0.42
อัตราส่วนหมุนเวียน
เจ้าหนี้ 

เท่า  5.62  9.39  3.59  6.89  23.10  -0.44

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร          
อัตรากําไรขั้นต้น เปอร์เซนต์  34.94  59.27  23.05  44.06  100.00  -20.09
อัตรากําไรจากการ
ดําเนินงาน 

เปอร์เซนต์  6.82  14.30  1.92  7.43  42.73  -26.83

อัตรากําไรสุทธิ เปอร์เซนต์  6.01  12.53  1.92  6.77  34.00  -22.27
อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ 

เปอร์เซนต์  2.31  9.30  -0.71  3.93  26.51  -17.85

อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร 

เปอร์เซนต์  7.10  22.22  -0.39  11.71  78.74  -46.26
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อัตราส่วนทางการเงิน 

 Median
 Upper 

Quartile 
 Lower 

Quartile 
Mean Max Min 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือ
หุ้น 

เปอร์เซนต์  3.14  14.53  -1.64  5.66  40.84  -30.27

อัตรากําไรก่อนหักภาษี/
สินทรัพย์ท้ังหมด 

เปอร์เซนต์  2.76  11.07  -1.00  4.65  30.37  -21.74

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน         
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ
สินทรัพย์รวม 

เท่า  0.28  0.57  0.08  0.36  1.47  0.01

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น 

เท่า  0.25  0.72  0.03  0.40  2.36  -1.33

อัตราส่วนของทุนจด
ทะเบียน/สินทรัพย์รวม 

เปอร์เซนต์  47.88  90.08  20.64  58.78  208.03  0.07

อัตราส่วนส่วนของผู้ถือ
หุ้นต่อสินทรัพย์รวม 

เปอร์เซนต์  74.50  95.49  44.10  65.60  99.99  -47.07

อัตราส่วนความสามารถ
ชําระดอกเบี้ย 

เท่า  3.22  9.67  0.13  7.06  51.53  -21.76

อัตราส่วนหนี้สินระยะ
ยาวต่อสินทรัพย์รวม 

เปอร์เซนต์  22.41  48.56  7.67  31.47  118.39  0.04

อัตราการเติบโต           
อัตราการเพิ่มของรายได้
รวม 

เปอร์เซนต์  5.35  13.21  -0.65  6.07  54.98  -35.85

อัตราการเพิ่มของ
ยอดขาย 

เปอร์เซนต์  6.09  13.24  0.43  7.13  46.95  -28.75

อัตราการเพิ่มของกําไร
สุทธิ 

เปอร์เซนต์  6.99  39.63  -19.65  10.63  184.17  -162.59

อัตราการเพิ่มของ
สินทรัพย์รวม 

เปอร์เซนต์  1.71  10.65  -2.97  3.48  39.33  -30.44

ที่มา: ฐานข้อมูล BOL ค่ากลางอุตสาหกรรมของกลุ่มกิจกรรมโรงพยาบาล (TSIC 
Code 86101) จํานวน 445 บริษัท ปีงบการเงิน 2558 โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 
2558  
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ภาคผนวก ค 
สูตรคํานวณอัตราส่วนทางการเงินท่ีใช้โดยฐานข้อมูล BOL 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ สูตร 
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง 
   อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า) (รวมสินทรัพย์หมุนเวียน - สินค้าคงเหลือ) / รวมหนี้สิน

หมุนเวียน 
   อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / รวมหนี้สินหมุนเวียน 
   เงินทุนหมุนเวียนของกิจการ (บาท) รวมสินทรัพย์หมุนเวียน - รวมหนี้สินหมุนเวียน 

2. อัตราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน 
   ระยะเวลาเก็บหนี้ (วัน) (ลูกหนี้การค้ารวม / รายได้หลัก) * 365 
   อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) รายได้หลัก / ลูกหนี้การค้ารวม 
   ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) (สินค้าคงเหลือ / ต้นทุนขาย) * 365 
   อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ 
   ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) (เจ้าหนี้การค้า / ต้นทุนขาย) * 365 
   อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) ต้นทุนขาย / เจ้าหนี้การค้า 
   อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า) รายได้จากการดําเนินงาน / สินทรัพย์ถาวร 
   อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (เท่า) รายได้จากการดําเนินงาน / รวมสินทรัพย์ 

3. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกําไร 
   อัตรากําไรขั้นต้น (%) ((รายได้จากการดําเนินงาน - ต้นทุนขาย) / รายได้จากการ

ดําเนินงาน) * 100 
   อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) (กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน - ค่าเสื่อมราคา - 

ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย) / รายได้จากการดําเนินงาน)) * 100 
   อัตรากําไรสุทธิ (%) (กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้จากการดําเนินงาน) * 100 
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  (กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์) * 100 
   อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) (กําไรสุทธิ / สินทรัพย์ถาวร) *100 
   อัตรากําไรก่อนหักภาษี/สินทรัพย์ท้ังหมด (%) ((กําไร (ขาดทุน) สุทธิ + ภาษีเงินได้) / รวมสินทรัพย์) * 

100 
   อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมส่วนของผู้ถือหุ้น) * 100 
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อัตราส่วนทางการเงนิ สูตร 
4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
   อัตราส่วนรวมหนี้สินต่อรวมสินทรัพย์ (เท่า) รวมหนี้สิน / รวมสินทรัพย์ 
   อัตราส่วนรวมหนี้สินต่อรวมส่วนของผู้ถือหุ้น           

(เท่า) 
รวมหนี้สิน / รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

   อัตราส่วนทุนจดทะเบียน/รวมสินทรัพย์ (%) (ทุนจดทะเบียนรวม / รวมสินทรัพย์) * 100 
   อัตราส่วนรวมส่วนของผู้ถือหุ้นต่อรวมสินทรัพย์ (%) (รวมส่วนของผู้ถือหุ้น / รวมสินทรัพย์) * 100 
   อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เท่า) กําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย 
   อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อรวมสินทรัพย์ (%) รวมหนี้สินระยะยาว / รวมสินทรัพย์ * 100 

5. อัตราการเติบโต 
   อัตราการเพิ่มของรายได้รวม (%) ((รายได้รวมปีปัจจุบัน - รายได้รวมปีก่อน) / รายได้รวมปี

ก่อน) * 100 
   อัตราการเพิ่มของกําไรสุทธิ (%) (กําไร (ขาดทุน) สุทธิปีปัจจุบัน -กําไร (ขาดทุน) สุทธิปี

ก่อน /กําไร (ขาดทุน) สุทธิปีก่อน) * 100 
   อัตราการเพิ่มของรวมสินทรัพย์ (%) ((รวมสินทรัพย์ปีปัจจุบัน - รวมสินทรัพย์ปีก่อน / รวม

สนิทรัพย์ปีก่อน) * 100 
   อัตราการเพิ่มของยอดขาย (%) ((รายได้จากการดําเนินงานปีปัจจบุัน - รายได้จากการ

ดําเนินงานปีก่อน) / รายได้จากการดําเนินงานปกี่อน) * 
100 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ นางมัทนา กฤษฎางค์พร 
วันเดือนปีเกิด 22 สิงหาคม 2515 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ ฝ่าย IT Service Compliance  

  
ประสบการณ์ทํางาน 2556 - ปัจจุบัน ผู้อํานวยการ 

ฝ่าย IT Service Compliance  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
2554 – 2555 Service Delivery Manager 
บริษัท Asian Intelligent Information Technology จํากัด 
2550 – 2554 Auditor 
บริษัท TUV Nord (Thailand) จํากัด 
2544 – 2550 System Administrator 
บริษัท TNT Express Worldwide (Thailand) จํากัด 

 


