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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ทําการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความเสี่ยง (1 ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน
และ 2 ความเสี่ยงทางดานการเงิน) กับอัตราสวนทางการเงิน กรณี กลุมอุตสาหกรรมบริการทางการแพทยที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการศึก ษาครั้งนี้ใชอัตราสวนทางการเงินทั้ง หมด 5 ตัว
ไดแก 1) อัตราสวนทุนหมุนเวียน 2) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 3) อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 4)
อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม และ 5) อัตราสวนราคาตอกําไร โดยใชขอมูลจากงบการเงินของบริษัท
ทั้ง 6 บริษัท ตั้งแต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 16 ป 6 เดือน หรือ
66 ไตรมาส โดยทําการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ร ะดับความ
เชื่อมั่น 90%, 95% และ 99%
ผลการศึกษาพบวา อัตราสวนทางการเงินมีความสัมพันธกับความเสี่ยง โดยอัตราสวนทางการเงินที่
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงานไดดีที่สุด คือ 1) อัตราผลตอบแทนผูถือ
หุน รองลงมาคือ 2) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 3) อัตราสวนทุนหมุนเวียน และ 4) อัตราสวน
หมุนเวียนของสินทรัพยรวม สําหรับอัตราสวนทางการเงินที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยง
ทางดานการเงิน ไดแก 1) อัตราสวนทุนหมุนเวียน 2) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และ 3) อัตราสวน
หมุนเวียนของสินทรัพยรวม
คําสําคัญ: ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน, ความเสี่ยงทางดานการเงิน, อัตราสวนทางการเงิน
Abstract
This research aims to examine relationship between risk (1 Operational Risk 2
Financial Risk) and financial ratios of healthcare services sector companies in the stock
exchange of Thailand. This study uses 5 factors of the finance ratio which are 1) Current
Ratio 2) Debt to Equity Ratio 3) Return On Equity 4) Total Asset Turnover and 5) PriceEarnings Ratio Based on the financial statements of the 6 companies on the first quarter of
2002 to the second quarter of 2018. Total period of 16 years, 6 months or 66 quarters.
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Moreover, it choose Multiple Regression Analysis at the confidence level of 90%, 95% and
99%
The result showed that financial ratios are related to risk. The financial ratios that
best describe the change in operational risk are 1) Return On Equity 2) Debt to Equity Ratio
3) Current Ratio and 4) Total Asset Turnover. The financial ratios that best describe the
change in financial risk are 1) Current Ratio 2) Debt to Equity Ratio and 3) Total Asset
Turnover.
Keywords: Operational Risk, Financial Risk, Financial Ratios
บทนํา
Thailand 4.0 เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยผานการขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่ อ ให เ กิด การเติบ โตอย า งสมดุล และยกระดับ ขี ดความสามารถในการแข ง ขัน ของประเทศไทย โดย
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) เปนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมใหม (New
S-Curve) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2560) การใหบริการทางการแพทย และธุรกิจ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ มีแนวโนมเติบโตสูงมากขึ้นทุกป เนื่องจากกระแสการรักสุขภาพ ทําใหเกิดการ
ตื่นตัว โดยการเปน Medical Hub หรือ การเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ เปนหนึ่งในเปาหมายของรัฐบาล
เนื่องจากการแพทยและงานบริการของไทย ไดรับคําชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก ยกระดับคุณภาพบริการ
ดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงการมุงสูการเปนศูนยกลางสุขภาพในระดับสากล ตลาด
กลุมสินคาและธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทย มีมูลคาไมต่ํากวา 107,000 ลานบาท และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนผูรับบริการชาวตางชาติรวม 1.2 ลานครั้ง การเติบโตของตลาดผูปวยชาวตางชาติ
โดยมีสัดสวนรายไดจากผูรับบริการชาวไทย : ชาวตางชาติ ประมาณรอยละ 75 : 25 จากกระแสการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพที่กําลังไดรับความนิยม จากการขยายการลงทุนของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในตางจังหวัด รวมถึงการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดจูงใจใหผูปวยชาวตางชาติเดิน
ทางเขามารับการรักษาพยาบาลในไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยปจจัยหลักที่ทําใหประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานาประทศ ในเรื่องของราคาที่เหมาะสม
การใหบริการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีเทคโนโลยีทันสมัย และมี
การตอนรับ ด วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี รวมทั้ง การอํานวยความสะดวก การสรางความพึง พอใจ การเพิ่ม ขี ด
ความสามารถดานขอมูลขาวสารของระบบบริการสุขภาพใหตรงตามความตองการของผูบริโภค รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรของไทยไปสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) ดาริน โชสูงเนิน (2560)
รวมทั้งการขยายการลงทุนของโรงพยาบาลเอกชน โดย Medical Tourism จะเขามามีบทบาทมากขึ้นในการ
ทํารายไดใหกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน สําหรับบริการดานสุขภาพที่ไดรับความนิยมของกลุมลูกคา Medical
Tourism ที่เขามารับการรักษาในไทย สวนใหญเปนบริการตรวจสุขภาพ รอยละ 17 ศัลยกรรมความงาม รอย
ละ 14 และทันตกรรม รอยละ 11 ตามลําดับ ศูนยวิจัยกสิกร (2559) รายไดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มา
จากกลุมคนไขตางชาติเพิ่มขึ้นจากรอยละ 25 เปนรอยละ 30 โดยตลาดพมาและตะวันออกกลางเปนตลาดที่มี
แนวโนมขยายตัวตอเนื่อง รวมทั้ง จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ซึ่งถือเปนตลาดขนาดใหญ แตระบบสาธารณสุขใน
ประเทศมีไมเพียงพอ สงผลใหกลุมคนที่มีกําลังซื้อเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลยังตางประเทศ สะทอนผาน
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ตัวเลขของผลประกอบการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย รวมทั้ง
ทั้งในแงของผลประกอบการและราคาหุนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในป 2560 ภาพรวมรายไดของรพ.เอกชน ที่จับ
ตลาดลูกคาตางชาติเปนหลักขยายตัวประมาณ 10-12% ในขณะที่รายไดของรพ.เอกชนที่เนนจับตลาดลูกคา
คนไทยขยายตัว 7-9% ทําใหผูวิจัยสนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางความเสี่ยง โดยความเสี่ยง
ทางดานการปฏิบัติงาน และความเสีย่ งทางดานการเงิน ทั้งสองแบบนี้มีกระบวนการในการวัดผลที่ชัดเจนกวา
และสามารถเขา ถึง ผลลัพ ธได งายกวา ความเสี่ ยงทางด านกลยุท ธและความเสี่ยงทางดานกฎหมายและ
ขอกําหนดผูกพันองคกร สามารถกําหนดระยะเวลาในการวัดผล และวัดผลออกมาไดงายกวา จึงไดศึกษา 1)
ความเสี่ยงทางดา นการปฏิบั ติง าน 2) ความเสี่ ยงทางดา นการเงิน กับ อัต ราสวนทางการเงิน ในกลุ ม
อุตสาหกรรมบริการทางการแพทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงนาจะเปนประโยชนกบั
นักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเสี่ยงกับอัตราสวนทางการเงินที่เกิดขึ้นของกลุมอุตสาหกรรม
บริการทางการแพทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการตัดสินใจกอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรม
ความเสี่ยงจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ 1) ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ 2) ความเสี่ยงทางดานการเงิน 3)
ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน 4) ความเสี่ยงทางดานกฎหมายและขอกําหนดผูกพันองคกร โดยปจจัยความ
เสี่ยงพิจ ารณาไดจาก 1) ปจ จัยภายนอก เชน เศรษฐกิจ สัง คม การเมือง กฎหมาย 2) ปจ จัยภายใน เชน
กฎระเบียบ ขอบังคับภายในองคกร ประสบการณของเจาหนาที่ ระบบการทํางาน ผานการประเมินความเสี่ยง
โดยการประเมินจาก 1) โอกาสที่จะเกิด 2) ผลกระทบ ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหาก
เกิดเหตุการณความเสี่ยง 3) ระดับของความเสี่ยง หรือสถานะของความเสี่ยงที่ไดจากประเมินโอกาส แบงเปน
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอยมาก โดยการบริหารความเสี่ยงเปนหนึ่งในระบบงานที่สําคัญ
ขององคกรทุกประเภท องคกรทั่วโลกสวนใหญไดใชกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO หรือ
COSO-ERM Framework ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกําหนดนโยบายการบริหารงาน การดําเนินงาน และการ
บริหารความเสี่ยง
อัตราสวนทางการเงิน เปนเครื่องมือสําหรับใชวิเคราะหงบการเงิน นําตัวเลขที่อยูในงบการเงินมาหา
อัตราสวน เพื่อใชในการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น หรือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในอดีต
ซึ่งชวยใหผูวิเคราะหสามารถประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนม โอกาส และความเสี่ยงของกิจการได รวมทั้ง
เปนตัววัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท
ปราย (2551) การลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนหนึ่งในทางเลือกของนักลงทุนที่มี
เงินออม เพราะมีโอกาส ไดรับผลตอบแทนสูงกวาการลงทุนประเภทอื่น ผูลงทุนควรศึกษาขอมูล เกี่ยวกับ
สภาพเศรษฐกิจ วัฎจัก รธุร กิจ การแขง ขันของอุตสาหกรรม ผลการดําเนินงานของบริษัท วิสัยทัศนของ
ผูบ ริห าร กลยุท ธของบริษัท หนึ่ง ในนั้นคือความเสี่ยงขององคกร เพื่อนําไปสูก ารตัดสินใจลงทุน ในตลาด
หลักทรัพย
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร จากการศึก ษาวิจัยในครั้ ง นี้ ไดศึก ษาความสัม พัน ธร ะหวางความเสี่ยงกั บ
อัตราสวนทางการเงินที่เกิดขึ้นของกลุมอุตสาหกรรมบริการทางการแพทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย โดยทําการศึกษาจากงบการเงินของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย โดยจาก
ทั้งหมด 21 บริษัท มีบริษัทที่มีขอมูลงบการเงินที่ตองการศึกษาครบถวนและนาสนใจเพียง 6 บริษัท ไดแก
1 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) : AHC
2 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) : BDMS
3 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) : BH
4 บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) : M-CHAI
5 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จํากัด (มหาชน) : NTV
6 บริษัท โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) : RAM
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตน คือ 1) อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) 2) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) 3)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) 4) อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT) และ 5) อัตราสวนราคาตอ
กําไร (PE)
ตัวแปรตาม คือ 1) ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน (DOL) และ 2) ความเสี่ยงทางดานการเงิน
(DFL)
3. ขอบเขตเวลา ทําการวิจัยเริ่ม จาก ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2561 รวม
ระยะเวลา 16 ป 6 เดือน หรือรวมทั้งหมด 66 ไตรมาส
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากงบการเงินของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย
2. ขั้นตอนการวิจัย ทําการรวบรวมขอมูล ซึ่งขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนขอมูลประเภท
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ถูกรวบรวมขึ้น โดยศึกษาขอมูลจากงบการเงินของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรม
บริการทางการแพทย จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แลวนํามาวิเคราะห แบงออกเปนการวิเคราะหสติ
เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิ เ คราะห ส ถิ ติ ส มการถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล แหลงที่มาของขอมูล คนหาจาก ขอมูลงบการเงินจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (www.setsmart.com และ www.set.or.th)
4. การวิเคราะหขอมูล การวิจัยในครั้งนี้ ทําการวิเคราะหสติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ Mean, Maximum, Minimum, Std. Dev. และ Observations สําหรับ
การวิเคราะหสถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ Coefficient, Std. Error, t-Statistic และ Prob. เพื่อนํามาหาคาความสําคัญที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 90% 95% และ 99%
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหสถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ตารางที่ 1 : ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความเสี่ยงทางดานการเงิน (DFL) และอัตราสวนทางการเงิน
ของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) : AHC
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
CR
2.34
1.34
1.74
0.0857*
DE
12.97
7.71
1.68
0.0977*
ROE
-0.04
0.29
-0.15
0.8759
TAT
3.51
14.59
0.24
0.8107
PE
-0.08
0.10
-0.78
0.4347
C
-9.75
14.94
-0.65
0.5167
หมายเหตุ * = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% (0.10)
จากตารางที่ 1 บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จํากัด (มหาชน) : AHC มีความเสี่ยงทางดานการเงิน (DFL)
ซึ่งมีความสัมพันธกับอัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) และอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.10
ซึ่งจากผลการวิเคราะหไดสมการดังนี้
DFL = -9.75 + 2.34 CR* + 12.97 DE* -0.04 ROE + 3.51 TAT -0.08 PE + ∑
ตารางที่ 2 : ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน (DOL) และอัตราสวน
ทางการเงิน ของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) : BH
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
CR
7.91
5.06
1.56
0.1236
DE
33.12
7.04
4.70
0.0000***
ROE
-1.98
0.43
-4.51
0.0000***
TAT
73.80
41.55
1.77
0.0808*
PE
0.01
0.56
0.02
0.9804
C
-54.69
53.10
-1.02
0.3072
หมายเหตุ * = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% (0.10)
*** = มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 99% (0.01)
จากตารางที่ 2 บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) : BH มีความเสี่ยงทางดานการ
ปฏิบัติงาน (DOL) ซึ่งมีความสัมพันธกับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) กับอัตราผลตอบแทนผูถือ
หุน (ROE) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และอัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.10
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ซึ่งจากผลการวิเคราะหไดสมการดังนี้
DOL = -54.69 + 7.91CR + 33.12DE*** -1.98ROE*** + 73.80TAT* + 0.01PE + µ
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน (DOL) และอัตราสวน
ทางการเงิน ของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) : M-CHAI
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
CR
72.38
34.82
2.07
0.0420**
DE
-54.54
34.64
-1.57
0.1207
ROE
-2.84
1.53
-1.84
0.0694*
TAT
-13.93
51.74
-0.26
0.7886
PE
0.36
0.94
0.38
0.6993
C
75.82
96.00
0.78
0.4327
หมายเหตุ * = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% (0.10)
** = มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 95% (0.05)
จากตารางที่ 3 บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) : M-CHAI มีความเสี่ยงทางดานการ
ปฏิบัติงาน (DOL) ซึ่งมีความสัมพันธกับอัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10
ซึ่งจากผลการวิเคราะหไดสมการดังนี้
DOL = 75.82 + 72.38CR** - 54.54DE – 2.84ROE* - 13.93TAT + 0.36PE +µ
ตารางที่ 4: ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความเสี่ยงทางดานการเงิน (DFL) และอัตราสวนทางการ
เงิน ของบริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) : M-CHAI
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
CR
2.67
2.32
1.14
0.2550
DE
3.06
2.31
1.32
0.1908
ROE
-0.04
0.10
-0.40
0.6899
TAT
6.08
3.45
1.76
0.0835*
PE
-0.03
0.06
-0.62
0.5358
C
-9.36
6.41
-1.46
0.1494
หมายเหตุ * = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% (0.10)
จากตารางที่ 4 บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จํากัด (มหาชน) : M-CHAI มีความเสี่ยงทางดานการเงิน
(DFL) ซึ่งมีความสัมพันธกับอัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10
ซึ่งจากผลการวิเคราะหไดสมการดังนี้
DFL = - 9.36 + 2.67CR + 3.06DE - 0.04ROE + 6.08TAT* - 0.03PE + ∑
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สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเ คราะหส ถิติสมการถดถอยเชิง พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของ
ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน (DOL) และอัตราสวนทางการเงิน
บริษัท
สมการที่ได
BH
DOL = -54.69 + 7.91CR + 33.12DE*** -1.98ROE*** + 73.80TAT* + 0.01PE + µ
M-CHAI
DOL = 75.82 + 72.38CR** - 54.54DE – 2.84ROE* - 13.93TAT + 0.36PE +µ
หมายเหตุ * = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% (0.10)
** = มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 95% (0.05)
*** = มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับความเชื่อมั่น 99% (0.01)
จากตารางที่ 1 อัตราสวนทางการเงินที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยงทางดานการ
ปฏิบัติงาน (DOL) ไดดีที่สุด คือ อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) รองลงมาคือ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู
ถือหุน (DE) อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) และอัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT)
ตารางที่ 2 สรุป ผลการวิเคราะหสถิติส มการถดถอยเชิง พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของ
ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงทางดานการเงิน (DFL) และอัตราสวนทางการเงิน
บริษัท
สมการที่ได
AHC
DFL = -9.75 + 2.34 CR* + 12.97 DE* -0.04 ROE + 3.51 TAT -0.08 PE + ∑
M-CHAI
DFL = - 9.36 + 2.67CR + 3.06DE - 0.04ROE + 6.08TAT* - 0.03PE + ∑
หมายเหตุ * = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 90% (0.10)
จากตารางที่ 2 อัตราสวนทางการเงินที่สามารถอธิบ ายการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยงทางดาน
การเงิน (DFL) ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) และอัตราสวน
หมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย M-CHAI มีความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน (DOL) และความเสี่ยงทางดานการเงิน
(DFL) ที่สัมพันธกับอัตราสวนทางการเงิน รองลงมาคือ BH มีความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน (DOL) ที่
สัม พันธกับ อัตราสวนทางการเงิน และ AHC มีความเสี่ยงทางดานการเงิน (DFL) ที่สัมพันธกับ อัตราสวน
ทางการเงิน ตามลําดับ โดยอัตราสวนทางการเงินที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยงทางดาน
การปฏิบัติงาน (DOL) ไดดีที่สุด คือ อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) รองลงมาคือ อัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน (DE) อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) และอัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT) สําหรับ
อัตราสวนทางการเงินที่ส ามารถอธิบ ายการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยงทางดานการเงิน (DFL) ไดแก
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) และอัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพย
รวม (TAT)
อัตราสวนทางการเงินที่มีความสัมพันธกับความเสี่ยงของบริษัท สามารถแสดงถึง ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและการบริหารงาน โดย อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) แสดงวา ผลการดําเนินงานของบริษัทดี
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สามารถทํากําไรไดมาก อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DE) แสดงวา บริษัทมีโครงสรางทางการเงินที่ดี มี
หนี้สินไมมาก ความเสี่ยงต่ํา สามารถชําระหนี้ได อัตราสวนทุนหมุนเวียน (CR) แสดงวา บริษัทมีสภาพคลอง
ทางการเงิน มีความสามารถในการชําระหนี้สิน อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (TAT) แสดงวา บริษัทมี
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยรวม สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
นักลงทุน สามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ ใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน หรือเปรียบเทียบ
ขอมูลในกลุมธุรกิจเดียวกัน เพื่อเปนประโยชนในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย สามารถนําผลการศึกษาครั้งนี้ แนะนําแกนักลงทุนหรือผูที่สนใจ ในการลงทุนใน
หลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการขยายชวงระยะเวลาในการวิจัยใหมากขึ้น เพื่อไดขอมูลเชิงลึก
2.2 ผูวิจัยที่ตองการศึกษางานตอ ควรเพิ่มตัวแปร อัตราสวน หรือปจจัยอื่นๆ เพื่อขยายผลการวิจัย
เอกสารอางอิง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2560). ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปน
ศูนยกลาง
สุขภาพนานาชาติ Medical Hub พ.ศ.2560 - พ.ศ.2569. สืบคนเมื่อ สิงหาคม 5, 2561, จาก
https://www.thailandmedicalhub.net/uploads/documents/0_2017_MedHubPolicy_TH.
PDF
ดาริน โชสูงเนิน. (2560). ธุรกิจโรงพยาบาล ขุมทรัพยใหม บิ๊กทุนไทย. สืบคนเมื่อ สิงหาคม 5, 2561, จาก
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/753679
ปราย. (2551). ทฤษฎีการลงทุน. สืบคนเมื่อ สิงหาคม 9, 2561, จาก
https://salamanderr.wordpress.com/2008/12/09/ทฤษฎีการลงทุน/
ศูนยวิจัยกสิกร. (2559). Medical Tourism ยังโตตอเนื่อง เปดโอกาสโรงพยาบาลเอกชนขยายฐานลูกคา
ตางชาติ. สืบคนเมือ่ สิงหาคม 5, 2561, จาก
https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/35123.aspx

~ 866 ~

