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บทท ี1 

 

บทนํา 

 
ความสําคัญของปัญหา 

 

 “สขุภาพ” ตามคํานิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง ความสมบูรณ์แข็งแรงของ

ร่างกาย จิตใจ สงัคม และ จิตวิญญาณ ซึงความสมบูรณ์ของร่างกายคือ การทีร่างกายของเรามี

ความแขง็แรง คลอ่งแคลว่ ไมเ่ป็นโรค และไมพิ่การ ความสมบรูณ์ทางจิตคือ การทีเรามีจิตใจทีเป็น

สขุ ร่าเริง มีสติ ความสมบูรณ์ทางสงัคมคือ การอยู่ร่วมกับผู้ อืนได้ดี มีครอบครัวทีอบอุ่น ชุมชน

เข้มแขง็ และความสมบรูณ์ทางจิตวิญญาณเกิดขนึเมือเราทําความดี เช่น รู้จกัการเสียสละ มีความ

เมตตากรุณา เป็นต้น สขุภาพทีดีจึงเป็นสิงทีมีความสําคญัอย่างยิงสําหรับทุกคน (กองสขุศึกษา 

กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ, ออนไลน์: 2556) 

 

จากผลการวิจัยเรือง กระแสการดูแลสขุภาพและความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในยุค 2009 

ของบริษัท มายด์แชร์ จํากัด พบว่าแนวโน้มด้านสขุภาพและความเป็นอยู่ของผู้บริโภคทัวโลก มี

ความแตกตา่งจากในอดีต โดยผลวิจยัชีให้เห็นวา่กระแสสขุภาพทัวโลกไม่ได้หยุดแค่เรืองของการ

รักษาโรค หรือร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเท่านัน แต่ยังหันมาให้ความสนใจเรืองของการป้องกัน

และดแูลสขุภาพก่อนทีจะมีการเจ็บป่วย รวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรง สําหรับ

คนไทยนัน ทีเคยเชือว่าการออกกําลงักายสมําเสมอจะช่วยให้สขุภาพแข็งแรง ในปัจจุบันเริมมี

แนวคิดทีเกียวกับการฟืนฟูจิตใจให้แข็งแรงควบคู่กันไป โดยร้อยละ 77 ของคนไทยบอกว่าใส่ใจ

สขุภาพมากขนึ ออกกําลงักายมากขนึ (กรุงเทพธรุกิจ, ออนไลน์: 2552) 

  

ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลียนแปลงทางโครงสร้างประชากร โดยมีสัดส่วนของ

ประชากรอายุตงัแต่ 60 ปีขึนไป เพิมขึนอย่างรวดเร็ว ตงัแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2568 และในช่วงปี 

พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะมีสดัสว่นประชากรผู้สงูอายมุากกว่าประชากรวยัเด็ก ตามรายละเอียด

ในตารางที 1  

 

 

 



2 

 

 

ตารางที 1  โครงสร้างประชากรไทย พ.ศ. 2543 – 2568 

 

 
ทีมา: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต,ิ ออนไลน์: 2547 

 

การเปลียนแปลงสดัสว่นของประชากร ทีมีสดัสว่นประชากรผู้สงูอายมุากกวา่ประชากรวยั

เดก็ เนืองจากการลดลงอย่างตอ่เนืองของอตัราเจริญพนัธุ์และอตัราตาย ทําให้อายคุาดหมายเฉลีย

เมือแรกเกิด (ความยืนยาวของชีวิต) ของประชากรไทยเพิมขึนในระยะเวลาทีผ่านมา โดยอายุ

คาดหมายเฉลียเมือแรกเกิดของผู้ ชาย เพิมจาก 55 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2489-2508 เป็น 69 ปี 

ระหว่าง พ.ศ. 2538-2539 ในขณะทีอายุคาดหมายเฉลียของผู้หญิง เพิมจาก 62 ปี เป็น 75 ปี 

ในช่วงเวลาเดียวกนั (วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ออนไลน์: 2551) ตาม

รายละเอียดในตารางที 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - 59 ปี

65.9

66.7

67.1

66

64.2

62

2563 70,821 19 16.8

2568 72,288 18 20

2553 67,042 21.2 11.7

2558 69,056 20.2 13.8

2543 62,237 24.7 9.4

2548 64,766 23 10.3

พ.ศ.

ประชากรไทย (%)

จาํนวนรวม 0 - 14 ปี 60 ปีขึนไป

(หน่วย: พนัคน)



3 

 

 

 

ตารางที 2  โครงสร้างและลกัษณะทางประชากรของภมิูภาคในโลก พ.ศ. 2545 

 

ภูมิภาค 
0 - 14 ปี 

(%) 

60 ปีขึนไป 

(%) 

พ.ศ. 2543 - 2548 

อัตราเจริญพันธ์ุ

รวม 

อัตราประชากรพัน

คน 

อายุขัยเฉลีย 

(ปี) 

โลก 29 10 2.7 9 65 

ยโุรป 16 21 1.4 11 74 

แอฟริกา 42 5 4.9 15 49 

เอเชีย 29 9 2.5 8 67 

ญีปุ่ น 14 25 1.3 8 82 

สงิคโปร์ 21 11 1.4 5 78 

จีน 23 10 1.8 7 72 

มาเลยเซีย 33 7 2.9 5 73 

ฟิลปิปินส์ 36 6 3.2 5 70 

ไทย 21 9.4 1.7 6.8 68.75* 

หมายเหต:ุ * ชาย = 69 ปี หญิง = 75 ปี 

ทีมา: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต,ิ ออนไลน์: 2547 

 

 จากการเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรข้างต้น จึงส่งผลให้รายจ่ายด้านสขุภาพในการ

เข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนมีสดัส่วนสงูขึน จากเดิมมีสดัส่วนร้อยละ 40 ใน พ.ศ.2529 

เพิมขึนเป็นร้อยละ 52.5 ใน พ.ศ.2537 และเพิมขึนเป็นร้อยละ 61.7 ใน พ.ศ. 2552 (การ

สาธารณสขุไทย 2548 – 2550, ออนไลน์: 2552) โดยรายจ่ายด้านสขุภาพจะเพิมขึนตามลกัษณะ

อาย ุโดยจะรายจ่ายด้านสขุภาพจะสงูในช่วงวยัแรกเกิด จากนันจะลดตําลงในช่วงหนุ่มสาว และ

จะสงูขนึในวยักลางคน และสงูทีสดุในวยัสงูอาย ุ 

 

 ดงันันธุรกิจบริการสขุภาพ จึงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศ โดยธุรกิจให้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพทีเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าสู่

ประเทศ ประกอบด้วย ธรุกิจบริการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตภณัฑ์สขุภาพและสมนุไพรไทย และ

ธรุกิจบริการสง่เสริมสขุภาพ เนืองจากในระยะทีผ่านมา ประเทศไทยจัดเป็นประเทศทีมีศกัยภาพ
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ด้านการแพทย์ทีเป็นทีรู้จักของภูมิภาค ทังในด้านความเชียวชาญเฉพาะทางของบุคลากร        

และคณุภาพการให้บริการระดบัมาตรฐานสากล สง่ผลให้รัฐบาลออกนโยบายทีจะให้ประเทศไทย

เป็นศนูย์กลางบริการทางการแพทย์แห่งภมิูภาคเอเชีย  

 

 ธรุกิจคลินิกเวชกรรม (ประเภททีไมรั่บผู้ป่วยค้างคืน) เป็นธรุกิจหนึงทีจดัอยู่ในธรุกิจบริการ

สขุภาพ ซึงสามารถแบ่งออกเป็น 10 ประเภท โดยแบ่งแยกตามลกัษณะของสถานพยาบาลและ

ลกัษณะการให้บริการ ได้แก ่1) คลินิกเวชกรรม 2) คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 3) คลินิกทันตกรรม 

4) คลินิกทนัตกรรมเฉพาะทาง 5) คลินิกการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 6) คลินิกกายภาพบําบัด 

7) คลินิกเทคนิคการแพทย์ 8) คลินิกการแพทย์แผนไทย 9) คลินิกการแพทย์ และ 10) สหคลินิก

  

ตําบลกมุภวาปี เป็นตําบลหนึงจากทงัหมด 13 ตําบลในอําเภอกุมภวาปี จังหวดัอดุรธานี 

อยู่ห่างจากอําเภอเมืองประมาณ 43 กิโลเมตร มีขนาดพืนที 3.73 ตารางกิโลเมตร 10 หมู่บ้าน  

3,682 ครัวเรือน โดยมีประชากรทังสิน 13,600 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, ออนไลน์: 2553) มี

โรงพยาบาล 1 แห่ง ศนูย์บริการสาธารณสขุ 1 แห่ง และมีคลินิกเอกชน 12 แห่ง เทศบาลตําบลกุม

ภวาปี มีอาณาเขตติดตอ่กบัตําบลตา่งๆ ดงันี 

 

ทิศเหนือ  ติดตอ่กบัลํานําปาว   ตําบลกมุภวาปี 

 

ทิศตะวนัออก  ติดตอ่กบัลํานําปาว   ตําบลเวียงคํา 

 

 ทิศใต้   ติดตอ่กบัเขตตําบลตมูใต้ 

 

             ทิศตะวนัตก  ติดตอ่กบัทีสาธารณะและถนนรอบเมือง ตําบลพนัดอน 

 

นอกจากนีตําบลกุมภวาปี ยังเป็นแหล่งชุมชนและเป็นศูนย์รวมการค้าขาย  มีโรงงาน

นําตาล มีหน่วยงานทางราชการ ธนาคาร บริษัท และห้างร้านตา่ง ๆ จํานวนมาก  ดงันนัผู้ศึกษาจึง

มีความสนใจทีจะศกึษาเรือง การศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุธรุกิจคลินิกเวชกรรม ในตําบล

กุมภวาปี จังหวดัอุดรธานี เพือทําศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลินิกเวชกรรม ซึง

สามารถใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทนุและสามารถดําเนินธรุกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

 

 เพือประเมินความเป็นไปได้ในการลงทนุธรุกิจคลินิกเวชกรรรม ในตําบลกุมภวาปี จังหวดั

อดุรธานี 

  

ประโยชน์ทีได้รับ 

 

 1. ทําให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลินิกเวชกรรม ทัง 3 ด้าน คือ ด้าน

เทคนิค ด้านการตลาด และด้านการเงิน เพือให้ผู้ ทีสนใจได้นําไปใช้ในการประกอบการตดัสินใจ

ลงทนุในธรุกิจคลินิก 

 

 2. ผู้ ทีมีความสนใจในการลงทุนธุรกิจคลินิกเวชกรรม สามารถนําผลการศึกษานีใช้

ประกอบการขอสินเชือกบัสถาบนัการเงินได้ 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

 

 1. การศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุธรุกิจคลินิก ในตาํบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

จะศกึษาเฉพาะคลินิกเวชกรรมเท่านนั 

 

 2. การคํานวณคา่ลงทนุและผลตอบแทนของโครงการ กําหนดปีทีเริมต้นดําเนินการศกึษา 

คือ ปี พ.ศ. 2557 

 

 3. เงินลงทนุทีใช้เป็นเงินทนุสว่นตวัทงัหมด 

 

 4. อายโุครงการ เท่ากบั 8 ปี 

 

 5. อตัราคิดลด เท่ากบั 2.95% 
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นิยามศัพท์ 

 

คลินิกเวชกรรม หมายถึง สถานพยาบาลทีจดัให้บริการด้านเวชกรรมทีเป็นเวชปฏิบตัิทวัไป

และดําเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ, 

ออนไลน์: 2554) 



 

บทท ี2  
 

การตรวจเอกสาร  
 

ทฤษฎีและแนวคดิทีใช้ในการศกึษา  

 

1. ทฤษฎีการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (ชูชีพ 

พพิัฒน์ศิถี, 2544) ซึงการศกึษาครังนี จะมุง่เน้นวิเคราะห์เพียง 3 ด้านเท่านนั คือ 

 

 1.1 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis) การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค 

เป็นจุดเริมต้นทีเหมาะสมสําหรับการพิจารณามิติของงานโครงการ (Dimensions of project 

work) ประเดน็ทางด้านเทคนิค (Technical issues) ของการวิเคราะห์โครงการ จะประกอบด้วย 

 

 1.1.1 รูปแบบทางเลือกต่างๆ (Alternative Designs) โดยจะทําการเปรียบเทียบ

และประเมินระหว่างรูปแบบทางเทคนิคทางเลือกต่างๆ ว่าทางใดจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการด้วยต้นทนุทีตําทีสดุเท่าทีจะเป็นไปได้ ประเดน็ประกอบในการพิจารณามีดงัตอ่ไปนี 

 

 ก. ขนาด (Size) จะขนึอยู่กบัความสามารถในการบริหารขององค์กร ข้อจํากัด

ทางกายภาพ การประหยดัหรือไมป่ระหยดัตอ่ขนาด อปุสงค์ตลาด และการพิจารณาทางการเงิน 

 

ข. สถานทีตงั (Location) จะมีปัจจยัทีมีผลตอ่การเลือกตงัของโครงการ เช่น 

ลกัษณะตามธรรมชาติของโครงการ แหลง่วตัถดุิบ แหลง่พลงังาน ตลาด หรือความพร้อมของ

ปัจจยัโครงสร้างพืนฐาน (Infrastructure)     

 

 ค. ช่วงจังหวะ (Timing) เป็นเรืองของความพร้อม (Readiness) ของโครงการ

วา่ ควรจะปฏิบตัิช่วงเวลาไหนถึงจะเหมาะสม โดยพิจารณาร่วมกบัปัจจยัตา่งๆ ทีเกียวข้องโดยตรงกับ

โครงการ เช่น เทคโนโลยี อปุสงค์ของผลผลิต การลงทนุเชือมโยง ฤดกูาล เป็นต้น 

 

 ง. กรรมวิธีการดําเนินการ (Technology package) การเลือกเทคโนโลยี

จะต้องคํานึงถึงความเหมาะสม (Appropriateness) 
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 1.1.2 เทคโนโลยีทีเหมาะสม (Appropriate technology) เป็นแนวคิดในเชิง

เปรียบเทียบเกียวกบัการเลือกใช้เทคโนโลยีทีมีอยู่ในปัจจบุนั เพือให้ได้ใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมกบั

วตัถุประสงค์การพัฒนาของโครงการกับกลุ่มผู้ ใช้เป้าหมาย ซึงก็คือกลุ่มผู้ ทีได้รับประโยชน์จาก

โครงการและกบัเงือนไขสภาพแวดล้อมของท้องถิน 

 

 1.1.3 วิธีการก่อสร้าง (Construction method) มี 2 วิธี ได้แก่ วิธีการก่อสร้างแบบ

ทีใช้แรงงานมากและวิธีการก่อสร้างทีต้องใช้ทนุมาก การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคนีเพือชีวา่วิธีการ

ก่อสร้างควรเป็นวิธีไหน 

 

 1.1.4 ความยืดหยุ่น (Flexibility) จะพิจารณาว่าโครงการควรจะมีรูปแบบทาง

เทคนิคทียืดหยุ่นมากพอทีจะรองรับการเปลียนแปลงชนิดทีไมไ่ด้คาดหมายมาก่อน 

 

 1.1.5 ผลตอ่สิงแวดล้อม (Environmental effect) โครงการทีก่อให้เกิดต้นทุนในรูป

ของการทําลายสิงแวดล้อมก็จะถกูชีวา่ขาดความเหมาะสมสําหรับการลงทนุ 

 

 1.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของโครงการ (Interrelation of 

components) ชีให้เห็นว่าองค์ประกอบของโครงการสมัพันธ์กันอย่างไร ทังภายในโครงการและ

ระหวา่งโครงการทีอยู่ในพืนทีเดียวกนั   

 

 1.1.7 ความต้องการในด้านการดําเนินการและการบํารุงรักษา (Operation and 

maintenance) รูปแบบโครงการทีดีจําเป็นจะต้องคํานึงถึงการใช้จ่ายในการดําเนินการและ

บํารุงรักษาภายหลงัจากทีโครงการจบสินสมบูรณ์แล้ว ทังนีเพราะว่าไม่มีโครงการใดทีก่อให้เกิด

ผลประโยชน์อย่างตอ่เนือง ถ้าตกอยู่สภาพชํารุดหรือไมส่ามารถดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 1.2 การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด (Marketing Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพือให้

ทราบว่าโครงสร้างตลาดเป็นอย่างไร รายรับหรือผลประโยชน์ของโครงการมาจากทีใดและมี

ปริมาณเท่าใด รวมถึงจดุแขง็ จดุออ่น โอกาสและอปุสรรคทางการตลาดของโครงการ ในการศกึษา

ครังนี จะศึกษาข้อมลูพืนฐานอาการเจ็บป่วยของผู้ ป่วยนอกของโรงพยาบาลกุมภวาปี เพือนํา

ข้อมลูมาใช้ในการประมาณการจดัเตรียมยาและเวชภณัฑ์ การวิเคราะห์สภาพการแขง่ขนัธรุกิจเมือ

เทียบกบัคูแ่ขง่ขนัรวมถึงประเมินศกัยภาพทางการตลาด   
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 1.3 การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน (Financial Analysis) เป็นทีสิงสําคญัโดยเฉพาะ

อย่างยิงโครงการลงทนุของภาคเอกชน ทีมีวตัถุประสงค์มุ่งเน้นผลประโยชน์ทีได้รับจากโครงการ

สงูสดุเป็นสําคญั การวิเคราะห์ทางด้านการเงินคํานึงถึงการกระจายรายได้และสภาพความเป็น

เจ้าของทนุมากกวา่ การวิเคราะห์จดัทําไปบนพืนฐานของกระแสการไหลเข้า-ออกทางด้านการเงิน

โดยเฉพาะในรูปของผลตอบแทนตอ่ทนุสว่นตวั ผลงานทีผา่นมา ต้นทนุของสิงอํานวยความสะดวก

ใหม่ๆ  ทีสมัพนัธ์กบัความสามารถในการหารายได้ใหม ่ประมาณการของรายได้ในอนาคต กระแส

เงินสด งบดุล และอืนๆ การวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะใช้การวัดความคุ้มค่าของโครงการ

เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ แต่จะใช้อตัราคิดลดแตกต่างกัน กล่าวคือ ในการ

วิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ ต้นทุนของเงินลงทุนในโครงการใหม่ก็คืออตัราผลตอบแทนสงูทีสดุ

(Maximum Alternative Benefit Foregone) หรือค่าเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of 

Capital) นนัเอง สว่นอตัราคิดลดทีใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงินเป็นอตัราดอกเบียเงินกู้ หรือ

อตัราทีผู้สนบัสนนุทางการเงินคาดวา่จะได้รับจากโครงการลงทนุ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (ชูชีพ พิพัฒนศิถี, 

2544) 
 

 การวิเคราะห์ต้นทนุและผลประโยชน์ เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างต้นทุนของ

โครงการกับผลตอบแทนทีได้รับจากการมีโครงการ โดยในการวิเคราะห์จะต้องทําการระบุให้

ชัดเจนว่าอะไรคือต้นทุนและอะไรคือผลตอบแทนทีได้รับ มีผู้ ให้คําจํากัดความของต้นทุนและ

ผลตอบแทนไว้ดงันี 

 

 นิยามของต้นทุนและผลตอบแทนถูกกําหนดโดยวัตถุประสงค์ของกิจการทีตังไว้ 

กลา่วคือต้นทนุ หมายถึง อะไรก็ได้ทีลดหรือมีผลในทางกลบักันต่อวตัถุประสงค์ของโครงการส่วน

ผลประโยชน์ หมายถึง อะไรก็ได้ทีสง่เสริมเพิมพนูวตัถปุระสงค์ของโครงการ 

 

 

 ในการกําหนดวา่อะไรเป็นต้นทนุและอะไรเป็นผลตอบแทนขนึอยู่กบัวตัถปุระสงค์ของผู้

ตดัสินใจลงทนุ ถ้าเป็นวตัถปุระสงค์ของโครงการภาคเอกชน การวิเคราะห์ต้นทนุและผลประโยชน์ 

จะยึดกําไรสงูสดุเป็นวตัถปุระสงค์อนัสงูสดุทีต้องการ 
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ในการศกึษาครังนีต้นทนุของธรุกิจคลินิกเวชกรรม จะประกอบด้วยต้นทนุในการลงทุน

(Investment Cost: IC) และต้นทุนในการดําเนินการ (Operating Cost: OC) โดยต้นทุนในการ

ลงทนุ คือ อปุกรณ์สํานกังาน เครืองมือทางการแพทย์ รวมถึงยาและเวชภณัฑ์ ส่วนต้นทุนในการ

ดําเนินการ ได้แก่ คา่เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชนัตอ่ปี คา่ประกนัความเสียหายของอาคาร ค่าตกแต่ง

ภายใน คา่ยาและเวชภณัฑ์อืนๆ รวมทงัคา่สาธารณปูโภค เป็นต้น 

 

 มลูค่าปัจจุบันของต้นทุนในการลงทุน (Present Value of Investment Cost: PVIC) 

ของการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมจะประกอบด้วยเครืองอัลตร้าซาวน์ เตียงตรวจโรค 

เครืองตรวจห ูเครืองวดัความดนัโลหิตแบบอตัโนมตัิ เครืองพ่นยา เครืองตรวจนําตาลในเลือดและ

อปุกรณ์เครืองใช้สํานักงานเป็นต้น ส่วนต้นทุนในการดําเนินการจะพิจารณาในส่วนของการ

คํานวณหามลูคา่ปัจจบุนัของผลประโยชน์ โดยการหามลูค่าปัจจุบันของต้นทุนในการลงทุนธุรกิจ

คลินิกเวชกรรมสามารถคํานวณได้จากสตูรตอ่ไปนี 

 

PVIC = 
 

n

t
t

t

r
IC

0 )1(
 

 

ในทีนี   PVIC คือ มลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุในการลงทนุ 

 

   IC  คือ ต้นทนุการลงทนุของโครงการ 

 

   t คือ ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 

 

   r คือ อตัราดอกเบียหรืออตัราคิดลดทีเหมาะสม 

 

   n คือ อายขุองโครงการเป็นปี 

 

ในการศึกษาครังนี สําหรับผลประโยชน์ในการศึกษาครังนี ผลประโยชน์ทีได้รับคือ 

ผลตอบแทนสทุธิจากรายได้หกัด้วยคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ สําหรับการหามลูค่าปัจจุบันของ

ผลประโยชน์รวม(Present Value of Benefit: PVB) สามารถคํานวณได้จากสมการตอ่ไปนี 
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PVB = 
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ในทีนี    PVB  คือ มลูคา่ปัจจบุนัของผลประโยชน์รวมของโครงการ 

 

   TR  คือ รายได้รวม 

 

   OC คือ ต้นทนุในการดําเนินการ 

 

   t คือ ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 

 

   r คือ อตัราดอกเบียหรืออตัราคิดลดทีเหมาะสม 

 

   n คือ อายขุองโครงการเป็นปี 

 

ในการศึกษาครังนี การวัดความคุ้ มค่าของโครงการจะใช้ตัวชีวัดความคุ้ มค่า 

(Indicator of Project Worth) ซึงในการศกึษาครังนีประกอบด้วย 

 

2.1 มลูค่าปัจจุบันสทุธิของผลตอบแทน (Net Present Value of Benefit: NPVB) คือ

จํานวนผลประโยชน์สทุธิทีได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการ ซึงอาจมีคา่เป็นลบ เป็นศนูย์หรือเป็น 

บวกก็ได้ ขนึอยู่กบัขนาด (Magnitude) ของมลูคา่ปัจจบุนัของผลประโยชน์รวมหกัออกด้วยมลูคา่ 

ปัจจบุนัของต้นทนุในการลงทนุรวมของโครงการ 

 

NPVB = PVB – PVIC 

 

NPVB= 
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ในทีนี     B คือ ผลประโยชน์ของโครงการ 

 

    IC  คือ ต้นทนุการลงทนุของโครงการ 

 

    r คือ อตัราดอกเบียหรืออตัราคิดลดทีเหมาะสม 

 

    t คือ ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 

 

    n คือ อายขุองโครงการเป็นปี 

 

หลักการตัดสินใจ (Decision Rule) ทีว่าโครงการจะมีความเหมาะสมทาง

เศรษฐกิจและการเงินได้หรือไม่นันให้ดทีู NPVB กล่าวคือ เมือ NPVB มากกว่าศนูย์หรือมีค่าเป็น

บวก แสดงวา่กิจการนนัๆ มีความเหมาะสมทีจะลงทนุได้ เนืองจากมลูคา่ปัจจบุนัของผลประโยชน์

รวมมากกวา่มลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุรวม (PVB > PVIC) 

 

2.2 อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) คือ มลูค่าปัจจุบัน

ของผลประโยชน์รวมหารด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของต้นทุนรวม ผลประโยชน์จะเกิดขึนตลอดอายุของ

เศรษฐกิจโครงการถึงแม้ว่าเมือการลงทุนโครงการผ่านพ้นไปแล้ว ในขณะทีต้นทุนค่าทีดิน ค่า

ออกแบบและขออนุญาตก่อสร้างและค่าก่อสร้างจะเกิดขึนเฉพาะในช่วงการลงทุนเท่านัน ส่วน

ต้นทุนในการดําเนินการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของโครงการ

คา่ธรรมเนียมและคา่ภาษีตา่งๆ จะเกิดขนึตลอดช่วงอายทุางเศรษฐกิจโครงการ จากนันจึงนําเอา

กระแสผลประโยชน์และกระแสต้นทุนของโครงการทีได้ปรับค่าไปตามเวลาหรือคิดเป็นมูลค่า

ปัจจบุนัแล้วสามารถหาอตัราผลประโยชน์ดงันี 

 

BCR = 
PVIC
PVB  
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BCR = 
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ในทีนี     B  คือ ผลประโยชน์ของโครงการ 

 

    IC  คือ ต้นทนุการลงทนุของโครงการ 

 

    r คือ อตัราดอกเบียหรืออตัราคิดลดทีเหมาะสม 

 

    t คือ ระยะเวลาโครงการ (0, 1,…, n) 

 

    n คือ อายขุองโครงการเป็นปี 

 

ขนาดของ BCR อาจเท่ากับ 1 มากกว่า 1 หรือน้อยกว่า 1 ก็ได้ แต่โดยหลกัการ

ตดัสินใจทีแสดงวา่โครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงินหรือไม่นันให้ดทีูค่า BCR 

กล่าวคือเมือค่า BCR เท่ากับ 1 หรือมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ากิจการนันๆ มีความเหมาะสมทีจะ

ลงทนุได้เนืองจากมลูคา่ปัจจบุนัของผลประโยชน์รวมมากกว่ามลูค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม (PVB 

> PVIC) 

 

2.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือ

ผลตอบแทนเฉลียตอ่ปีเป็นร้อยละของโครงการ หรือหมายถึงอตัราผลตอบแทนในกระบวนการคิด

ลดทีทําให้มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของโครงการมีคา่เท่ากบัศนูย์ เมือกําหนดให้ r คือ IRR แล้วค่าของ R

จะสามารถได้จากการแก้สมการดงัตอ่ไปนี 

 

NPVB = 
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ในทีนี     B  คือ ผลประโยชน์ของโครงการ 

 

    IC  คือ ต้นทนุการลงทนุของโครงการ 

 

    r คือ อตัราดอกเบียหรืออตัราคิดลดทีเหมาะสม 

 

    t คือ ระยะเวลาโครงการ (0, 1…, n) 

 

    n คือ อายขุองโครงการเป็นปี 

 

หลกัการตดัสินใจทีแสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการเงิน

หรือไม่นันให้ดูทีค่า IRR กล่าวคือ เมือค่า IRR มีค่าสงูกว่าต้นทุนเงินทุนเฉลียถ่วงนําหนักของ

โครงการ แสดงวา่กิจการนนัๆ มีความเหมาะสมทีจะลงทนุได้ 

 

2.4 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์โครงการ

เพือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทีมีความไม่แน่นอน (Uncertainty) และความเสียงภัย 

(Risk) อนัอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การลงทนุในโครงการได้ การวิเคราะห์ความออ่นไหวมีวิธีการ

พืนฐาน 2ประการทีนํามาใช้คือ วิธีการของตวัแปร (Variable-by-Variable Approach) ซึงจะต้อง

ทําการกําหนดตัวแปรทีมีผลกระทบทังหมด แล้วกําหนดค่าของตัวแปรทีละตัวและนํามา

คํานวณหาตัวชีวัดความคุ้ มค่าของโครงการใหม่อีกวิธีหนึงคือ วิธีการของเรืองราว เป็นการ

กําหนดค่าของตัวแปรหลายๆ ตัวทีสอดคล้องกันผสมผสานเป็นเ รืองราวทางเลือกต่างๆ 

(Alternative Scenarios) ในหลายรูปแบบ แล้วจึงนํามาหาตวัชีวดัความคุ้มคา่ของโครงการใหม ่

 

2.5 ค่าความแปรเปลียน (Switching Value: SVT) เพือดวู่าต้นทุนสามารถเพิมขึนได้

เท่าใดหรือรายได้สามารถลดลงได้เท่าใด โครงการจึงจะสามารถอยู่ได้ โดยจะเกิดผลเช่นไรต่อ

โครงการลงทนุ สตูรทีใช้คือ  

Switching Value = 
PVB

PVCPVB   

 

 



15 

 

      โดยที               PVC  คือ มลูคา่ปัจจบุนัของต้นทนุ 

 

       PVB  คือ มลูคา่ปัจจบุนัของผลตอบแทน 

 

2.6 ระยะเวลาการคืนทนุ (อภิชาติ พงศ์สพุฒัน์, 2542) คือ จํานวนปีทีกิจการจะได้รับเงินที

ลงทนุเริมแรกของโครงการกลบัคืนมาหรือคือ ระยะทีกระแสเงินสดสะสมของโครงการมีค่าเท่ากับ

ศนูย์  

 

ระยะเวลาคืนทนุ = 
คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ

ผลตอบแทนสทุธิเฉลียตอ่ปี
 

  

งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 

 ชาลี รถมณี (2554) ได้ทําการศึกษาเรือง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตัง

คลินิกแพทย์เฉพาะทานด้านสูติ – นรีเวช ในพืนทีนอกเขตเทศบาล จังหวัดนราธิวาส ได้

ทําการศึกษาความเป็นไปได้ 5 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการบริการ ด้าน

สิงแวดล้อมและด้านการเงิน ในสว่นการศกึษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน ผู้ วิจัยได้ตงัสมมติฐาน

ว่า เงินลงทุนในการดําเนินโครงการทังหมดเป็นเงินทุนส่วนตวั แต่ในส่วนการลงทุนด้านอาคาร

สถานทีในการใช้ประกอบกิจการ จะเป็นเงินกู้ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ จํานวน 2,000,000 

บาท อตัราดอกเบียเงินกู้  MRR ทีร้อยละ 12 ตอ่ปี ระยะเวลาผ่อนชําระเกิน 10 ปี โดยกําหนดอายุ

โครงการ 10 ปี ในการคํานวณวัดความคุ้มค่าของการลงทุนจะแบ่งรายรับออกเป็น 3 กรณี คือ 

กรณีที 1 คือ มีผู้ เข้ารับบริการเฉลีย 30 ราย/วนั (Minimum) กรณีที 2 คือ  มีผู้ เข้ารับบริการเฉลีย 

40 ราย/วนั (Medium) และกรณีที 3 คือ มีผู้ เข้ารับบริการเฉลีย 50 ราย/วนั (Maximum) การศกึษา

ครังนีพบวา่ โครงการมีความเหมาะสมในทกุๆ ด้าน ทีจะดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทังยัง

สง่ผลดีตอ่ชมุชนและประชาขนในพืนที 

 

 พชัรภรณ์ พรหมบตุร (2551) ได้ทําการศกึษาเรือง การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตงั

คลินิก ในอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้ทําการศึกษาในด้านการตลาด โดยการเก็บข้อมูล

ย้อนหลงั ตงัแตเ่ดือน ต.ค. 2550 – ก.พ. 2551 โดยใช้แบบสอบถาม แล้วนํามาข้อมลูมาวิเคราะห์

โดยโปรแกรม SPSS และ Microsoft Excel โดยมีการวิเคราะห์ธุรกิจโดยใช้ Five Force Model 
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และ TOWS MATRIX ในส่วนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน เงินลงทุนทังโครงการ 

จํานวน  8,338,000 บาท เงินลงทุนมาจากเงินกู้ จากสถาบันการเงิน จํานวน 9,000,000 บาท 

อตัราดอกเบียเงินกู้  ร้อยละ 7 ต่อปี ชําระคืนเงินต้นภายใน 5 ปี และเงินลงทุนส่วนตวั 1,000,000 

บาท และการวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้อตัราสว่นทางการเงิน รวมทงัวิเคราะห์ความออ่นไหวของ

โครงการ กรณีหากเกิดเปลียนแปลงด้านต้นทนุและรายรับ  แนวคิดและวิธีการศกึษาของพัชรภรณ์ 

พรหมบุตรจะมีความคล้ายคลึงกับการศึกษาความเป็นไปได้ของสพุัตรา ประสงค์ทัน (2551) ได้

กําหนดอายโุครงการ เท่ากบั 15 ปี การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงสร้างโรงพยาบาลเอกชนใน

จังหวดันครสวรรค์ของ อัตราดอกเบีย ร้อยละ 12 เนืองจากเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเป็น

เงินทุนของบริษัท 135 ล้านบาท เงินกู้ จากธนาคาระยะยาว 150 ล้านบาท และวรวิทย์             

พฒันไพศาลชยั (2548) 

 

 สธีุ ภทัรวรธรรม (2543) ได้ทําการศึกษาเรือง ความเป็นไปได้ของการดําเนินธุรกิจคลินิก

ทันตกรรม มีการศึกษาความเป็นไปได้เพียง 2 ด้าน ได้แก่ 1.) ด้านการตลาด โดยการเก็บ

แบบสอบถามกลุม่ตวัอย่าง 4 กลุม่ คือ กลุม่ประกนัสงัคม กลุ่มนักเรียน ครูและผู้ปกครอง และนํา

ข้อมลูทีได้มาจดัให้อยู่ในรูปสมการถดถอย และ 2.) ด้านการเงิน นําผลทีได้จากการศึกษาความ

เป็นไปได้ด้านการตลาด มาประมาณรายรับของโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีเลวร้าย

ทีสุด กรณีทัวไปและกรณีดีทีสุด เงินลงทุนเป็นทุนส่วนตัวทังหมด คือ 3,500,000 บาท ค่าเช่า

อาคารคงทีใน 3 ปีตามสญัญา 3 ปีถดัไปจะเพิมสงูขึนร้อยละ 10 ค่าเสือมราคาทรัพย์สิน คือ ร้อย

ละ 10 ต่อปี กําหนดอายุโครงการ คือ 5 ปี การศึกษาครังนีพบว่า หากผู้ลงทุนเป็นบุคคลทัวไป

จะต้องควบคมุคา่ใช้จ่ายวสัดสิุนเปลืองให้ตําทีสดุและกิจการควรมีสภาพคลอ่ง 

 

 จากการศกึษางานวิจยัทีเกียวข้อง ทําให้ผู้ศกึษาสามารถนําวิธีการศึกษาและขนัตอนการ

วิเคราะห์ข้อมลูมาใช้เพือเป็นแนวทางในการศกึษาค้นคว้าอิสระในครังนี โดยสามารถสรุปงานวิจัย

ทีเกียวข้องตามประเดน็การศกึษา ได้แก่ หวัข้อการศึกษา การศึกษาความเป็นไปได้ในแต่ละด้าน

เครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์ อายโุครงการ อตัราคิดลด และแหล่งเงินทุน เพือใช้เป็นแนวทางใน

การศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงัตารางที 3 และตารางที 4 ดงันี 
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ตารางที 3  งานวิจยัทีเกียวข้องกบัการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุธรุกิจสถานพยาบาล 

 

ประเด็นการศึกษา 
ชาลี พัชรภรณ์ วรวิทย์ สุธี ธารทิพย์ สุพัตรา การศึกษาครังนี 

(2554) (2551) (2548) (2543) (2540) (2540) (2557) 

1. หัวข้อทีทําการศึกษา               

  - คลนิิกเฉพาะทางด้านสติู - นรีเวช √             

  - โรงพยาบาลเอกชน จังหวดัเชียงใหม่         √     

  - โรงพยาบาลเอกชน จ. นครสวรรค์           √   
  - คลนิิกทนัตกรรม        √       
  - คลนิิกกายภาพบําบดั จ.สริุนทร์     √         
 - คลนิิกกายภาพบําบัด อ.รัตนบรีุ จ.สริุนทร์   √           
 - คลนิิกเอกชน ต.กมุภวาปี จ.อดุรธานี             √ 
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ตารางที 3  (ตอ่) 
 

ประเด็นการศึกษา 
ชาลี พัชรภรณ์ วรวิทย์ สุธี ธารทิพย์ สุพัตรา การศึกษาครังนี 

(2554) (2551) (2548) (2543) (2540) (2540) (2557) 

2. การศึกษาความเป็นไปได้               

    - ด้านการตลาด  √ √   √ √   √ 
    - ด้านเทคนิค √       √   √ 
    - ด้านการเงิน √ √   √ √ √ √ 
    - ด้านเศรษฐศาสตร์ √             

    - ด้านการบริหารจัดการ √ √     √     

    - ด้านสงิแวดล้อม √             

3. เครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์               

    - NPV √ √ √ √ √ √ √ 
    - BCR   √       √ √ 
    - IRR √ √ √     √ √ 
    - Payback Period √ √ √   √ √ √ 
    - Sensitivity Analysis √ √   √   √ √ 
    - Break Even Point √   √   √ √ √ 
   - อตัราสว่นทางการเงิน   √       √   
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ตารางที 4  งานวิจยัทีเกียวข้องกบัการประเมินหรือวิเคราะห์การลงทนุในสถานพยาบาลเอกชน 

 

ข้อมูลทีใช้การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิ 
ชาลี พัชรภรณ์ วรวิทย์ สุธี ธารทิพย์ สุพัตรา การศึกษาครังนี 

(2554) (2551) (2548) (2543) (2540) (2540) (2557) 

1. อายโุครงการ               

   - 5 ปี √ √ √ 
   - 8 ปี 

 
√ 

   - 10 ปี √ √ 
   - 15 ปี 

  
√ 

 2. อตัราคิดลดทีใช้ในการคํานวณ 

    - ร้อยละ 7  ต่อปี √ 
   - ร้อยละ 10  ต่อปี √ 
   - ร้อยละ 12  ต่อปี √ √ √ 
   - ร้อยละ 13 ต่อปี 

 
√ 

   - ร้อยละ 14 ต่อปี 

  - ร้อยละ 2.95 ต่อปี √ 
   - ไม่ระบุรายละเอียด     √         
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ตารางที 4  (ตอ่) 

 

ข้อมูลทีใช้การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิ 
ชาลี พัชรภรณ์ วรวิทย์ สุธี ธารทิพย์ สุพัตรา การศึกษาครังนี 

(2554) (2551) (2548) (2543) (2540) (2540) (2557) 

3. แหล่งเงนิทุน               

   - เงินทนุ √ √ √ √ √ √ √ 

  - กู้สถาบนัการเงิน √   √   √ √   

  - ขายหุ้นให้แก่กลุม่แพทย์และประชาชน         √     
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กรอบแนวคดิในการศึกษา  

 

 
 

ภาพที 1  กรอบแนวคิดในการศกึษา 



บทท ี3 
 

วิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลินิกเวชกรรม ในตําบลกุมภวาปี จังหวัด

อดุรธานี มีรายละเอียดวิธีการศกึษา ดงัตอ่ไปนี 

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

การศกึษาครังนีใช้วิธีเกบ็รวบรวมข้อมลูใน 2 ลกัษณะ ได้แก ่

 

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมจํานวน 10 แห่ง ในตําบลกุมภวาปี จังหวดัอุดรธานี โดยใช้แบบ

สมัภาษณ์ปลายเปิด (Opened – ended) เพือรวบรวมข้อมูลเกียวกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน แหล่งเงินทุน ความต้องการใช้บริการของประชาชน อตัราค่าบริการ 

รวมทงัสภาพการแขง่ขนั  

 

 1.2 ข้อมลูทตุิยภมิู (Secondary Data) เป็นการศกึษาข้อมลูจากวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

ทีเกียวข้อง เวบ็ไซต์องค์กรทีเกียวข้อง เช่น โรงพยาบาลกมุภวาปี กระทรวงสาธารณสขุ สํานักงาน

สถิติแห่งชาติ หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลินิกเวชกรรม ในตําบลกุมภวาปี จังหวัด

อดุรธานี มีการกําหนดขอบเขตของประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ดงันี 

 

2.1 ประชากร (Population) คือ ผู้ประกอบการคลินิกเอกชน ในตําบลกุมภวาปี จังหวดั

อดุรธานี จํานวน 13 แห่ง (กฤษณา ทวีทรัพย์, สมัภาษณ์, 2 สิงหาคม 2557) 
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 2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) การศึกษาครังนี จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) โดยใช้แบบสอบถามในการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเอกชน ประเภท

เวชกรรม จํานวน 10 แห่ง ซึงมีผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลู จํานวน 3 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 

30 จากคลินิกเอกชน ประเภทเวชกรรมทงัหมด ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล  

 

 ในการศึกษาครังนี จะใช้วิธีการทางสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี 

 

 3.1 การวิเคราะห์ด้านเทคนิค ใช้ข้อมูลจากการลงภาคสนามทีได้จากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรม จํานวน 3 ราย ในตําบลกุมภวาปี จังหวดัอดุรธานี ซึงประกอบด้วย

ข้อมลูทีตงัสถานประกอบการ ลกัษณะสถานประกอบการ อปุกรณ์บริการ การตกแต่งภายใน การ

จ้างแรงงาน และลกัษณะของผู้ประกอบการ โดยข้อมลูทีได้จากการวิเคราะห์ด้านนี จะสามารถนํา

ข้อมลูมาใช้ในการประมาณการต้นทนุของโครงการได้ 

 

 3.2 การวิเคราะห์ด้านการตลาด ใช้ข้อมลูจากการลงภาคสนามทีได้จากการสมัภาษณ์

ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรม จํานวน 3 ราย ในตําบลกุมภวาปี จังหวดัอดุรธานี เพือนําข้อมลูที

ได้มาวิเคราะห์สภาพการแขง่ขนัเชิงธุรกิจเทียบกับคู่แข่ง (Five Force Analysis) และการประเมิน

ศกัยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis) นอกจากนียังต้องอาศยัข้อมลูทุติยภมิู เพือรวบรวม

ข้อมลูพืนฐานอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลกุมภวาปี เพือทราบถึงความต้องการ

ของตลาด โดยข้อมลูทีได้จากการวิเคราะห์ด้านนี จะสามารถนําข้อมลูมาใช้ในการประมาณการ

ผลประโยชน์ของโครงการได้ 

 

 3.3 การวิเคราะห์ด้านการเงิน จะใช้ข้อมลูจากการลงภาคสนามทีได้จากการสมัภาษณ์

ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรม จํานวน 3 ราย ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เป็นการนําข้อมลู

การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและด้านการตลาด ซึงประกอบด้วยข้อมูลต้นทุนของ
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โครงการและผลประโยชน์ของโครงการ เพือนําข้อมลูมาใช้ในการคํานวณหาอตัราผลตอบแทนของ

โครงการ ได้แก่  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BRC)                

อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) และค่าความแปรเปลียน (Switching Value) 

โดยอาศยัโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel  



 
 

 

บทท ี4 
  

ผลการศึกษา  
 

 ในการศกึษาครังนีได้แบ่งการศกึษาออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ด้าน

เทคนิค การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน โดย

อาศยัข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรม ในตําบลกุมภวาปี จังหวดัอดุรธานี 

จํานวน 3 ราย โดยมีผลการศกึษาในแตล่ะด้านดงันี 

  

1. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

 

 จากการศกึษาข้อมลูด้านเทคนิคของธรุกิจคลินิกเวชกรรม สามารถสรุปผลได้ดงันี 

 

1.1 ทาํเลทีตัง: โครงการคลินิกเวชกรรมแห่งนี ตงัอยู่บนถนนยิมประสิทธิ  ตําบลกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี ใกล้กับตลาดสดกุมภวาปี เป็นแหล่งชุมชนและมีความพร้อมทังในด้านการ

คมนาคมและด้านสาธารณูปโภค โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร นอกจากนี

อําเภอกมุภวาปียังเป็นอําเภอหนึงทีมีเศรษฐกิจดี เนืองจากมีโรงงานอตุสาหกรรมผลิตนําตาล 3 

แห่ง คือ  

 

1) โรงงานนําตาลกมุภวาปี ทีตงั: หมู ่11 ต.กมุภวาปี อ.กมุภวาปี จ. อดุรธานี  

 

2) โรงงานนําตาลเกษตรผล ทีตงั: หมู ่9 ต.ปะโค อ.กมุภวาปี จ. อดุรธานี 

 

3) โรงงานนําตาลทรายแดง ทีตงั: หมู ่2 ต. เวียงคํา อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 

 

1.2 สถานทีประกอบการ: เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชัน โดยใช้พืนทีชันที 1 เป็นสถาน

ประกอบการ มีพืนทีขนาด 40 ตารางวา ห้องนํา 1 ห้อง พร้อมทีจอดรถจํานวน 8 คนั  
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1.3 อุปกรณ์บริการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ อปุกรณ์ทัวไปและอปุกรณ์และเครืองมือ

ทางการแพทย์ ประกอบด้วย 

 

ส่วนที 1 อปุกรณ์ทวัไป   ได้แก ่

 

1. เคาเตอร์   จํานวน  1  ตวั 

 

 2. โต๊ะสํานกังาน   จํานวน  1  ตวั 

 

 3. ตู้ยา    จํานวน  1  ตวั 

 

 4. เครืองทํานําร้อน – เย็น จํานวน  1  ตวั 

 

 5. พดัลม   จํานวน  1 ตวั 

 

 6. ตู้ เย็น    จํานวน  1 ตวั 

 

 7. ชนัวางของ   จํานวน  1 ตวั 

 

 8. เก้าอีพลาสติก  จํานวน  8 ตวั 

 

 9. เก้าอีสํานกังาน  จํานวน  2  ตวั 

 

ส่วนที 2 อปุกรณ์และเครืองมือทางการแพทย์ ได้แก ่

 

1. เตียงตรวจโรค   จํานวน  1 ตวั 

 

2. เครืองอลัตร้าซาวน์  จํานวน  1 เครือง  
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3. เครืองตรวจห ู   จํานวน  1 เครือง 

 

4. เครืองชงันําหนกั  จํานวน  1  เครือง 

 

5. เครืองวดัความดนัโลหิต จํานวน  1 เครือง 

 

6. เครืองตรวจนําตาลในเลือด จํานวน  1 เครือง 

 

7. เครืองพ่นยา   จํานวน  1 เครือง 

 

8. ปรอทวดัไข้   จํานวน  1 ชิน 

 

9. ชนัวางเครืองมือแพทย์  จํานวน   1  ชิน 

 

1.4 การตกแต่งภายใน: ตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และการจัดสรรพืนทีระหว่าง 

ห้องตรวจโรคและห้องโถงเพือให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่า

ด้วยลกัษณะของสถานพยาบาล พ.ศ. 2545 รวมถึงทําให้ผู้ รับบริการรู้สกึผอ่นคลาย 

 

 1.5 การจ้างแรงงาน: จ้างพนักงานประจํา 1 คน ทีอาศยัอยู่ในตําบลกุมภวาปี จังหวดั

อดุรธานี เพือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบตัิงานและสร้างรายได้ให้แก่คนในชมุชน 

 

 1.6 ผู้ประกอบการ: แพทย์ประจําโรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวดัอดุรธานี จบการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 จากการศกึษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคพบว่า การลงทุนธุรกิจคลินิกเวชกรรม ใน

ตําบลกมุภวาปี มีความเป็นไปได้ในด้านเทคนิค เนืองจากโครงการตงัอยู่ในแหล่งชุมชนและเป็น

แหล่งเศรษฐกิจทีสําคญัของอําเภอกุมภวาปี มีความพร้อมทางด้านการจัดสถานทีประกอบการ

และอปุกรณ์เครืองมือทางการแพทย์ พร้อมทงัแพทย์ผู้ตรวจรักษาเป็นแพทย์ประจําในโรงพยาบาล

กมุภวาปี ซึงสามารถสร้างความคุ้นเคยกบัคนในพืนทีได้มากขนึ 



28 
 

 
 

2. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด 

 

 2.1 ศึกษาข้อมูลพืนฐานเกียวกับอาการเจ็บของผู้ป่วยนอก 20 อันดับใน

โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  

 

ตารางที 5  อาการเจ็บป่วยทีพบในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 20 

       อนัดบัแรก ในช่วงเดือน ก.ค. 2554 

 

ชือโรค จาํนวนครัง

ต่อเดือน 

 คดิเป็น 

  ร้อยละ 

1. โรคเบาหวานชนิดทีไมต้่องพึงอินซูลีน ทีไมมี่ภาวะแทรกซ้อน 1,720 24.74 

2. โรคความดนัโลหิตสงู 1,127 16.21 

3. การดแูลการตกแตง่แผลผา่ตดั และแผลเย็บ 908 13.06 

4. ปวดท้อง 389 5.6 

5. การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร 379 5.45 

6. โรคช่องปากและฟัน (ฟันผ)ุ 274 3.94 

7. ความต้องการการสร้างเสริมภมิูคุ้มกนัตอ่โรคพิษสนุขับ้า 246 3.54 

8. อาการมนึงง 204 2.93 

9. ฟันผทีุจํากดัเฉพาะเคลือบฟัน 185 2.66 

10. ฝีรอบปลายรากฟันร่วมกบัทางหนองไหล 183 2.63 

11. ฝีรอบปลายรากฟันทีไมมี่ทางหนองไหล 173 2.49 

12. ความต้องการการสร้างเสริมภมิูคุ้มกนัตอ่โรคไข้หวดัใหญ่ 156 2.24 

13. กระเพาะอาหารกบัลําไส้อกัเสบ และลําไส้อกัเสบจากการติด

เชือ       จากสาเหตทีุไมร่ะบรุายละเอียด 

151 2.17 

14. การตรวจร่างกายทวัไป 134 1.93 

15. เบาหวานชนิดทีไมต้่องพึงอินซูลิน ร่วมกบัโคมา่ 127 1.83 

16. ลําคออกัเสบเฉียบพลนั 125 1.8 

17. ทารกเดยีว เกิดในโรงพยาบาล 123 1.77 
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ตารางที 5  (ตอ่) 

 

ชือโรค จาํนวนครัง

ต่อเดือน 

   คดิเป็น 

    ร้อยละ 

18. อายคุรรภ์ตงัแต ่37 สปัดาห์ ขนึไป 120 1.73 

19. เหงือกอกัเสบเรือรัง 119 1.71 

20. การขอใบรับรองแพทย์เพือรับเงินประกนั 108 1.55 

ทีมา: โรงพยาบาลกมุภวาปี กระทรวงสาธารณสขุ, ออนไลน์: 2554 

 

 จากตารางที 5 แสดงจํานวนอาการเจ็บป่วยในแผนกผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาลกุมภวาปี 

จงัหวดัอดุรธานี ใน 20 อนัดบัแรก แสดงเป็นจํานวนครังของการเข้ารักษา หมายถึง ผู้ ป่วยหนึงคน

อาจเข้ารับการรักษาหลายครัง เนืองจากอาการทีเจ็บป่วยทีเป็นโรคเรือรัง เช่น โรคเบาหวาน โรค

ความดนัโลหิตสงู ซึงต้องเข้าการรักษาอย่างตอ่เนืองและหลายครังใน 1 ปี จากตารางพบวา่ อาการ

เจ็บป่วยในแผนกผู้ป่วยนอกทีพบมากทีสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ อนัดบัที 1 คือ โรคเบาหวานชนิดที

ไมต้่องพึงอินซูลีน ทีไมมี่ภาวะแทรกซ้อน คิดเป็นร้อยละ 24.74 อนัดบัที 2 คือ โรคความดนัโลหิตสงู 

คิดเป็นร้อยละ 16.21 และอันดับที 3 คือ  การดแูลการตกแต่งแผลผ่าตัดและแผลเย็บ คิดเป็น               

ร้อยละ 13.06 ข้อมลูพืนฐานเกียวกบัอาการเจ็บป่วยของผู้ ป่วยนอก ทําให้ผู้ประกอบการสามารถ

ประมาณการจดัเตรียมยาและเวชภณัฑ์ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดคลินิกเวชกรรม

ในพืนทีทีทําการศึกษา รวมทังทําให้ทราบความต้องการของตลาด ในตําบลกุมภวาปี จังหวัด

อดุรธานี 

 

 2.2 พจิารณาสภาพการแข่งขันเชงิธุรกิจเทียบกับคู่แข่ง  

   

การวิเคราะห์ตลาดโดยใช้แรงกระทบทัง 5 หรือ Five Force Analysis ซึง

ประกอบด้วย 1) ความรุนแรงในการแขง่ขนัของคูแ่ขง่ขนัทีมีอยู่ 2) อปุสรรคจากคู่แข่งทีเข้ามาใหม ่

3) อปุสรรคจากสินค้าทดแทน 4) อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต และ 5) อํานาจต่อรอง

จากผู้ ซือ โดยมีรายละเอียดดงัภาพที 2  
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ภาพที 2  Porter’s Five Force Analysis 

ทีมา:  Portler (1985) 

 

2.2.1 ความรุนแรงในการแข่งขันของคู่แข่งขันทีมีอยู่  (Rivalry among 

Existing Competitors) 

 

  ปัจจบุนัมีคลินิกเวชกรรม เปิดดําเนินการอยู่ในตําบลกมุภวาปี จํานวน 10 แห่ง มี

ขีดความสามารถในการรักษาทีใกล้เคียงกนั แตบ่างแห่งเป็นคลินิกเวชกรรรมเฉพาะทาง ได้แก่ สตูิ

นารีเวชกรรม คลินิกกุมารเวชกรรม และคลินิกกระดูก โดยมีการให้บริการรักษาโรคทัวไป

เช่นเดียวกบัคลินิกเวชกรรม  

 

  สภาวะการแข่งขนัของคลินิกเวชกรรม ในตําบลกุมภวาปี จังหวดัอดุรธานี ส่วน

ใหญ่จะเปิดบริการเป็นเวลาหรือนอกเวลาราชการ บางคลินิกเปิดมานานจึงเป็นทีรู้จักของคนใน

พืนที แตค่ลินิกเวชกรรมบางแห่งก็เพิงเปิดให้บริการได้ไมน่าน คลินิกทีเปิดดําเนินการมานาน ส่วน

ใหญ่จะมีการลงทุนในเครืองมือการแพทย์ทีมีราคาค่อนข้างสงู เช่น เครืองเอ็กซเรย์ แต่หากเป็น

1. คูแ่ขง่ขนัรายใหม่

5. การแขง่ขนัระหวา่งธรุกิจ 

- การแขง่ขนัด้านราคา 

- นวตักรรมด้านผลิตภณัฑ์ 

- ความแตกตา่งด้านผลิตภณัฑ์ 

2. ผู้ขายปัจจยัการ

ผลิต 
3. ผู้ ซือ 

4. ผลิตภณัฑ์ทีทดแทน 

อปุสรรคจากคูแ่ขง่ขนัทีเข้ามา

อํานาจตอ่รองของผู้ขายปัจจยัการผลิต 

อํานาจตอ่รองของผู้ ซือ 

อปุสรรคจากผลิตภณัฑ์ทดแทน 
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คลินิกทีเพิงเปิดดําเนินการ สว่นใหญ่จะไมมี่การลงทุนในเครืองมือการแพทย์ทีมีราคาค่อนข้างสงู 

สถานทีให้บริการก็เป็นเพียงอาคารพาณิชย์ 1 คหูา หรือ 2 คูหาเท่านัน ในส่วนการโฆษณา

ประชาสมัพันธ์ของคลินิกมีค่อนข้างน้อย โดยทัวไปมกัจะมีเพียงการการทําป้ายหน้าคลินิก เพือ

บอกเวลาทําการและประเภทของบริการทีให้การรักษา นอกจากนีอตัราการให้บริการตอ่ครัง จะอยู่

ระหว่าง 100 – 500 บาท/ครัง และแพทย์ผู้ รักษาเป็นผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมและแพทย์

ประจําโรงพยาบาลกมุภวาปี ซึงสามารถดรูายละเอียดจากการสมัภาษณ์ ดงัตารางที 6 

 

ตารางที 6  ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรม ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดั    

                  อดุรธานี จํานวน 3 ราย 

 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คลินิก A  คลินิก B คลินิก C 

ดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา (ปี) 

เพิงเริม

ดําเนินการ 15 เพิงเริมดําเนินการ 

ขนาดพืนทีสถานพยาบาล (ตารางวา) 40 240 40 

ลกัษณะสถานประกอบการ อาคารพาณิชย์ บ้าน ตกึแถว 

การลงทนุในอปุกรณ์ทางการแพทย์ 

(บาท) 158,000 500,000 150,000 

เครืองอลัตร้าซาวน์ มี มี ไม่มี 

การจ้างพนกังาน (คน) 1 3 1 

วนั เวลาทําการ จนัทร์ - ศกุร์  เสาร์ - อาทิตย์ จนัทร์ - ศกุร์  

7.30 - 8.30 น. 8.00 - 13.00 น. 7.30 - 8.30 น. 

16.00 - 20.00 

น. 16.00 -19.00 น. 

เสาร์ - อาทิตย์ เสาร์ 

8.00 - 20.00 น. 16.00 - 19.30 น. 

อาทิตย์ 

9.00 - 12.00 น. 

16.00 - 19.30 น. 

อตัราค่าบริการต่อครัง (บาท) 100 - 500  100 - 500 80 - 400 

หมายเหต:ุ คลินิกเวชกรรม A คือ คลินิกทีทําการศกึษาในครังนี 

ทีมา: สมัภาษณ์ เมือวนัที 2 สิงหาคม 2557 
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นอกจากนียังพบว่า สถานทีตังของสถานประกอบการอยู่ใกล้กับสถานทีตงัของสถาน

ประกอบการรายเดิม จํานวน 2 ราย ซึงมีระยะทางห่างกนั ประมาณ 500 เมตร ดงัรายละเอียดดงั

ภาพที 3  

 

 
 

ภาพที 3  แผนทีของสถานประกอบการคลินิกเวชกรรม ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

หมายเหต:ุ  คือ สถานประกอบการคลินิกเวชกรรมทีทําการศกึษาครังนี 

ทีมา:  สมัภาษณ์ เมือวนัที 2 สิงหาคม 2557 

 

จากภาพที 3 พบวา่ คลินิกเวชกรรมทีทําการศกึษาครังนี อยู่ใกล้กบัสถานประกอบการของ

ผู้แข่งขนัรายเดิม (หมายเลข 3 และ หมายเลข 4) เนืองจากคลินิกเวชกรรมในตําบลกุมภวาปีมี

อตัราค่าบริการต่อครังใกล้เคียงกัน วัน เวลาทําการของคลินิกมีระยะเวลาการเปิดให้บริการ

ใกล้เคียงกัน และสถานทีตงัอยู่ใกล้กับคู่แข่งขนัรายเดิม 2 แห่ง ดงันันความรุนแรงในการแข่งขนั

ของคูแ่ขง่ขนัทีมีอยู่จึงถือรุนแรง 
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  2.2.2 อุปสรรคจากคู่แข่งทีเข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants)  

 

  คู่แข่งขันทีจะเข้ามาประกอบธุรกิจเอกชนรายใหม่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์

ประจําในโรงพยาบาลของอําเภอกุมภวาปีหรืออําเภอทีใกล้เคียง การเปิดคลินิกเวชกรรมจะเป็น

รายได้เสริมจากการเป็นแพทย์ประจําทีโรงพยาบาล การประกอบธุรกิจคลินิกนันจะต้องมีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ เพือให้สถานประกอบการมีความเหมาะสมต่อการ

ดําเนินธรุกิจ  

 

จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรม ในตําบลกุมภวาปี พบว่ามีคลินิกทีเพิง

เปิดดําเนินการเพียง 2 แห่ง (รวมถึงคลินิกทีทําการศกึษาครังนี) ดําเนินการไม่ถึง 1 ปี หรือคิดเป็น

ร้อยละ 18 ของจํานวนทงัหมด ดงันนัอปุสรรคจากคูแ่ขง่ขนัรายใหมจ่ึงถือวา่มีแรงกดดนัอยู่ในระดบั

ไมรุ่นแรง 

 

  2.2.3 อุปสรรคจากสินค้าทดแทน (Threats of Substitute Product)  

 

  สินค้าทดแทนของธุรกิจคลินิกเวชกรรม ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิกเฉพาะทาง     

สถานีอนามยัและร้านจําหน่ายยา ซึงถือวา่เป็นทางเลือกให้แก่ผู้ เข้าใช้บริการ ผู้ เข้าใช้บริการจะเป็น

ผู้ตดัสินใจในการเลือกใช้บริการเอง ซึงขนึอยู่กบัความรุนแรงของอาการเจ็บป่วย ความพอใจทีจะ

จ่าย ความสะดวกสบายในการเดินทาง เป็นต้น 

 

  อย่างไรก็ตามคลินิกเวชกรรมก็มีความได้เปรียบคือ ผู้ เข้าใช้บริการจะได้รับ

คําแนะนําและคําวินิจฉยัโรคทีถกูต้อง เดินทางสะดวก การบริการทีดี ประหยัดเวลาเนืองจากการ

เข้ารับการรักษาในคลินิกมีขนัตอนการเข้ารักษาน้อยกว่าการเข้ารักษาในโรงพยาบาลและสถานี

อนามยั ดงันนัอปุสรรคจากสินค้าทดแทนจึงถือวา่มีแรงกดดนัอยู่ในระดบัปานกลาง  

 

  2.2.4 อาํนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargaining of Supplier)  

 

  ผู้ประกอบการคลินิกมีอํานาจตอ่รองผู้ขายปัจจยัการผลิตคอ่นข้างน้อย เนืองจาก

ราคาเครืองมือทางการแพทย์มีความยืดหยุ่นน้อย แตเ่นืองจากผู้ประกอบการ คือ แพทย์ จึงทําให้
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ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อันดีกับตวัแทนจําหน่ายเวชภณัฑ์และอปุกรณ์ทางการ

แพทย์ ทําให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการจดัหาแหลง่วตัถดุิบทีมีต้นทนุน้อยกวา่ได้ 

 

   2.2.5 อาํนาจต่อรองจากผู้ซือ (Bargaining of Customer) 

 

  ผู้ ซือ คือ ผู้ป่วยทีเข้ารับการรักษา ไมมี่อํานาจในการตอ่รองเรืองอตัราคา่บริการใน

การรักษา เนืองจากการรักษาโรคให้หายเป็นปกติจําเป็นต่อการดํารงชีวิต แต่ผู้ ซือก็สามารถทีจะ

เลือกใช้บริการจากสินค้าหรือบริการทดแทนอืนๆได้ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามยั คลินิกการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ ร้านจําหน่ายยาหรือคลินิกเวชกรรมอืน ซึงโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ ป่วย

มกัจะเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลทีตนเองคุ้นเคยมากกว่าการเข้ารักษาในสถานพยาบาลแห่ง

ใหม ่ 

 

 2.3 การประเมินศักยภาพทางการตลาด (SWOT Analysis) 

 

  2.3.1 จุดแขง็  

   

  1. เป็นสถานพยาบาลทีมีความพร้อมในด้านอปุกรณ์เท่าเทียมกับคลินิกทีได้เปิด

ดําเนินการมาเป็นเวลานานกวา่ 

 

  2. เป็นสถานพยาบาลทีมีเวลาการเปิดบริการวนัเสาร์ – วนัอาทิตย์ ตงัแต่เวลา 

8.00 – 20.00 น. โดยคู่แข่งขนัรายอืน จะเปิดบริการวนัเสาร์ ตงัแต่ 8.00 – 12.00 น. และหยุด

ให้บริการในวนัอาทิตย์ 

 

  3. มีสถานทีกว้างขวางและสถานทีจอดรถให้บริการแก่ผู้ เข้าใช้บริการ 

 

  4. ตงัอยู่ใกล้ตลาดสดกุมภวาปี ซึงเป็นเขตชุมชน ทําให้เป็นทีสงัเกตเห็นได้ง่าย

และเป็นทีรู้จกัได้ง่าย 
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  2.3.2 จุดอ่อน  

 

  1. เป็นสถานพยาบาลทีเปิดใหมย่งัไมเ่ป็นทีรู้จกั 

 

  2. แพทย์ผู้ รักษายงัไมเ่ป็นทีรู้จกัของคนในพืนที ซึงทําให้ผู้ เข้าใช้บริการยังไม่เกิด

ความเชือมนัในการให้บริการ 

 

  3. แพทย์ยงัมีประสบการณ์ในการทํางานน้อย เมือเทียบกบัคูแ่ขง่ขนัรายอืน  

 

  2.3.3 โอกาส 

 

  1. รัฐบาลมีสว่นในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรม เนืองจากใน

ปัจจบุนัมีคลินิกเอกชนหลายแห่งทีเข้าร่วมโครงการประกนัสงัคม ซึงสง่ผลให้คลินิกมีจํานวนลกูค้า

เพิมมากขนึ  

 

  2. ประชาชนให้ความสําคัญกับสุขภาพเพิมมากขึน อันเนืองมาจากสภาวะ

แวดล้อมทีเปลียนแปลงไป รวมทงัการรับประทานอาหารทีมีสารเจือปนหรือสารเคมีตกค้างมากขนึ  

 

  2.3.4 อุปสรรค 

 

  1. คลินิกเวชกรรมทีเปิดดําเนินการมานาน อาจมีการปรับเปลียนรูปแบบการ

ให้บริการ ซึงอาจะสง่ผลให้ธรุกิจคลินิกมีการแขง่ขนัทีรุนแรงขนึ 

 

  2. นโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึงทําให้ผู้บริโภคหัน

ไปใช้บริการทีโรงพยาบาลของรัฐเพิมมากขนึ 

 

  3. ผู้ ใช้บริการจะมีความเชือมันในสถานพยาบาลทีตนเองเคยเข้าใช้บริการ

มากกวา่การเข้าใช้บริการจากสถานพยาบาลแห่งใหม ่
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  4. โครงการส่งเสริมสุขภาพภายในชุมชน ส่งผลให้สุขภาพร่างกายของคนใน

ชมุชนแขง็แรงมากขนึ ซึงสง่ผลให้ผู้ เข้าใช้บริการคลินิกลดน้อยลง 

 

3. การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงนิ  

 

 การศกึษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน เพือใช้ในการตดัสินใจวา่การลงทนุในธรุกิจคลินิกมี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด และในการดําเนินโครงการ สิงทีสําคญัตอ่การดําเนินการคือ เงิน

ลงทนุ ดงันนัผู้ลงทนุจึงต้องหาแหลง่เงินทนุ เพือทีจะนําไปใช้ในการเปิดดําเนินการธรุกิจ  

 

 ในกรณีการลงทุนในธุรกิจคลินิกเวชกรรมนี ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรม 3 ราย โดยผู้ประกอบการทงั 3 ราย ได้ใช้เงินทุนส่วนตวัทังหมดและ

กําหนดอายุของโครงการคลินิกเวชกรรมตามอายุครุภัณฑ์การแพทย์ อยู่ที 8 ปี (ทีมา: 

กรมบญัชีกลางทีกําหนดไว้ในหลกัการและนโยบายบญัชีภาครัฐฉบบัที 1, 2555) 

โดยได้ทําการศกึษาดงัตอ่ไปนี 

 

 3.1 การวเิคราะห์ต้นทุนโครงการ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายใน

การลงทนุและคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ โดยสามารถประมาณ

การต้นทนุ ได้ดงันี 

 

  1. คา่ใช้จ่ายในการลงทนุ เป็นคา่ใช้จ่ายทีเกิดขึนก่อนเริมโครงการ หรือ ในปีที 0 

หรือปีทีก่อตงัโครงการ ซึงมีคา่ใช้จ่ายรวมในการลงทนุ เป็นจํานวน 291,500 บาท ซึงประกอบด้วย 

 

   1.1 ค่าเช่าตึกอาคารพาณิชย์ 2 ชัน โดยทําสญัญารายปี คือ 90,000 

บาทต่อปี หรือคิดเป็นค่าเช่า เดือนละ 7,500 บาท การตกแต่งสถานประกอบการ ใช้เวลา

ดําเนินงานเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือคิดเป็นคา่เช่าทงัสิน 22,500 บาท 

 

   1.2 คา่ประกนัความเสียหาย 5,000 บาท 

 

      1.3 คา่ตกแตง่สถานประกอบการ 30,000 บาท 



37 
 

 
 

      1.4 ต้นทนุอปุกรณ์ทวัไปและอปุกรณ์เครืองมือทางการแพทย์ เป็นจํานวน

เงิน 185,000 บาท ดงัตารางที 7 – 8  

 

ตารางที 7  คา่ใช้จ่ายสําหรับอปุกรณ์ทวัไป 

 

รายการ จาํนวน มูลค่า (บาท) 

เคาท์เตอร์ 1 ตวั 3,500 

โต๊ะสํานกังาน 1 ตวั 2,500 

ตู้ยา 2 ตู้  2,000 

เครืองทํานําดืมร้อน – เยน็ 1 เครือง 4,000 

พดัลม 2 เครือง 1,500 

ตู้ เย็น 1 เครือง 6,500 

ชนัวางของ 1 ตวั 1,500 

เก้าอีพลาสติก 8 ตวั 2,000 

เก้าอีสํานกังาน 2 ตวั 3,000 

รวม 27,000 

ทีมา: จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมแห่งหนึง ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

 

ตารางที 8  คา่ใช้จ่ายสําหรับอปุกรณ์เครืองมือทางการแพทย์ 

 

รายการ จาํนวน มูลค่า (บาท) 

เตียงตรวจโรค 1 ตวั 6,500 

เครืองอลัตร้าซาวน์ 1 เครือง 140,000 

เครืองตรวจห ู 1 เครือง 2,800 

เครืองชงันําหนกั 1 เครือง 600 
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ตารางที 8  (ตอ่) 

 

รายการ จาํนวน มูลค่า (บาท) 

เครืองวดัความดนัโลหิตแบบอตัโนมตั ิ 1 เครือง 2,450 

เครืองตรวจนําตาลในเลือด 1 เครือง 1,600 

เครืองพ่นยา 1 เครือง 2,800 

ปรอทวดัไข้ 1 ชิน 250 

ชนัวางเครืองมือแพทย์ 1 ชิน 1,000 

รวม 158,000 

ทีมา: จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมแห่งหนึง ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

 

   1.5 ป้ายคลินิกพร้อมคา่ติดตงั รวมเป็นเงิน 7,500 บาท 

 

   1.6 คา่ยาและเวชภณัฑ์ รวมเป็นเงิน 40,000 บาท 

 

   1.7 คา่ธรรมเนียมการขอใบอนญุาตประกอบกิจการสถานพยาบาล รวม

เป็นเงิน 1,500 บาท  

 

  2. คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ เป็นคา่ใช้จ่ายทีเกิดขนึตอนเริมโครงการ ตงัแต่ปีที 

1 – 7 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 

     2.1 คา่เช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชนั แบบรายปี ปีละ 90,000 บาท 

 

    2.2 ค่าจ้างแพทย์ จํานวน 1 ราย โดยมีอตัราค่าจ้าง 700 บาทต่อ 8 

ชวัโมง หรือคิดเป็น 87.5 บาทตอ่ 1 ชวัโมง โดยค่าจ้างแพทย์ในวนัจันทร์ – วนัศกุร์ เวลาทํางาน 5 

ชัวโมงต่อ 1 วนั ค่าจ้างแพทย์ต่อวนั (วนัจันทร์ – วนัศกุร์) เท่ากับ 87.5 * 5 = 437.5 บาทต่อวนั 

และค่าจ้างแพทย์ในวนัเสาร์ – อาทิตย์ เวลาทํางาน 12 ชัวโมงต่อวนั ค่าจ้างต่อวนั (วนัเสาร์ – 
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อาทิตย์) เท่ากบั 87.5 * 12 = 1,050 บาทตอ่วนั ดงันนัคา่ใช้จ่ายในการจ้างแพทย์ต่อเดือน เท่ากับ 

(20 วนั * 437.5 บาทต่อวนั) + (8 วนั * 1,050 บาทต่อวนั) = 8,750 + 8,400 = 17,150 บาทต่อ

เดือน หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายรายปี เท่ากับ 17,150 * 12 = 205,800 บาทต่อปี โดยมีการเพิม

เงินเดือนให้ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

 

    2.3 ค่าจ้างพนักงานประจํา 1 คน เงินเดือน เดือนละ 6,000 บาท รวม

เป็นคา่ใช้จ่ายปีละ 72,000 บาท โดยมีการเพิมเงินเดือนให้ร้อยละ 5 ตอ่ปี 

 

   2.4 คา่ยาและเวชภณัฑ์ ได้แก่ ยารักษาโรค ผ้าก๊อส สําลี กระบอกฉีดยา 

ไหมเย็บแผล เฝือก ถุงมือ ฟิล์มเอ็กซเรย์ เฉลียเดือนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินปีละ 180,000

บาท และจะเพิมขนึปีละ 12.5% ตอ่ปี ตามอตัราการเติบโตของรายได้ 

 

   2.5 ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่านํา เฉลียเดือนละ 1,500

บาทตอ่เดือน รวมเป็นเงินปีละ 18,000 บาท 

 

   2.6 ค่าโทรศพัท์ ประกอบด้วย โทรศพัท์ในคลินิก ซึงมีรายจ่ายต่อเดือน

โดยเฉลีย 400 บาท/เดือน และโทรศพัท์เคลือนทีใช้แบบเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาทต่อเดือน 

ดงันนัคา่ใช้จ่ายโทรศพัท์ตอ่ปี เท่ากบั 12,000 บาท 

 

   2.7 คา่ภาษีป้ายคลินิก ปีละ 2,000 บาท   

 

   2.8 ค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น ค่าบํารุงรักษาอปุกรณ์ ค่าวสัดุสินเปลือง ค่า

อปุกรณ์สํานกังานและคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็อืนๆ เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินปีละ 24,000 บาท 

 

   2.9 คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสถานประกอบการ ปีละ 1,500 บาท 

 

   2.10 คา่เสือมราคา – อปุกรณ์สํานกังาน เท่ากบั 2,375 บาทตอ่ปี 

           คา่เสือมราคา – เครืองมือการแพทย์ เท่ากบั 18,438 บาทตอ่ปี 
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3. คา่เสือมราคา 

 

  ในการคิดคํานวณค่าเสือมราคาอปุกรณ์และเครืองมือแพทย์ จะใช้วิธี Straight 

Line เป็นวิธีการคิดคา่เสือมราคาแบบเส้นตรง (Straight Line Method) คือ การคิดค่าเสือมราคา

ของสินทรัพย์ให้เท่ากันทุกๆ ปี ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นัน ซึงกําหนดอายุการใช้งาน 

โดยกําหนดอายโุครงการ 8 ปี ตามอายกุารใช้งานของครุภณัฑ์การแพทย์ (ทีมา: กรมบัญชีกลางที

กําหนดไว้ในหลกัการและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับที 1, 2555) โดยมีรายการทีคิดค่าเสือมราคา

ตอ่ปี ดงัตารางที 9 

 

ตารางที 9  รายการอปุกรณ์สํานกังานทีคิดคา่เสือมราคา 

 

รายการอุปกรณ์สํานักงาน จาํนวน มูลค่า (บาท) 

เคาท์เตอร์ 1 ตวั 3,500 

โต๊ะสาํนักงาน 1 ตวั 2,500 

ตู้ยา 2 ตวั 2,000 

ตู้ เย็น 1 เครือง 6,500 

ชนัวางของ 1 ตวั 1,500 

เก้าอีสาํนักงาน 1 ตวั 3,000 

รวม 19,000 

ทีมา: จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมแห่งหนึง ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

 

คา่เสือมราคาอปุกรณ์สํานกังานตอ่ปี  = ราคาทนุ/อายกุารใช้งาน 

      = 19,000/8 

                = 2,375 บาทตอ่ปี 
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ตารางที 10  รายการเครืองมือการแพทย์ทีต้องคิดคา่เสือมราคา 

 

รายการเครืองมือทางการแพทย์ จาํนวน มูลค่า (บาท) 

เตียงตรวจโรค 1 ตวั 6,500 

เครืองอลัตร้าซาวน์ 1 เครือง 140,000 

ชนัวางเครืองมือแพทย์ 1 ชิน 1,000 

รวม 147,500 

ทีมา: จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมแห่งหนึง ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

 

คา่เสือมราคาเครืองมือทางการแพทย์ตอ่ปี  = ราคาทนุ/อายกุารใช้งาน 

       = 147,500/8 

       = 18,438 บาทตอ่ปี 

 

  ในการศึกษาครังนี เพือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจตามสภาพจริง ทางผู้

ศกึษาจึงได้สอบถามรายละเอียดการอายกุารใช้งานของอปุกรณ์สํานักงานและเครืองมือทางการ

แพทย์ ซึงมีบางอปุกรณ์สํานกังานและเครืองมือทางการแพทย์บางรายการทีต้องมีอายกุารใช้เพียง 

2 ปี ซึงผู้ประกอบจะต้องลงทนุเพิมเติมในปีที 3 และ ปีที 6 ซึงมีรายละเอียด ดงัตารางที 11 

 

ตารางที 11  รายการอปุกรณ์สํานกังานและเครืองมือทางการแพทย์ทีต้องซือเพิมเติม  

  

รายการทีต้องซือเพมิเตมิ จาํนวน มูลค่า (บาท) 

เครืองทํานําดืมร้อน – เยน็ 1 เครือง 4,000 

พดัลม 2 เครือง 1,500 

เก้าอีพลาสติก 8 ตวั 2,000 

เครืองตรวจห ู 1 เครือง 2,800 

เครืองชงันําหนกั 1 เครือง 600 
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ตารางที 11  (ตอ่) 

  

รายการทีต้องซือเพมิเตมิ จาํนวน มูลค่า (บาท) 

เครืองวดัความดนัโลหิตแบบอตัโนมตั ิ 1 เครือง 2,450 

เครืองตรวจนําตาลในเลือด 1 เครือง 1,600 

เครืองพ่นยา 1 เครือง 2,800 

ปรอทวดัไข้ 1 ชิน 250 

รวม 18,000 

ทีมา: จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรมแห่งหนึง ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี 

 

  คา่ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเปิดคลินิกเวชกรรม ในปีที 1 ของการดําเนินการ

เท่ากบั 626,113 บาท  ผู้ประกอบการจะต้องลงทนุอปุกรณ์สํานกังานและเครืองมือการแพทย์ในปี

ที 3 และปีที 6 เท่ากับ 18,000 บาท และกําหนดให้เมืออายุโครงการตงัแต่ปีที 2 เงินเดือนแพทย์

และเงินเดือนพนกังาน เพิมขนึ ร้อยละ 5 ตอ่ปี คา่ยาและเวชภณัฑ์ เพิมขนึ ร้อยละ 12.5 ตามอตัรา

การเติบโตของรายได้ และค่านําประปา ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพิมขึนร้อยละ 5 ต่อปี 

ดงัตารางที 12 
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ตารางที 12  การประมาณคา่ใช้จ่ายทางด้านบญัชีของโครงการเปิดคลินิกเวชกรรม ประเภทเวชกรรม (หน่วย: บาท) 

 

รายการค่าใช้จ่าย ปีที 0 ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 ปีที 4 ปีที 5 ปีที 6 ปีที 7 ปีที 8 

ต้นทนุการดําเนินการ 

         คา่ตกแตง่สถานประกอบการ 30,000  

        คา่ประกนัความเสียหาย 5,000  

        อปุกรณ์ทวัไปและเครืองมือแพทย์ 185,000  

  

18,000  

  

18,000  

  แผน่ป้ายคลินิก 7,500  

        คา่ยาและเวชภณัฑ์ 40,000  180,000  202,500  227,813  256,289  288,325  324,366  364,912  410,526  

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสถาน

ประกอบการ 1,500  

        คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ 

         คา่เช่า 22,500  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  

เงินเดือนแพทย์ 

 

205,800  216,090  226,895  238,239  250,151  262,659  275,792  289,581  

เงินเดือนพนกังาน 

 

72,000  75,600  79,380  83,349  87,516  91,892  96,487  101,311  

คา่นําประปาและคา่ไฟฟ้า 

 

18,000  18,900  19,845  20,837  21,879  22,973  24,122  25,328  

คา่โทรศพัท์   12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  
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ตารางที 12  (ตอ่) 

 

รายการค่าใช้จ่าย ปีที 0 ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3 ปีที 4 ปีที 5 ปีที 6 ปีที 7 ปีที 8 

คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

 

24,000  25,200  26,460  27,783  29,172  30,631  32,162  33,770  

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 

 

1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  

คา่เสือมราคา - อปุกรณ์ทางการแพทย์  

 

18,438  18,438  18,438  18,438  18,438  18,438  18,438  18,438  

คา่เสือมราคา - อปุกรณ์สํานกังาน 

 

2,375  2,375  2,375  2,375  2,375  2,375  2,375  2,375  

คา่ภาษีป้ายคลินิก 

 

2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  

รวมค่าใช้จ่าย 291,500  626,113  664,603  724,705  752,811  803,357  876,834  919,787  986,829  

หมายเหต:ุ มีการลงทนุอปุกรณ์สํานกังานและเครืองมือทางการแพทย์ ในปีที 3 และปีที 6 ในปีที 2 เงินเดือนแพทย์ เงินเดือนพนกังาน  

                คา่นําประปา คา่ไฟฟ้า คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ เพิมขนึร้อยละ 5 ตอ่ปี และคา่ยาและเวชภณัฑ์ เพิมขนึ ร้อยละ12.5 ตามอตัราการเติบโตของรายได้ 

ทีมา: จากการประมาณการ 
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 3.2 การวเิคราะห์ผลตอบแทนโครงการ 

 

  ในการประเมินผลตอบแทนของการลงทนุในธรุกิจคลินิกเวชกรรม จะมาจากการ

สมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรม 3 แห่ง แล้วนําข้อมลูทีได้มาประเมินหาค่าเฉลียรายได้ต่อ

เดือนของคลินิก ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 

  - อตัราคา่บริการตอ่ครัง โดยเฉลีย ครังละ 200 บาท 

   

  การประเมินอัตราการเติบโตของคลินิกเวชกรรม จะมาจากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ  3 ราย ซึงประกอบด้วย คลินิกทีเพิงเปิดดําเนินการ 2 แห่ง และคลินิกทีดําเนินการ

มาแล้ว 15 ปี โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

  - จํานวนผู้ใช้บริการตอ่วนัของคลินิกทีเพิงเปิดดําเนินการ โดยเฉลียเท่ากบั 8 ราย 

 

  - จํานวนผู้ ใช้บริการต่อวนัของคลินิกทีเปิดดําเนินการมา 15 ปี แล้ว โดยเฉลีย 

เท่ากบั 25 ราย 

 

  ดังนันจํานวนผู้ เข้าใช้บริการจะเพิมขึนปีละ เท่ากับ 21.1
14

825


 คน หรือ 

เพิมขึนปีละ 1 คน จํานวนผู้ ใช้บริการเฉลียต่อวนัของคลินิกทีเพิงเปิดดําเนินการ จํานวน 8 ราย 

อตัราการเติบโตของจํานวนผู้เข้าใช้บริการ เท่ากับ 125.0
8
1
 หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 เนืองจาก

โครงการทีทําการศกึษาจดัอยู่ในประเภทคลินิกเวชกรรมทีเพิงเปิดดําเนินการ ดงันนัรายได้ตอ่เดือน

ของคลินิก จะเท่ากับ 8 ราย*30 วนั*200 บาทต่อราย = 48,000 บาท หรือคิดเป็นรายได้ต่อปี 

เท่ากับ 48,000*12 = 576,000 บาท ซึงสามารถดูรายละเอียดการประมาณการรายได้สุทธิ                  

จากตารางที 13 และต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอตัราภาษี ปี2557 ดงัตารางที 14  
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ตารางที 13  ประมาณการรายได้สทุธิของโครงการเปิดคลินิกเวชกรรม (หน่วย: บาท) 

 

รายการ ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3  ปีที 4 ปีที 5 ปีที 6 ปีที 7 ปีที 8 

รายได้จากการบริการ 576,000  648,000  729,000  820,125  922,641  1,037,971  1,167,717  1,313,682  

หกั ต้นทนุสินค้าและบริการ 180,000  202,500  245,813  256,289  288,325  342,366  364,912  410,526  

กําไรขันต้น 396,000  445,500  483,188  563,836  634,315  695,605  802,805  903,156  

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริการ 

        คา่เช่า 90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  90,000  

เงินเดือนแพทย์ 205,800  216,090  226,895  238,239  250,151  262,659  275,792  289,581  

เงินเดือนพนกังาน 72,000  75,600  79,380  83,349  87,516  91,892  96,487  101,311  

คา่นําประปาและคา่ไฟฟ้า 18,000  18,900  19,845  20,837  21,879  22,973  24,122  25,328  

คา่โทรศพัท์ 12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  

คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 24,000  25,200  26,460  27,783  29,172  30,631  32,162  33,770  

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสถาน

ประกอบการ 1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  1,500  

คา่เสือมราคา - อปุกรณ์ทางการแพทย์  18,438  18,438  18,438  18,438  18,438  18,438  18,438  18,438  
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ตารางที 13  (ตอ่) 

 

รายการ ปีที 1 ปีที 2 ปีที 3  ปีที 4 ปีที 5 ปีที 6 ปีที 7 ปีที 8 

คา่เสือมราคา - อปุกรณ์สํานกังาน 2,375  2,375  2,375  2,375  2,375  2,375  2,375  2,375  

คา่ภาษีป้ายคลินิก 2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 446,113  462,103  478,893  496,521  515,032  534,468  554,876  576,304  

กําไรจากก่อนหักภาษี -50,113  -16,603  4,295  67,314  119,284  161,137  247,930  326,852  

หกั: ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 0  0  0  0  0  0  707  5,843  

กําไรสุทธ ิ -50,113  -16,603  4,295  67,314  119,284  161,137  247,222  321,010  

ทีมา: จากการประมาณ 
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ตารางที 14 อตัราภาษีเงินได้ของบคุคลธรรมดา ปี 2557 

 

เงนิได้สุทธิ ช่วงเงนิได้สุทธิแต่ละขัน อัตราภาษี ภาษีแต่ละขันเงินได้สุทธิ ภาษีสะสมสูงสุด 

1 - 150,000 150,000 ได้รับการยกเว้น 0 0 

150,001 - 300,000 150,000 5% 7,500 7,500 

300,001 - 500,000 200,000 10% 20,000 27,500 

500,001 - 750,000 250,000 15% 37,500 65,000 

750,001 - 1,000,000 250,000 20% 50,000 115,000 

1,000,001 - 2,000,000 1,000,000 25% 250,000 365,000 

2,00001 - 4,000,000 2,000,000 30% 600,000 965,000 

มากกว่า 4,000,000   35%     
ทีมา: กรมสรรพากร, ออนไลน์: 2557 
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3.3 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ด้านการเงนิและวัดความคุ้มค่าของโครงการ 

   

  เนืองจากข้อมูลทีได้จากการเข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจคลินิก พบว่า

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้เงินลงทุนส่วนตัวทังหมดในการลงทุนเปิดคลินิกเวชกรรม ดังนัน

การศกึษาครังนี ผู้ศกึษาจะศกึษาความเป็นไปได้ด้านการเงินในกรณีทีใช้เงินลงทุนส่วนตวัทังหมด

เท่านนั โดยมีรายละเอียดของผลการศกึษา ดงันี 

 

  1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ  

   

NPVB = 
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= 6,232,483 – 5,824,676 

 

= 407,807 บาท 

 

  2. อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 

 

NPVB = 
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                                              r = 13% 
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  3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 

 

BCR = 
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           = 
676,824,5
483,232,6

 

 

           = 1.07 เท่า 

 

  4. ระยะเวลาคืนทุน  

 

ระยะเวลาคืนทนุ = 
ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ

ผลตอบแทนสทุธิเฉลียต่อปี
 

 

   = 
075,71
500,291

 

 

               = 4.10 ปี 

 

  ผลการศกึษาในกรณีทีใช้เงินลงทนุส่วนตวัทังหมดพบว่า มลูค่าปัจจุบันสทุธิของ

โครงการเท่ากับ 407,807 บาท มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ ร้อยละ 13                

อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 1.07 เท่า และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 4.1 ปี
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ตารางที 15  มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของธรุกิจคลินิกเวชกรรม กรณีทีใช้เงินทนุสว่นตวัทงัหมด 

 

 
หมายเหต:ุ อตัราคิดลด (r) เท่ากบั 2.95  

ทีมา: จากการคํานวณ 

0 0 0 0 291,500 291,500 291,500-               291,500-             

1 8 576,000                 559,495               626,113         608,172               50,113-                 48,677-               

2 9 648,000                 611,396               664,603         627,061               16,603-                 15,665-               

3 10 729,000                 668,111               724,705         664,175               4,295                   3,936                 

4 11 820,125                 730,087               752,811         670,163               67,314                 59,924               

5 13 922,641                 797,812               803,357         694,667               119,284               103,145             

6 14 1,037,971              871,820               876,834         736,477               161,137               135,343             

7 16 1,167,717              952,693               919,787         750,417               247,930               202,276             

8 18 1,313,682              1,041,069            986,829         782,044               326,852               259,025             

รวม 7,215,135              6,232,483            6,646,539      5,824,676            568,596               407,808             

     รายรับสทุธิ    

(บาท/ปี)

       NPV       

(บาท/ปี)
ปีที

จํานวนลกูค้า 

(คน)

    รายรับรวม   

(บาท/ปี)

     NPV (B)     

(บาท/ปี)

 รายจา่ยรวม 

(บาท/ปี)

          NPV (C )     

   (บาท/ปี)
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 3.4 การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensibility Analysis) 

 

 จากการศึกษาความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจคลินิกเวชกรรมที

ผา่นมาพบวา่ การลงทนุมีความคุ้มคา่ แตอ่ย่างไรก็ตามการลงทนุอาจต้องเผชิญกบัความเสียงและ

ความไมแ่น่นอนด้านตา่งๆ เนืองจากรายได้อาจมีการเปลียนแปลงจากเดิม ซึงอาจจะเปลียนแปลง

ไปในทิศทางทีดีขนึหรืออาจจะแย่ลง แตใ่นการวิเคราะห์ครังนี จะพิจารณาแตก่รณีทีกิจการอาจจะ

แย่ลง เนืองจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินทีผ่านมามีกําไรพอทีจะสามารถตดัสินใจ

ลงทุนได้แล้ว หากความไม่แน่นอนทีเกิดขึน ทําให้รายได้มากกว่ากรณีทีผ่านมาก็ไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจ การวิเคราะห์ความออ่นไหวของโครงการ จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดงันี  

 

 กรณีที 1 ผลตอบแทนโครงการการดําเนินงานหรือรายได้ลดลงร้อยละ 5  

 

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ  

  

NPVB = 
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= 5,920,859 – 5,824,876 

 

= 96,183 บาท 

 

 2. อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 

 

NPVB = 
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                                              r = 3% 
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3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 

 

BCR = 
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           = 
876,824,5
859,920,5

 

 

           = 1.01 เท่า 

 

4. ระยะเวลาคืนทุน  

 

ระยะเวลาคืนทนุ = 
ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ

ผลตอบแทนสทุธิเฉลียต่อปี
 

 

   = 
980,25
500,291

 

 

               = 11.22 ปี 

 

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในกรณีที 1 ผลตอบแทนโครงการ 

การดําเนินงานหรือรายได้ลดลงร้อยละ 5 พบว่า มลูค่าปัจจุบันสทุธิของโครงการเท่ากับ 96,183 

บาท มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ ร้อยละ 3 อตัราผลตอบแทนต่อต้นทุนเท่ากับ 

1.01 เท่า และมีระยะเวลาคืนทนุเท่ากบั 11.22 ปี 
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ตารางที 16   มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ กรณีทีผลตอบแทนโครงการการดําเนินงานหรือรายได้ลดลงร้อยละ 5 

 

ปีที 
    รายรับรวมลดลง 5%  

(บาท/ปี) 

     NPV (B)     

(บาท/ปี) 

 รายจ่ายรวม 

(บาท/ปี) 

NPV (C ) 

(บาท/ปี) 
 รายรับสทุธิ (บาท/ปี) 

       NPV       

(บาท/ปี) 

0 0 0 291,500   291,500 -                   291,500  -     291,500  

1                      547,200             531,520          626,113         608,172  -                     78,913  -       76,652  

2                      615,600             580,826          664,603         627,061  -                     49,003  -       46,235  

3                      692,550             634,705          724,705         664,175  -                     32,155  -       29,469  

4                      779,119             693,583          752,811         670,163                        26,308          23,420  

5                      876,509             757,922          803,357         694,667                        73,151          63,255  

6                      986,072             828,229          876,834         736,477                      109,238          91,752  

7                   1,109,331             905,059          919,787         750,417                      189,544        154,641  

8                   1,247,998             989,015          986,829         782,044                      261,168        206,971  

รวม                   6,854,378          5,920,859       6,646,539      5,824,676                      207,840          96,183  

หมายเหต:ุ อตัราคิดลด (r) เท่ากบั 2.95  

ทีมา: จากการคํานวณ 
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กรณีที 2 ต้นทนุในการดําเนินการหรือคา่ใช้จ่ายเพิมขนึร้อยละ 5  

 

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ  

  

NPVB = 
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= 6,232,483 – 6,101,334 

 

= 131,149 บาท 

 

  2. อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 

 

NPVB = 
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                                              r = 4% 

 

3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 

 

BCR = 
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           = 
334,101,6
483,232,6

 

 

           = 1.02 เท่า 
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 4. ระยะเวลาคืนทุน  

 

ระยะเวลาคืนทนุ = 
ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ

ผลตอบแทนสทุธิเฉลียต่อปี
 

 

   = 
356,31
500,291

 

 

               = 9.3 ปี 

 

ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในกรณีที 2 ต้นทุนในการดําเนินการหรือ

คา่ใช้จ่ายเพิมขึนร้อยละ 5 พบว่า มลูค่าปัจจุบันสทุธิของโครงการเท่ากับ 131,149 บาท มีอตัรา

ผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบั ร้อยละ 4 อตัราผลตอบแทนตอ่ต้นทุนเท่ากับ 1.02 เท่า และมี

ระยะเวลาคืนทนุเท่ากบั 9.30 ปี 
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ตารางที 17  มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ กรณีทีต้นทนุในการดําเนินการหรือคา่ใช้จ่ายเพิมขนึร้อยละ 5 

 

ปีที 
จํานวนลกูค้า 

(คน) 

     NPV (B)     

(บาท/ปี) 

 รายจ่ายรวมเพิมขนึ 5%   

(บาท/ปี) 

NPV (C ) 

(บาท/ปี) 

 รายรับสทุธิ (บาท/

ปี) 

       NPV       

(บาท/ปี) 

0 0 0 291,500 291,500 -         291,500  -         291,500  

1 8             559,495                          657,419        638,581  -           81,419  -           79,086  

2 9             611,396                          697,833        658,414  -           49,833  -           47,018  

3 10             668,111                          760,940        697,383  -           31,940  -           29,272  

4 11             730,087                          790,451        703,671              29,674              26,416  

5 13             797,812                          843,525        729,401              79,116              68,412  

6 14             871,820                          920,675        773,301            117,295              98,520  

7 16             952,693                          965,777        787,938            201,941            164,755  

8 18          1,041,069                       1,036,171        821,146            277,511            219,922  

รวม            6,232,483                       6,964,291     6,101,334            250,844            131,149  

หมายเหต:ุ อตัราคิดลด (r) เท่ากบั 2.95  

ทีมา: จากการคํานวณ 
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กรณีที 3 ต้นทนุในการดําเนินงานเพิมขนึร้อยละ 5 และรายได้ลดลงร้อยละ 5 

 

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ  

  

NPVB = 
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= 5,920,859 – 6,101,334 

 

= -180,475 บาท 

 

  2. อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 

 

NPVB = 
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                                              r = -6% 

 

3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 

 

BCR = 
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           = 
334,101,6
859,920,5

 

 

           = 0.97 เท่า 
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  4. ระยะเวลาคืนทุน  

 

ระยะเวลาคืนทนุ = 
ค่าใช้จ่ายในการลงทนุ

ผลตอบแทนสทุธิเฉลียต่อปี
 

 

   = 
739,13
500,291

 

 

               = -21.22 ปี 

 

 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในกรณีที 3 ต้นทุนในการดําเนินงานเพิมขึน

ร้อยละ 5 และรายได้ลดลงร้อยละ 5 พบวา่ มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของโครงการเท่ากับ -180,475 บาท 

มีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากบั ร้อยละ -6 อตัราผลตอบแทนตอ่ต้นทนุเท่ากบั 0.97 เท่า 

และมีระยะเวลาคืนทนุเท่ากบั -21.22 ปี 
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ตารางที 18  มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ กรณีทีต้นทนุในการดําเนินงานเพิมขนึร้อยละ 5 และรายได้ลดลงร้อยละ 5 

 

 
หมายเหต:ุ อตัราคิดลด (r) เท่ากบั 2.95 

ทีมา: จากการคํานวณ 

0 0 0 291,500 291,500 291,500-          291,500-         

1 547,200                       531,520          657,419                     638,581      110,219-          107,060-         

2 615,600                       580,826          697,833                     658,414      82,233-            77,588-           

3 692,550                       634,705          760,940                     697,383      68,390-            62,678-           

4 779,119                       693,583          790,451                     703,671      11,332-            10,088-           

5 876,509                       757,922          843,525                     729,401      32,984            28,521           

6 986,072                       828,229          920,675                     773,301      65,397            54,929           

7 1,109,331                    905,059          965,777                     787,938      143,555          117,120         

8 1,247,998                    989,015          1,036,171                  821,146      211,827          167,869         

รวม 6,854,378                    5,920,859       6,964,291                  6,101,334   109,912-          180,475-         

 รายรับสทุธิ 

(บาท/ปี)

       NPV       

(บาท/ปี)

    รายรับรวมลดลง 5% 

  (บาท/ปี)

     NPV (B)     

(บาท/ปี)

 รายจา่ยรวมเพิมขนึ 

5% (บาท/ปี)

NPV (C ) 

(บาท/ปี)
ปีที
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3.5 ค่าความแปรเปลียน (Switching Value) เพือวิเคราะห์หาผลตอบแทนว่า กิจการ

สามารถลดผลตอบแทนมากทีสดุเท่าใด ทียงัก่อให้ธรุกิจเกิดความคุ้มทนุอยู่ 

 

Switching Value = 
PVB

PVCPVB   

 

    = 
6,232,483

5,824,6766,232,483  

 

    =  6.54% 

 

 ดงันนัโครงการนี สามารถรับผลตอบแทนลดลงได้มากทีสดุ เท่ากบัร้อยละ 6.54  



บทท ี5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศกึษา 

 

 จากการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุธรุกิจคลินิกเวชกรรม ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดั

อดุรธานี ทีได้ศกึษาความเป็นไปได้ใน 3 ด้าน คือ ด้านเทคนิค ด้านการตลาด และด้านการเงิน โดย

สามารถสรุปความเป็นไปได้ในแตล่ะด้าน ดงันี 

 

1. ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ซงึสามารถสรุปผลได้ดงันี 

 

 โครงการตงัอยู่ในแหล่งชุมชนทีมีความพร้อมทังด้านคมนาคมและด้านสาธารณูปโภค 

รวมทงัยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจทีสําคญัแห่งหนึงของอําเภอกุมภวาปี ลกัษณะสถานประกอบการ

เป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชัน โดยใช้พืนทีชัน 1 เป็นสถานประกอบการ พืนทีขนาด 40 ตารางวา มีที

จอดรถ 8 คัน มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์บริการทัวไปและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สถาน

ประกอบการมีการจัดสถานทีให้มีสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยลกัษณะของสถานพยาบาล 

พ.ศ. 2545 มีการจ้างพนักงานประจํา 1 คน และผู้ประกอบการเป็นแพทย์ประจําโรงพยาบาล      

กมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี ซึงสามารถสร้างความคุ้นเคยกบัคนในพืนทีได้ ดงันันการลงทุนในธุรกิจ

คลินิกเอกชน ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี จึงมีความเป็นไปได้ด้านเทคนิค  

 

2. ความเป็นไปได้ด้านการตลาด ซึงสามารถสรุปผลได้ดงันี 

 

 2.1 ข้อมูลพืนฐานอาการเจ็บป่วยของผู้ ป่วยนอก 20 อันดับในโรงพยาบาลกุมภวาปี 

จงัหวดัอดุรธานี ในช่วงเดือน ก.ค. 2554 พบว่าอาการเจ็บป่วยของผู้ ป่วยนอก 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 

อนัดบัที 1 คือ โรคเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลีน ทีไม่มีภาวะแทรกซ้อน อนัดบัทีสอง คือ โรคความ

ดนัโลหิตสงู และอนัดบัที 3 คือ การดแูลตกแต่งแผลผ่าตดัและเย็บแผล ซึงข้อมลูในส่วนนี ทําให้

ผู้ประกอบการสามารถประมาณการจดัเตรียมยาและเวชภณัฑ์ได้  

 

 2.2 การพิจารณาสภาพการแขง่ขนัเชิงธุรกิจเทียบกับคู่แข่ง พบว่า 1) ความรุนแรงในการ

แข่งขันของคู่แข่งขันรายเดิมมีความรุนแรง เนืองจากคลินิกมีเวลาเปิดทําการและอัตราการ
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ให้บริการตอ่ครังใกล้เคียงกนั และคลินิกทีทําการศกึษามีสถานทีประกอบการอยู่ใกล้คู่แข่งขนัราย

เดิม จํานวน 2 แห่ง 2) อปุสรรคจากคู่แข่งขันทีเข้ามาใหม่ มีแรงกดดนัอยู่ในระดบัไม่รุนแรง 

เนืองจากมีคลินิกเพิงเปิดดําเนินการเพียง 2 แห่ง จากทังหมด 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18 ของ

จํานวนทงัหมด  3) อปุสรรคจากสินค้าทดแทนมีแรงกดดนัระดบัปานกลาง เพราะถึงแม้ว่าธุรกิจ

คลินิกเอกชนจะมีสินค้าทดแทน แต่คลินิกเอกชนยังมีข้อได้เปรียบ คือ ผู้ เข้าใช้บริการจะได้รับ

คําแนะนําและคําวินิจฉัยทีถูกต้อง เดินทางสะดวก การบริการดี และประหยัดเวลา 4) อํานาจ

ตอ่รองของผู้ขายปัจจยัการผลิตมีแรงกดดนัคอ่นข้างน้อย เนืองจากราคาเครืองมือทางการแพทย์มี

ความยืดหยุ่นน้อย แตผู่้ประกอบการมีทางเลือกในการจัดหาแหล่งวตัถุดิบเองได้ และ 5) อํานาจ

ตอ่รองจากผู้ ซือ ผู้ ซือไมมี่อํานาจในการตอ่รอง แตส่ามารถเลือกใช้บริการสินค้าทดแทนอืนๆ ได้ 

 

 2.3 การประเมินศกัยภาพทางการตลาด พบว่า 1) จุดแข็ง คือ โครงการมีความพร้อมใน

ด้านอปุกรณ์เท่าเทียบกบัคลินิกทีเปิดดําเนินการมานานแล้ว มีช่วงเวลาเปิดทําการทีแตกต่างจาก

คูแ่ขง่ มีทีจอดรถให้ผู้ เข้าใช้บริการ และเป็นจุดทีสงัเกตง่าย 2) จุดอ่อน คือ โครงการเพิงเปิดใหม ่

แพทย์ผู้ รักษายังไม่เป็นทีรู้จัก รวมทังยังมีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่าคู่แข่งขนัรายอืน      

3) โอกาส คือ รัฐบาลมีส่วนในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจคลินิกเอกชน เช่น โครงการ

ประกันสงัคม นอกจากนีประชาชนยังให้ความสําคญักับสขุภาพมากขึน 4) อปุสรรค คือ คลินิก

เอกชนทีเปิดมานาน สามารถปรับเปลียนรูปแบบการให้บริการได้ นโยบายของรัฐบาล เช่น 

โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ผู้ ใช้บริการมีความเชือมนัในสถานพยาบาลทีตนเคยเข้ารับรักษา

มากกว่าคลินิกใหม่ รวมทังโครงการส่งเสริมสุขภาพภายในชุมชน ส่งผลให้สขุภาพคนในชุมชน

แขง็แรงขนึ ดงันันการลงทุนในธุรกิจคลินิกเอกชน ในตําบลกุมภวาปี จังหวดัอดุรธานี จึงมีความ

เป็นไปได้ด้านการตลาด  
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3. ความเป็นไปได้ทางด้านการเงนิ  

 

 การศกึษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน ภายใต้เงือนไข คือ แหลง่เงินทนุมาจากสว่นของ

เจ้าของทงัหมด อายโุครงการ 8 ปี โดยมีอตัราคิดลด ร้อยละ 2.95 ซึงสามารถสรุปผลได้ดงันี 

  

  1. มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) เท่ากบั 407,807 บาท 

 

  2. อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 13 

 

  3. อตัราผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ (BCR) เท่ากบั 1.07 เท่า 

 

  4. ระยะเวลาการคืนทนุ (Payback Period) เท่ากบั 4.10 ปี 

 

  5. การวิเคราะห์ความออ่นไหวของโครงการ (Sensibility Analysis) แบ่งออกเป็น 

3 กรณี ได้แก่ กรณีที 1 ผลตอบแทนโครงการดําเนินงานหรือรายได้ลดลงร้อยละ 5 กรณีที 2 ต้นทุน

ในการดําเนินการหรือคา่ใช้จ่ายเพิมขนึร้อยละ 5 และกรณีที 3 ต้นทนุในการดําเนินงานเพิมขนึร้อย

ละ 5 และรายได้ลดลงร้อยละ 5 ซึงพบวา่ทงั การเปลียนแปลงด้านผลตอบแทนหรือรายได้มีความ

ออ่นไหวมากกวา่การเปลียนแปลงด้านต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย โดยในกรณีที 1 และกรณีที 2 ธุรกิจ

คลินิกเวชกรรมยังเป็นธุรกิจทีมีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ในกรณีที 3 พบว่า ธุรกิจคลินิกเวช

กรรมเป็นธรุกิจทีไมมี่ความคุ้มคา่ในการลงทนุ 

 

  6. คา่ความแปรเปลียน (Switching Value) เท่ากบัร้อยละ 34 หมายถึง โครงการ

สามารถรับผลตอบแทนลดลงได้มากทีสดุ เท่ากบัร้อยละ 6.54 

 

 จากการศกึษาได้ผลสรุปว่า การลงทุนธุรกิจคลินิก ในตําบลกุมภวาปี จังหวดัอดุรธานี มี

ความเป็นไปได้ทงัในด้านเทคนิค ด้านการตลาดและด้านการเงิน เนืองจากเป็นธุรกิจคลินิกเอกชน

ใช้เงินลงทุนน้อย ระยะเวลาคืนทุนระยะปานกลาง และผลตอบแทนคุ้มค่า  นอกจากนีหากเปิด

ดําเนินธรุกิจเป็นเวลานาน คลินิกจะเป็นทีรู้จกั ซึงจะมีผลให้มีผู้ เข้าใช้บริการเพิมมาก 
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ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจคลินิก ในตําบลกุมภวาปี จังหวัด

อดุรธานี แบ่งเป็นข้อเสนอแนะจากผลการศกึษาและข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป โดย

มีรายละเอียด ดงันี 

 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 

 1. เงินลงทนุทีใช้ในการลงทนุเป็นเงินทนุสว่นตวัทังหมด เนืองจากเงินลงทุนทีใช้ค่อนข้าง

น้อย เพราะผู้ประกอบการสว่นใหญ่เช่าอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวในการเปิดสถานประกอบการ

มากกวา่การลงทนุก่อสร้างสถานประกอบการใหม ่

 

 2.จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลินิก ในตําบลกุมภวาปี จังหวัด

อดุรธานี พบวา่ โครงการมีความเหมาะสมในทกุๆ ด้าน ทีจะนํามาดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

อีกทังยังส่งผลดีต่อชุมชนและประชาชนในพืนที ให้มีสถานพยาบาลทีมีแพทย์ผู้ เชียวชาญและ

สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 

 

 โดยสรุปแล้ว ในการลงทนุธรุกิจคลินิก ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี จึงเป็นโครงการ

ทีน่าลงทนุ และมีความคุ้มคา่ในการลงทนุเป็นอย่างดี 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป 

 

 1. ผู้ทีสนใจในงานวิจยัฉบบันี สามารถนําข้อมลูทีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการทํางานวิจัย

ในลกัษณะใกล้เคียงกนั แตค่นละพืนทีของประเทศได้  

 

 2.สถานประกอบการคลินิกเวชกรรมทีมีเงินลงทนุสงู ควรมีการกู้ ยืมแหลง่เงินทนุจากแหลง่

อืน และควรเปลียนอตัราคิดลดตามค่าเสียโอกาสในการลงทุนอืนหรืออาจจะคิดจากอตัราเงินกู้

ธนาคารก็ได้ 
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 3. ในการเก็บแบบสอบถามครังตอ่ไป ควรมีการเก็บข้อมลูด้านผู้เข้าใช้บริการ เพือจะได้นํา

ข้อมลูทีได้มาพฒันาปรับปรุงคลินิกให้ดียิงขนึ และสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้เข้าใช้

บริการได้ 
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แบบสมัภาษณ์ผู้ประกอบการคลินิกเวชกรรม 
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แบบสัมภาษณ์ 

 

คาํชีแจงในการตอบแบบสัมภาษณ์ 

 

 แบบสัมภาษณ์นีจัดทําเพือใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าอิสระเรือง “การศึกษาความ

เป็นไปได้ในการลงทนุธรุกิจคลินิกเวชกรรม ในตําบลกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี” โดยมีวตัถปุระสงค์

เพือศึกษาข้อมลูทัวไปของสถานประกอบการ ต้นทุนในการดําเนินการ และรายรับของกิจการ 

จัดทําโดย นางสาวนําฝน ตรันเจ ริญ นักศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ดงันนัจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ

คลินิกเอกชนตอบแบบสมัภาษณ์ตามความเป็นจริง ข้อมลูทีได้จากการสมัภาษณ์นีจะเก็บไว้เป็น

ความลบัเพียงเพือใช้ในการศกึษาเท่านนัและขอขอบพระคณุท่านไว้ ณ ทีนีด้วย 

 

ส่วนที 1 ลักษณะทัวไปของสถานประกอบการ 

 

ชือคลินิก…………………………………………………………………………………………….. 

สถานทีตงั……………………………………………………………………………………………. 

 

1.ลกัษณะธรุกิจเป็นอย่างไร (แบบสาขาเดียว หรือ หลายสาขา)…………………………………... 

2. ดําเนินธรุกิจมานานเท่าไร………………………………………………………………………... 

3. ขนาดพืนทีร้าน (ตารางวา)……………………………………………………………………….. 

4. มีทีจอดรถได้กีคนั…………………………………………………………………………………. 

 

ส่วนที 2 ต้นทุนการดาํเนินการ 

 

5. ลกัษณะของสถานประกอบการ (ซือ/เช่าตกึ)………………………………………………..บาท 

 กรณีเช่า (รายเดือน/รายปี)…………………………………………………………….บาท 

6. ต้นทนุในการตกแตง่สถานประกอบการ……………………………………………………..บาท 

7. ต้นทนุในการซืออปุกรณ์ทางการแพทย์………………………………………………………บาท 
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8. อปุกรณ์ทางการแพทย์ทีจําเป็นในการดําเนินกิจการ มีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. ต้นทนุในการลงทนุเครืองใช้สํานกังาน……………………………………………………….บาท 

10. เงินลงทนุเริมต้นกิจการ มาจากแหลง่ใด 

 10.1 เงินทนุสว่นตวั จํานวน……………………………………………………………บาท 

 10.2 เงินกู้  จํานวน……………………………..บาท จ่ายดอกเบียร้อยละ……………ตอ่ปี 

11. ประมาณการคา่ใช้จ่ายรายเดือน (คา่นํา คา่ไฟ คา่โทรศพัท์)………………………………บาท 

 

12. เงินเดือนของพนกังาน……………………………………………………………บาทตอ่เดือน 

 

ส่วนที 3 รายรับการดําเนินการ 

 

13. วนัทําการ เวลาเปิด – ปิดในแตล่ะวนั…………………………………………………………… 

14. ช่วงของอตัราคา่บริการตอ่ครัง 

 14.1 อตัราคา่บริการเริมต้น……………………………………………………บาทตอ่ครัง 

 14.2 อตัราคา่บริการสงูสดุ…………………………………………………….บาทตอ่ครัง 

15. กลุม่ลกูค้าหลกัคือใคร…………………………………………………………………………. 

16. ปริมาณการให้บริการลกูค้าสงูสดุตอ่วนั…….............คน และตําทีสดุตอ่วนั……………….คน 

17. ท่านมีรายได้นอกเหนือจากการเปิดคลินิกหรือไม…่……………………………………………. 

 

- ขอบคณุทีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสมัภาษณ์คะ่- 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารการจดัตงัสถานพยาบาล 
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ภาคผนวก ค 

 ลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการให้บริการของสถานพยาบาล 

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2545 
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กฎกระทรวง 

วา่ด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ (๑) 

มาตรา ๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐ วรรค

สอง มาตรา ๔๐ วรรคสอง และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อนั

เป็นพระราชบญัญัติทีมีบทบญัญัติบางประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง

มาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออก

กฎกระทรวงไว้ ดงัตอ่ไปนี 

หมวด ๑ 

บททวัไป 

 

  ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี 

  “สมดุทะเบียนสถานพยาบาล” หมายความวา่ สมดุแสดงรายละเอียดเกียวกบั 

การได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดําเนินการสถานพยาบาล ตาม

กฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล 

  ข้อ ๒  การยืนคําขอหรือการแจ้งเป็นหนงัสือตอ่ผู้อนญุาตตามกฎกระทรวงนี 
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ในกรุงเทพมหานคร ให้ยืน ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวง

สาธารณสขุ หรือสถานทีอืนทีปลดักระทรวงสาธารณสขุประกาศกําหนด  สําหรับจังหวดัอืน ให้ยืน 

ณ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทีสถานพยาบาลนนัตงัอยู่ 

  การยืนคําขอหรือการแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงนี หากไม่

สามารถมายืนคําขอหรือหนังสือแจ้งได้ด้วยตนเอง ให้ทําหนังสือมอบอํานาจให้ผู้ อืนมายืนคําขอ

หรือหนงัสือแจ้งแทน  และในการมายืนคําขอหรือหนังสือแจ้งแทน ให้ผู้ รับมอบอํานาจนําสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจมาแสดงตอ่เจ้าหน้าทีผู้ รับคําขอหรือหนงัสือแจ้งด้วย 

หมวด ๒ 

การอนมุตัิแผนงานการจดัตงัสถานพยาบาล 

 

สว่นที ๑ 

สถานพยาบาลประเภททีไมรั่บผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

  

  ข้อ ๓  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภททีไมรั่บผู้ป่วยไว้ค้าง

คืนให้ยืนคําขออนุมัติแผนงานการจัดตังสถานพยาบาลตามแบบทีปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานตามทีระบุไว้ในแบบคําขอ

ดงักลา่ว และแผนงานการจดัตงัสถานพยาบาลตามแบบทีปลดักระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ตอ่ผู้อนญุาตก่อนยืนคําขอรับใบอนญุาต 

                    ข้อ ๔  ในการพิจารณาอนมุตัิแผนงานการจดัตงัสถานพยาบาล ผู้อนญุาตจะอนมุตั ิ

ได้ตอ่เมือพิจารณาแล้วเห็นวา่ 

  (๑) ผู้ขออนมุตัิแผนงานการจดัตงัสถานพยาบาลมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  (๒) สถานพยาบาลเป็นไปตามลกัษณะทีกําหนดในกฎกระทรวงทีออกตามความ 
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ในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และจะมีผู้ประกอบ

วิชาชีพเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดทําการตรงตามวิชาชีพและจํานวนทีกําหนดในกฎกระทรวงที

ออกตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

สว่นที ๒ 

สถานพยาบาลประเภททีรับผู้ป่วยไว้ค้างคนื 

 

  ข้อ ๕  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภททีรับผู้ป่วย 

ไว้ค้างคืน ให้ยืนคําขออนุมัติแผนงานการจัดตังสถานพยาบาลตามแบบทีปลัดกระทรวง

สาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานตามทีระบุไว้ใน

แบบคําขอดงักลา่ว  และแผนงานการจัดตงัสถานพยาบาลตามแบบทีปลดักระทรวงสาธารณสขุ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา ตอ่ผู้อนญุาตก่อนยืนคําขอรับใบอนญุาต 

  ข้อ ๖  เมือได้รับคําขออนมุตัิและแผนงานการจดัตงัสถานพยาบาลตามข้อ ๕ แล้ว

ให้ผู้ อนุญาตส่งให้คณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาเสนอความเห็นเพือประกอบการ

พิจารณาอนมุตั ิ

  ข้อ ๗  ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตังสถานพยาบาล ผู้ อนุญาตจะ

อนมุตัิได้ตอ่เมือพิจารณาแล้วเห็นวา่ 

  (๑) ผู้ขออนมุตัิแผนงานการจดัตงัสถานพยาบาลมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  (๒) บริการนนัเหมาะสมกบัความต้องการของประชาชนในเขตพืนทีและเหมาะสม 

กบัสภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพืนทีนนั 

  (๓) แผนการลงทนุเหมาะสมกบัขนาดและประเภทของบริการ 

  (๔) แบบแปลนของสถานพยาบาลเป็นไปตามลกัษณะทีกําหนดในกฎกระทรวง 

ทีออกตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  (๕) มีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดทําการตรงตามวิชาชีพ 
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และจํานวนทีกําหนดในกฎกระทรวงทีออกตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบญัญัต ิ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  ข้อ ๘  เมือผู้อนญุาตอนมุตัิแผนงานการจดัตงัสถานพยาบาลแล้ว ให้ปิดประกาศ

รายชือผู้ประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานทีตงั ประเภท ลกัษณะ และขนาดของ

สถานพยาบาล ไว้ในทีเปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย รวมทังจัดทําเอกสาร หรือแผ่นพับ หรือข้อมลู

สารสนเทศ เพือให้บริการแก่ผู้ ร้องขอ ณ  กองการประกอบโรคศิลปะ สํานักงานปลดักระทรวง 

กระทรวงสาธารณสขุ หรือสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั แล้วแตก่รณี 

  ข้อ ๙  ให้ผู้ได้รับอนมุตัิแผนงานการจดัตงัสถานพยาบาล จัดทําป้ายขนาดความ

กว้างไมน้่อยกวา่หนึงร้อยยีสิบเซนติเมตร และยาวไมน้่อยกวา่สองร้อยสีสิบเซนติเมตร ติดตงัไว้ในที

เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานทีซึงได้รับอนุมตัิตามแผนงานการจัดตงัสถานพยาบาลดงักล่าว 

โดยระบปุระเภท ลกัษณะ และขนาดของสถานพยาบาลทีจะจัดตงั พร้อมทังวนั เดือน ปี ทีได้รับ

อนมุตัิไว้ในป้ายด้วย 

  ข้อ ๑๐  ให้ผู้ ได้รับอนุมตัิแผนงานการจัดตงัสถานพยาบาลดําเนินการก่อสร้าง

อาคารสถานทีตามแผนงานดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีกําหนดไว้ในแผนงานนัน และหาก

ยงัไมแ่ล้วเสร็จให้ผู้ได้รับอนุมตัิแผนงานการจัดตงัสถานพยาบาลดงักล่าวรายงานความก้าวหน้า

ของการก่อสร้างอาคารสถานทีตอ่ผู้อนญุาตเป็นระยะทกุหกเดือน 

  กรณีทีไมส่ามารถก่อสร้างอาคารสถานทีให้แล้วเสร็จได้ภายในกําหนดระยะเวลา 

สามปีนบัแตว่นัทีได้รับอนมุตัิ ถ้าผู้ได้รับอนมุตัิแผนงานการจดัตงัสถานพยาบาลผู้นนัยงัมีความ 

ประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาลอีก ให้ยืนคําขออนมุตัิแผนงานการจดัตงัสถานพยาบาล

ใหม ่

 

หมวด ๓ 

การขอ การออกใบอนญุาตและการกําหนดเงือนไข 

 

  ข้อ ๑๑  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนญุาต ให้ยืนคําขอตามแบบทีปลดักระทรวง 
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สาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานตามทีระบุไว้ใน

แบบคําขอดงักลา่ว และหนงัสือแสดงความจํานงเป็นผู้ปฏิบตัิงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบ

วิชาชีพตามแบบทีปลดักระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วย

เอกสารหลกัฐานตามทีระบไุว้ในแบบหนงัสือนนั 

  ข้อ ๑๒  เมือกองการประกอบโรคศิลปะ สํานกังานปลดักระทรวง กระทรวง 

สาธารณสุข หรือสถานทีอืนทีปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด หรือสํานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดั แล้วแตก่รณี ได้รับคําขอรับใบอนญุาตพร้อมด้วยเอกสารและหลกัฐานตามข้อ 

๑๑ ครบถ้วนและถกูต้องแล้ว ให้เสนอเรืองตอ่คณะกรรมการเพือเสนอความเห็นตอ่ผู้อนญุาต 

  ในการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึง ให้พิจารณาวา่ 

ผู้ ขอรับใบอนุญาตได้จัดให้มีกรณีตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 

๒๕๔๑ โดยถกูต้องครบถ้วนแล้วหรือไม ่  

ข้อ ๑๓  ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบทีปลัดกระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราช

กิจจานเุบกษา 

  ข้อ ๑๔  ในการออกใบอนญุาต ให้ผู้อนญุาตมอบสมดุทะเบียนสถานพยาบาล 

 ให้ผู้ รับอนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐานเพือให้พนักงานเจ้าหน้าทีหรือผู้ อนุญาตตรวจสอบสมุด

ทะเบียนสถานพยาบาลตามวรรคหนึง อย่างน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี 

  (๑) สําเนาใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๒) บริการทีได้รับอนญุาต 

  (๓) การโอนใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๔) การแสดงความจํานงเป็นผู้ รับอนญุาตแทนกรณีผู้ รับอนญุาตตาย 

  (๕) รายการการชําระคา่ธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายปี 

  (๖) การตอ่อายใุบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๗) การออกใบแทนใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
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  (๘) รายชือผู้ประกอบวิชาชีพทีปฏิบตัิงานประจําสถานพยาบาล 

  (๙) รายการแก้ไขเปลียนแปลงใบอนญุาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

  (๑๐) บนัทึกการตรวจสอบสถานพยาบาลของพนกังานเจ้าหน้าที 

  (๑๑) สําเนาใบอนญุาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

  (๑๒) การตอ่อายใุบอนญุาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

  (๑๓) การออกใบแทนใบอนญุาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

  (๑๔) รายการแก้ไขเปลียนแปลงใบอนญุาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล 

  สมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้เป็นไปตามแบบทีปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

  ข้อ ๑๕  กรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงรายการตามข้อ ๑๔ ให้บันทึกลงในสมดุ

ทะเบียนสถานพยาบาล หากสมุดทะเบียนสถานพยาบาลหมดเนือทีทีจะบันทึกรายการที

เปลียนแปลงหรือทีเพิมขนึ ให้นําไปบนัทึกไว้ในสมดุทะเบียนสถานพยาบาลเลม่ใหม ่

  ข้อ ๑๖  ผู้ รับอนุญาตจะต้องแสดงสมุดทะเบียนสถานพยาบาลแก่พนักงาน

เจ้าหน้าทีทีเข้าไปตรวจสอบสถานพยาบาลหรือเมือได้รับการร้องขอโดยให้บันทึกวนัเวลาและ

ข้อเสนอแนะของพนกังานเจ้าหน้าทีไว้ในสมดุทะเบียนสถานพยาบาลด้วย 

  ข้อ ๑๗  ในกรณีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายใน

สาระสําคัญให้ผู้ รับอนุญาตแจ้งต่อผู้ อนุญาตเพือขอรับสมุดทะเบียนสถานพยาบาล ตาม

หลกัเกณฑ์และเงือนไขทีปลดักระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

         ข้อ ๑๘  ผู้ รับอนญุาตทีประสงค์จะแก้ไขเปลียนแปลงรายการทีได้รับอนุญาตไว้แล้ว

ในกรณีดงัต่อไปนี ให้ยืนคําขอตามแบบทีปลดักระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราช

กิจจานเุบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานตามทีระบไุว้ในคําขอนนั 

  (๑) เมือมีการเปลียนตวัผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล และผู้ รับอนุญาตได้

แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้อนญุาตทราบแล้วตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
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          (๒) เมือได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตให้เปลียนชือสถานพยาบาลตามมาตรา ๔๓ 

แห่งพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  (๓) เมือมีการเปลียนชือตวั ชือสกลุของผู้ รับอนญุาต 

  (๔) เมือมีการเปลียนชือทีตงัสถานพยาบาล 

  (๕) เมือมีการเปลียนแปลงเวลาทําการ 

  การยืนคําขอแก้ไขเปลียนแปลงรายการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ยืนพร้อมการแจ้ง

การเปลียนตวัผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลหรือการขออนุญาตเปลียนชือสถานพยาบาล 

แล้วแตก่รณีการแก้ไขเปลียนแปลงรายการตาม (๑) ให้ผู้อนญุาตบนัทึกการเปลียนแปลงไว้ในสมดุ

ทะเบียนสถานพยาบาล และระบวุนั เดือน ปี ทีบนัทึกการเปลียนแปลงดงักลา่วไว้ด้วย 

  การแก้ไขเปลียนแปลงรายการตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้ผู้อนุญาตออกใบ

แทนใบอนญุาตโดยออกใบอนญุาตใหมต่ามใบอนญุาตเดิม เว้นแตร่ายการทีผู้ รับอนุญาตขอแก้ไข

เปลียนแปลงให้แก้ไขเปลียนแปลงไปตามนนั และให้กํากับคําว่า“ใบแทน” ไว้ทีด้านหน้าซ้าย และ

ระบุวัน เดือน ปี ทีออกใบแทนใบอนุญาตไว้ด้วย พร้อมทังบันทึกการเปลียนแปลงไว้ในสมุด

ทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับใบอนญุาตเดิมให้ประทบัตรายกเลิกการใช้ด้วยอกัษรสีแดง 

  การแก้ไขเปลียนแปลงรายการชือทีตงัสถานพยาบาล ผู้ รับอนญุาตไมต้่องเสีย 

คา่ธรรมเนียมในการแก้ไขเปลียนแปลง 

 

หมวด ๔ 

การขอตอ่อายใุบอนญุาตและการอนญุาต 

 

  ข้อ ๑๙  ผู้ รับอนญุาตทีประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาต ให้ยืนคําขอตามแบบที 

ปลดักระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐาน

ตามทีระบไุว้ในแบบคําขอนนั ก่อนใบอนญุาตสินอาย ุ
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 การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ผู้อนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบสถานพยาบาลให้

เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล หากพบวา่มีการแก้ไขเปลียนแปลงการบริการแตกต่าง

ไปจากทีกําหนดไว้ในกฎหมาย ให้สถานพยาบาลดําเนินการให้ถกูต้องก่อนการต่ออายุใบอนุญาต 

การอนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาต ให้ผู้อนญุาตออกใบอนญุาตให้ใหม ่โดยให้ระบเุลขทีใบอนุญาต

เดิมไว้ด้วย และให้บันทึกการต่ออายุใบอนุญาตไว้ในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล สําหรับ

ใบอนญุาตเดิมทีหมดอายแุล้วนนั ให้ประทบัตรายกเลิกการใช้ด้วยอกัษรสีแดง 

  ข้อ ๒๐  ผู้ รับอนุญาตทีไม่ได้มายืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิน

อายหุรือได้มายืนคําขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อนใบอนญุาตสินอายุแต่ไม่ได้รับการพิจารณาต่ออายุ

ใบอนุญาตให้ถือว่าใบอนุญาตนันสินสุดลง หากผู้ รับอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการ

สถานพยาบาลนนัตอ่ไป จะต้องยืนคําขอรับใบอนญุาตใหม ่

หมวด ๕ 

การชําระคา่ธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายปี 

 

  ข้อ ๒๑  ผู้ รับอนุญาตต้องยืนคําขอชําระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

สถานพยาบาลรายปีภายในวนัที ๓๑ ธันวาคมของทุกปี  เว้นแต่กรณีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม

ตามกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมทีออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 

๒๕๔๑ 

กรณีผู้ รับอนญุาตมิได้ชําระคา่ธรรมเนียมภายในเวลาทีกําหนดตามวรรคหนึง จะต้องชําระ

เงินเพิมอีกร้อยละห้าตอ่เดือน การคํานวณเงินเพิมให้คํานวณตามจํานวนเดือนทียังไม่ได้ชําระเศษ

ของเดือนให้คิดเป็นหนึงเดือน 

  ข้อ ๒๒  ให้พนกังานเจ้าหน้าทีซึงรับชําระคา่ธรรมเนียมการประกอบกิจการ 

สถานพยาบาลรายปี ออกหลกัฐานการชําระคา่ธรรมเนียมให้แก่ผู้ รับอนญุาต ตามแบบทีปลดั 

กระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษาและบันทึกการชําระค่าธรรมเนียม

นนัและเงินเพิม(ถ้ามี) ไว้ในสมดุทะเบียนสถานพยาบาลทกุครังทีมีการชําระคา่ธรรมเนียม 
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  ข้อ ๒๓  ผู้ รับอนุญาตต้องแสดงหลกัฐานการชําระค่าธรรมเนียมการประกอบ

กิจการสถานพยาบาลรายปี ณ สถานพยาบาล โดยปิดในทีเปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนบริเวณ

ทางเข้าสถานพยาบาล 

หมวด ๖ 

การขอโอนใบอนญุาตและการอนญุาต 

 

  ข้อ ๒๔  ผู้ รับอนญุาตทีประสงค์จะโอนใบอนญุาตให้แก่บคุคลอืนซึงมีคณุสมบตัิ 

และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  

ให้ยืนคําขอตามแบบทีปลดักระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อม

ด้วยเอกสารหลกัฐานตามทีระบไุว้ในแบบคําขอนนั 

  การอนญุาตให้โอนใบอนญุาต ให้ออกใบอนญุาตให้ใหม ่และบนัทึกไว้ใน 

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล โดยกําหนดวันหมดอายุของสถานพยาบาลนันให้เป็นไปตาม

ใบอนญุาตเดิม สําหรับใบอนญุาตเดิมให้ประทบัตรายกเลิกการใช้ด้วยอกัษรสีแดง 

 

หมวด ๗ 

การแสดงความจํานงขอเป็นผู้ รับอนญุาตแทนกรณีผู้ รับอนญุาตตายและการตรวจสอบ 

 

  ข้อ ๒๕  ผู้ ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาลแทนกรณีผู้ รับอนุญาต

ตาย ให้ยืนหนงัสือแสดงความจํานงตอ่ผู้อนญุาตตามแบบทีปลดักระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานเุบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานตามทีระบุไว้ในแบบหนังสือนัน เพือขอ

ประกอบกิจการทีผู้ตายได้รับอนญุาตนนัตอ่ไป ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัทีผู้ รับอนญุาตตาย 

  เมือผู้ อนุญาตตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ แสดงความจํานงมีคุณสมบัติและไม่ มี

ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ออก

ใบอนุญาตให้ใหม่โดยกําหนดวนัหมดอายุของสถานพยาบาลนันให้เป็นไปตามใบอนุญาตเดิม 
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และบนัทึกไว้ในสมดุทะเบียนสถานพยาบาลวา่ผู้แสดงความจํานงเป็นผู้ รับอนุญาตตงัแต่วนัทีผู้ รับ

อนญุาตตาย สําหรับใบอนญุาตเดิมให้ประทบัตรายกเลิกการใช้ด้วยอกัษรสีแดง 

หมวด ๘ 

การขอและการออกใบแทนใบอนญุาต 

 

  ข้อ ๒๖  กรณีใบอนุญาตสญูหายหรือถูกทําลายในสาระสําคญั ให้ผู้ รับอนุญาต

แจ้งตอ่ผู้อนญุาตและยืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตตามแบบทีปลดักระทรวงสาธารณสขุกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามทีระบุไว้ในแบบคําขอนัน 

ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัทีได้ทราบการสญูหายหรือถกูทําลายดงักลา่ว  

  การพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้ อนุญาตออกใบอนุญาตใหม่ตาม

ใบอนญุาตเดิมโดยให้กํากบัคําวา่ “ใบแทน” ไว้ทีด้านหน้าซ้าย และระบุวนั เดือน ปี ทีออกใบแทน

ใบอนุญาตไว้ด้วย พร้อมทังบันทึกการออกใบแทนใบอนุญาตไว้ในสมดุทะเบียนสถานพยาบาล

ด้วย 

 

หมวด ๙ 

การขอและการอนญุาตให้เปลียนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

 

ข้อ ๒๗ การเปลียนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลจากประเภททีไม่รับผู้ ป่วยไว้

ค้างคืนเป็นการประกอบกิจการของสถานพยาบาลประเภททีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนไม่สามารถกระทํา

ได้ 

  ข้อ ๒ ๘  ผู้ รับอนุญาตทีประสงค์จ ะเปลียนแปลงการประก อบกิ จการ

สถานพยาบาลให้แตกตา่งไปจากทีระบไุว้ในใบอนญุาต หรือก่อสร้างอาคารขึนใหม่ หรือดดัแปลง

อาคารเกินกวา่ทีได้รับอนญุาตไว้เดิม ในกรณีใดกรณีหนึงหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี ให้กระทําได้

เมือได้รับอนญุาตจากผู้อนญุาต 

  (๑) การลดหรือเพิมแผนกบริการ 
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  (๒) การลดหรือเพิมจํานวนเตียงรับบริการในแผนกผู้ป่วยในหรือแผนกผู้ป่วยหนกั 

  (๓) การลดหรือเพิมจํานวนห้องผา่ตดัหรือห้องคลอด 

  (๔) การเปลียนลกัษณะของสถานพยาบาลจากทีได้รับอนญุาตไว้แล้ว 

  (๕) การเปลียนลกัษณะการใช้สอยอาคาร โดยการย้ายสถานทีหรือแผนกบริการ

ภายในอาคารจากผงัเดิมทีได้รับอนญุาตไว้แล้ว 

  (๖) การเพิมหรือลดอปุกรณ์ เช่น เครืองเอกซเรย์ เครืองเอม็อาร์ไอ เครืองฉายรังสี 

หรือเครืองฟอกบําบดัโลหิต 

  (๗) การก่อสร้างอาคารขึนใหม่ทีต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคมุอาคาร 

  (๘) การก่อสร้างอาคารขนึใหมที่ทําให้ต้องเปลียนแปลงการประกอบกิจการอย่าง

ใดอย่างหนึงหรือหลายอย่างตาม (๑) ถึง (๖) 

  (๙) การดดัแปลงอาคารทีก่อให้เกิดผลกระทบตอ่การบริการผู้ป่วยในระหว่างการ

ดําเนินการดดัแปลงนนั 

  (๑๐) การดดัแปลงอาคารทีทําให้ต้องเปลียนแปลงการประกอบกิจการอย่างใด

อย่างหนึงหรือหลายอย่างตาม (๑) ถึง (๖) 

  ข้อ ๒๙ การขออนุญาตเปลียนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามข้อ 

๒๘ ให้ยืนคําขอตามแบบทีปลดักระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานตามทีระบไุว้ในแบบคําขอนนั 

  ข้อ ๓๐ การขออนุมัติแผนงานการเปลียนแปลงการประกอบกิจการ ให้เป็นไป

ตามทีกําหนดไว้ในหมวด ๒ โดยอนโุลม 

  ข้อ ๓๑ การพิจารณาอนุญาตให้ เปลียนแปลงการประกอบกิจการของ

สถานพยาบาลตามคําขอของผู้ รับอนุญาตตามข้อ ๒๙ ผู้ อนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจ

สถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑  

  ข้อ ๓๒ การอนญุาตให้เปลียนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล ซึงเป็น 
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การเปลียนแปลงลกัษณะของสถานพยาบาล หรือก่อสร้างอาคารขนึใหม่ หรือดดัแปลงอาคารเกิน

กวา่ทีได้รับอนญุาตไว้เดิม และเป็นเหตใุห้เพิมหรือลดจํานวนเตียง หรือเป็นการเพิมหรือลดบริการ 

ให้ผู้อนญุาตออกใบอนญุาตให้ใหม ่โดยกําหนดวนัหมดอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามใบอนุญาต

เดิม และให้บนัทึกการเปลียนแปลงการประกอบกิจการดงักล่าว รวมทังการเพิมหรือลดจํานวนผู้

ประกอบวิชาชีพ ไว้ในสมดุทะเบียนสถานพยาบาล  สําหรับใบอนุญาตเดิมให้ประทับตรายกเลิก

การใช้ด้วยอกัษรสีแดง 

  ข้อ ๓๓ การอนญุาตให้เปลียนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลซึงเป็น 

การก่อสร้างอาคารขนึใหม่หรือดดัแปลงอาคารเกินกว่าทีได้รับอนุญาตไว้เดิมโดยไม่เป็นการเพิม

หรือลดจํานวนเตียง ให้ผู้อนญุาตบนัทึกการเปลียนแปลงดงักลา่วไว้ในสมดุทะเบียนสถานพยาบาล

ด้วย 

 

หมวด ๑๐ 

การแจ้งและจดัทํารายงานเมือจะเลิกกิจการสถานพยาบาล 

 

  ข้อ ๓๔  ผู้ รับอนญุาตทีประสงค์จะเลิกกิจการสถานพยาบาล ให้แจ้งเป็นหนังสือ

ตามแบบทีปลดักระทรวงสาธารณสขุกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา ให้ผู้อนุญาตทราบ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สิบห้าวนั ให้สถานพยาบาลประเภททีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจัดทํารายงานในการ

ดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี เสนอพร้อมหนงัสือแจ้งตามวรรคหนึง 

  (๑) รายงานยอดผู้ป่วยทียงัคงค้างอยู่ในสถานพยาบาล และแผนการดําเนินการ

ตอ่ผู้ป่วยทียงัคงค้างหลงัจากการเลิกกิจการ 

  (๒) การประกาศในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสองฉบับ หรือสืออืน ๆ เป็นเวลาไม่

น้อยกวา่สามวนั เพือให้ผู้ป่วยทีเคยรับการรักษาพยาบาลในระยะเวลาห้าปีก่อนเลิกกิจการได้ทราบ

และมาติดตอ่ขอรับเวชระเบียน ฟิล์มเอกซเรย์ และอืน ๆ ภายในกําหนดระยะเวลาไมเ่กินสองเดือน 

หลงัจากวันแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลนัน โดยในประกาศดงักล่าวต้องระบุสถานทีทีจะให้

ผู้ป่วยมาติดตอ่ขอรับเอกสารดงักลา่วให้ชดัเจนไมว่า่จะเป็น ณ สถานพยาบาลนนั หรือสถานทีอืน 



96 

  (๓) การจําหน่ายเวชระเบียน ฟิล์มเอกซเรย์ และอืน ๆ ทีไม่มีผู้มาขอรับตาม (๒) 

โดยมอบให้สถานพยาบาลทีอยู่ใกล้เคียงซึงยินดีจะรับมอบ ถ้าไม่มีสถานพยาบาลใดยินดีรับมอบ 

ให้มอบให้แก่สถานพยาบาลของรัฐทีอยู่ในอําเภอหรือเขตพืนทีนนั ให้ผู้ รับอนญุาตสง่คืนใบอนญุาต

ให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล และสมุดทะเบียน

สถานพยาบาล มาพร้อมกบัหนงัสือแจ้งตามวรรคหนึงด้วย 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  ข้อ ๓๕  ให้สถานพยาบาลทนัตกรรม ชนัสอง และสถานพยาบาลการผดงุครรภ์ ที

ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการได้ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวนัที

กฎกระทรวงนีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้ดําเนินการ

สถานพยาบาลนนัขอเลิกดําเนินการสถานพยาบาล 

 

     ให้ไว้ ณ วนัที   ๒๕   กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(ลงชือ)  สดุารัตน์   เกยรุาพนัธุ ์

           (นางสดุารัตน์  เกยรุาพนัธุ์) 

               รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ 

(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบบักฤษฎีกา เลม่ ๑๑๙ ตอนที ๘๒ ก วนัที ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕) 
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ภาคผนวก ง 

ตารางผนวก 
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ตารางผนวกที 1  ภาษีเงินได้สว่นบคุคลธรรมดา ในปีที 7  

 

รายการ      ปีที 7 

กําไรก่อนหกัภาษี     224,148 

หกั ลดหย่อน 60,000 บาท     60,000  

กําไรสําหรับคํานวณภาษี   164,148 

 

เงนิได้สุทธิ ช่วงเงนิได้สุทธิแต่ละขัน อัตราภาษี 

ภาษีแต่ละขันเงินได้สุทธิ 

(บาท) 

1 - 150,000 150,000  ได้รับการยกเว้น 0 

150,001 - 300,000 14,148  5% 707 

ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ปีที 7 707  

ทีมา: จากการคํานวณ 

ตารางผนวกที 2  ภาษีเงินได้สว่นบคุคลธรรมดา ในปีที 8  

 

รายการ      ปีที 8 

กําไรก่อนหกัภาษี     326,852 

หกั ลดหย่อน 60,000 บาท     60,000  

กําไรสําหรับคํานวณภาษี    266,852 

 

เงนิได้สุทธิ ช่วงเงนิได้สุทธิแต่ละขัน อัตราภาษี 

ภาษีแต่ละขันเงินได้สุทธิ 

(บาท) 

1 - 150,000 150,000  ได้รับการยกเว้น 0 

150,001 - 300,000 116,852  5% 5,843 

ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ปีที 8 5,843  

ทีมา: จากการคํานวณ 
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ตารางผนวกที 3  อตัราดอกเบียเงินฝากประจํารายปี ธนาคารพาณิชย์ ประจําวนัที 3 พ.ย. 57 

 

 
ทีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ออนไลน์: 2557 

 

 

 

  ประจาํ  

  12 เดือน  

กรุงเทพ 1.75

กรุงไทย 1.75

กสิกรไทย 1.7

ไทยพาณิชย์ 1.7

กรุงศรีอยธุยา 1.75

ทหารไทย 1.5000 - 2.3000

ยโูอบี 1.7000 - 1.7500

ซีไอเอ็มบี ไทย 2

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 1.7500 - 2.0000

ธนชาต 1.75

ทิสโก้ 2.4000 - 2.6500

เมกะ สากลพาณิชย์ 2.0000 - 2.1000

เกียรตนิาคนิ 2.3500 - 2.5000

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2.8500 - 2.9500

ไอซีบีซี (ไทย) 2.7

ไทยเครดิตเพือรายย่อย 2.9

แหง่ประเทศจีน(ไทย) 2.0000 - 2.2500

ตาํสุด - สูงสุดของ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 1.5000 - 2.9500

ธนาคาร  

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
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ประวัตกิารศึกษาและการทํางาน  

 

ชือ – นามสกุล    นางสาวนําฝน ตรันเจริญ 

วัน เดือน ปี ทีเกดิ   วนัที 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2532 

สถานทีเกิด    จงัหวดัหนองคาย 

ประวัตกิารศกึษา   เศรษฐศาสตรบณัฑิต 

     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

     เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ) 

     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ตําแหน่งหน้าทีการงานปัจจุบัน   เจ้าหน้าทีวิเคราะห์ข้อมลูการตลาด 

สถานทีทาํงานปัจจุบัน   บริษัท บญุรอดเทรดดิง จํากดั 

 


