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บทคัดย่อ
การศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการลงทุนห้องปฏิบตั ิการอณู ชีววิทยา เพื่อศึก ษาความ
เป็ น ไปได้ใ นโครงการลงทุ น ห้อ งปฏิบ ัติก ารอณู ชีว วิท ยาโรงพยาบาลเอกชน ในจัง หวัด เชีย งใหม่
ท าการศึก ษาด้ว ยวิธีก ารวิเ คราะห์เ นื้ อ หา (Content Analysis) และการวิเ คราะห์เ ชิง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Analysis) ผลการศึกษาพบว่ามีความเป็ นไปได้ ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตลาด ด้าน
เทคนิ ค ด้า นการจัด การและด้า นการเงิน โครงการมีค วามน่ า ลงทุ น มีเ งิน ลงทุ น เริ่ม แรกจ านวน
1,083,465 บาท ผลการประเมินโครงการพบว่า มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV) มีค่า เป็ นบวก มีค่าเท่ากับ
1,133,836.82 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 50.34% มีระยะเวลาคืนทุนแบบคิด
ลด เท่ า กับ 2 ปี 3 เดือน 11 วัน และดัช นี ก ารท าก าไร (PI) เท่ า กับ 2.05 เท่ า พบว่ า มีโ อกาสทาง
* E-mail address: rojana050271@hotmail.com
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การตลาด ศัก ยภาพในการเติบ โตและสอดคล้อ งกับ แผนยุ ท ธศาสตร์ข องโรงพยาบาลในการเพิ่ม
ศักยภาพการรัก ษาผู้ป่วย จากการพยากรณ์ พบว่าจานวนการทดสอบทางอณู ชีว วิทยามีแนวโน้ ม
เพิม่ ขึน้ เนื่องจากเป็ นเทคโนโลยีใหม่ทท่ี นั สมัยและแพทย์ให้ความสนใจในการส่งตรวจเพิม่ มากขึน้ โดย
เริม่ ต้นโครงการเลือกรายการทดสอบไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกซึง่ เป็ นการวินิจฉัยกลุ่มโรคทีพ่ บมาก
ทีส่ ดุ ในโรงพยาบาล สถานทีต่ งั ้ ของโครงการอยู่ท่ี อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการออกแบบผัง
การปฏิบตั กิ ารแบบ Process Layout ออกแบบตามมาตรฐาน โดยแบ่งเป็ นห้องเตรียมน้ ายา ห้องสกัด
สารพัน ธุ ก รรมและห้อ งตรวจวัด สารพัน ธุ ก รรม จากการวิเ คราะห์ค วามสามารถในการให้บ ริก าร
(Capacity Analysis) พบว่าเพียงพอกับจานวนอุปสงค์ในอนาคตทีพ่ ยากรณ์ไว้ สูงสุด ใน 5 ปี ขา้ งหน้า
จากการวิเคราะห์ด้านการจัด การ มีก ารคัดเลือ กนัก เทคนิ ค การแพทย์ท่มี ีความเชีย วชาญ (Job
Specialization) จากภายนอกเพิ่ม 2-3 อัตราโดยเพิ่มขึ้นตามจานวนการให้บริการทดสอบ กาหนด
อัตรากาลังโดยวิธกี ารวิเคราะห์ภาระงานด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยาเปิ ด
ให้บริการทุกวัน ในเวลา 8:00 น.–20:00 น. และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของแผนกห้องปฏิบตั กิ าร
คาสาคัญ: การศึกษาความเป็ นไปได้, มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ, ระยะเวลาคืนทุนคิดลด,
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ, ดัชนีกาไร
ABSTRACT
The “Feasibility Study on Molecular Biology Laboratory Investment Project, Private
Hospital in Chiang Mai” aims to analyze the project feasibility for decision to invest in the
Molecular Biology Laboratory. The study uses content analysis and qualitative analysis.
Findings were presented in four aspects; marketing, technique, management, and finance.
This project initial investment is 1,083,465 Baht. The results revealed that the Net Present
Value (NPV) was 1,133,836.82 Baht at the 15% required rate of return, and 50.34% of the
Internal Rate of Return (IRR) and 2 years 3 months and 11 days of discounted payback period
(DPB). Profitability Index (PI) was equal to 2.05 times. For this investment project, marketing
opportunity and market growth potential were analyzed. According to the prediction, the
tendency of having molecular biology test was increasingly required as it was the new
technology and the doctors had much more interests in using this test for their patients. At the
initial stage, this project should be applicable for the tests of influenza and dengue fever, as
the most common diseases that the patients were diagnosed in the past. The project should
be located at Amphoe Muang Chiangmai. Operation layout divides into 3 sections: the
laboratory into Media Preparation Room, DNA Extraction Room, and DNA Analysis Room.
After capacity analysis, this investment will be able to adequately support the next five year
demands. Medical laboratory scientist should be additionally recruited for 2-3 persons. This
ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, โรจนา ธรรมจินดา และ สมภพ ศักดิพั์ นธ์พนม
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Molecular Biology Laboratory shall open daily during 8 am to 8 pm and managed under the
Laboratories Department Supervision.
Keywords: Feasibility Study, Net Present Value (NPV), Discounted Payback Period (PB),
Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (PI)

บทนา
จากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สาคัญของธุร กิจบริการทดสอบและตรวจสุขภาพ เปิ ดเผยว่า มี
แนวโน้มการเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลใน ปี พ.ศ. 2551 พบว่าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547-พ.ศ.
2551 มีจานวนธุรกิจที่มสี ถานะคงอยู่และดาเนินกิจการอยู่จริงจานวน 128 ราย มีอตั ราการเติบโต
เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ 12.47% ต่อปี ส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 67.97% ประมาณ
การรายได้ของธุรกิจทุกขนาดรวมกัน ณ ปี พ.ศ. 2551 มีมลู ค่าประมาณ 1,627.91 ล้านบาท โดยรายได้
รวมรอบ 5 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547–พ.ศ. 2551 มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยเพิม่ ขึน้ 21.54% ต่อปี (กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า, 2553: 55) แม้ว่าการแข่งขันของธุรกิจในภาพรวมจะสูงแต่ส่วนใหญ่ธุรกิจอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร และ พบว่ าในปจั จุบนั การเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องคือ อุตสาหกรรมการผลิต
นาเข้า เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ การมีเทคโนโลยีการตรวจทดสอบทีม่ คี วาม
รวดเร็วและแม่นยาเพิม่ มากขึน้
ในปจั จุบนั เทคโนโลยีดา้ นการตรวจทางอณู ชวี วิทยา (Molecular Biology) เป็ นเทคนิคการ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ้ โรคได้แก่ เชือ้ ไวรัส และเชือ้ แบคทีเรีย ในระดับโมเลกุล ดีเอ็นเอ (DNA)
หรือ อาร์เอ็นเอ (RNA) ที่มคี วามไว (Sensitivity) สูง โดยเทคนิคที่นิยมนามาใช้ คือ เทคนิค PCR:
Polymerase Chain Reaction คือ กระบวนการในการสังเคราะห์ชน้ิ ส่วนของดีเอ็นเอ (DNA) หรือ อาร์
เอ็นเอ (RNA) ในหลอดทดลอง โดยได้เลียนแบบมาจากการสังเคราะห์ดเี อ็นเอ (DNA) ในสิง่ มีชวี ติ โดย
จะใช้เทคนิค PCR นี้ในการเพิม่ ปริมาณของสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ (DNA) ของสิง่ ทีต่ ้องการจะ
ตรวจวิเคราะห์ เช่น เชือ้ ไวรัส หรือเชือ้ แบคทีเรีย โดยใช้เครื่อง PCR machine หรือ Thermal Cycler
เป็ นตัวช่วยให้เกิดปฏิกริ ยิ า PCR ซึง่ เทคโนโลยีน้สี ามารถทาให้ผปู้ ่วยได้รบั การวินิจฉัยและรักษาอย่าง
แม่นยาและรวดเร็ว (Sacace Biotechnology, 2013)
ในภาคเหนือตอนบนมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยาทีเ่ ปิ ดให้บริการตรวจทดสอบจานวน 5 แห่ง
เป็ นหน่วยงานภาครัฐจานวน 4 แห่งและภาคเอกชนจานวน 1 แห่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) ซึง่
ปจั จุบนั การแข่งขันในเขตภาคเหนือตอนบนและผูใ้ ห้บริการยังมีไม่มาก อีกทัง้ การให้บริการในปจั จุบนั
มีขอ้ จากัดและพบปญั หาอาทิ การจากัดเปิ ดให้บริการเฉพาะภายในของหน่ วยงานภาครัฐ, ระยะเวลา
ตรวจวิเคราะห์และการรายงานผลทีใ่ ช้ระยะเวลานาน, การขนส่งและรับสิง่ ส่งตรวจทีต่ ้องใช้ระยะเวลา
และไม่สามารถรับได้ตลอดเวลา และ ราคาค่าบริการการตรวจวิเคราะห์สูง ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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จะต้องทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน เพื่อแก้ไขปญั หาข้อจากัดดังทีไ่ ด้กล่าวมา การศึกษานี้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนห้องปฏิบตั ิการอณู ชวี วิทยา เพื่อให้ ทราบถึง
ความคุม้ ค่าในการลงทุน และสามารถพัฒนาเป็ นผูน้ าตลาดทางด้านการตรวจทางอณูชวี วิทยา และเป็ น
การเพิม่ ศักยภาพของห้องปฏิบตั กิ ารให้กบั โรงพยาบาลเอกชน สามารถนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย บริการ
รับตรวจแก่โรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ภาคเหนือ

วัตถ ุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในโครงการลงทุนห้องปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยาโรงพยาบาลเอกชน ใน
จังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ของการวิจยั
ทาให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในโครงการลงทุนห้องปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยาโรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดเชียงใหม่ ผูป้ ระกอบการโรงพยาบาลเอกชนสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปพิจารณา
ตัดสินใจลงทุนเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลต่อไป

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดและทฤษฎีการศึกษาความเป็ นไปได้ การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ เป็ น
การศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยู่จากัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในอันที่
จะตอบสนองความต้องการคนในสังคมตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ในโครงการ กล่าวคือ เป็ นการ
ประเมินความคุม้ ค่าและไม่คมุ้ ค่า หรือผลประโยชน์และผลเสียของโครงการ เน้นการประเมินมูลค่าของ
โครงการ โดยพิจารณาว่าโครงการคุม้ ค่าแก่การลงทุนเพื่อผลประโยชน์มากกว่าผลเสียหรือต้นทุน โดย
การศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนห้องปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยา โรงพยาบาลเอกชนนี้ จะศึกษา
ความเป็ นไปได้ของโครงการโดยวิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ด้านการตลาด 2) การ
วิเคราะห์ดา้ นเทคนิค 3) การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการ 4) การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน (หฤทัย มีนะพันธ์,
2550: 17)
การวิ เ คราะห์ด้ า นการตลาด การศึก ษาความเป็ น ไปได้ท างการตลาดคือ การวิจ ัย ทาง
การตลาดรูปแบบหนึ่งทีใ่ ช้เพื่อมุ่งพิจารณาถึงความต้องการซื้อในอนาคต ลูกค้าเป้าหมาย การแข่งขัน
และคู่แข่งขัน ตลอดจนการดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่ หมาะสมเพื่อศึกษาวิเคราะห์และประเมินถึง
ปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ โอกาสทางการตลาดและ
ข้อจากัดของโครงการธุรกิจ ศักยภาพทางการตลาด (Market Potential) ตลอดจนความต้องการของ
ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, โรจนา ธรรมจินดา และ สมภพ ศักดิพั์ นธ์พนม
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ตลาด (Market Demand) ลักษณะลูกค้าเป้าหมายในด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการซือ้ ความ
ต้องการของลูกค้า ระดับการแข่งขันในธุรกิจ ความเข้มแข็งของคู่แข่งในตลาดรวมถึงการประเมินการ
ตอบสนองของคู่แข่งเมื่อโครงการธุรกิจใหม่ออกสูต่ ลาด (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2556: 101)
แนวคิ ดการพยากรณ์ และการวัดอุปสงค์ การพยากรณ์ (Forecasting) เป็ นการคาดคะเน
ลักษณะต่ างๆ หรือศิลปะของการประเมินความต้องการในอนาคตด้วยการคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดย
กาหนดเงื่อ นไขหรือสภาวะ หรือเป็ น การใช้ศาสตร์และศิลป์ท่ีจะทานายเหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต การ
พยากรณ์จะทาได้โดยใช้ประวัตแิ ละข้อมูลทีผ่ ่านมาเพื่อนามาคานวณโดยใช้การทานายเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ วิธกี ารพยากรณ์ (Forecasting Approaches) มีวธิ ที ใ่ี ช้กนั 2 วิธี ได้แก่ 1. การพยากรณ์เชิง
คุณภาพ (Qualitative forecasting) และ 2.การพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting)เป็ น
การพยากรณ์โดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ตวั เลขในอดีต (ประสงค์ ประณีตพลกรัง , 2547:
86)
การวิ เคราะห์ด้านเทคนิ ค ครอบคลุมถึง กลยุทธ์ในการเลือกทาเลทีต่ งั ้ สาหรับธุรกิจบริการ
(Service Location Strategy) การออกแบบแผนผังการดาเนินการ (Process Layout Design) การ
เลือกเทคนิคและเครื่องมือ มีความสาคัญต่อรายได้และความอยู่รอดของธุรกิจ (ประสงค์ ประณีตพล
กรัง, 2547: 215)
การวิ เคราะห์ด้านการจัดการ การจัดการว่า “การจัดการ” หมายถึงการทางานให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ ซึง่ ร่วมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่
การวางแผน การจัดองค์กร การชีน้ าและการควบคุมองค์กร (สาคร สุขศิรวิ งศ์, 2558: 95)
การวิ เคราะห์ด้านการเงิ น การวิเคราะห์โครงการด้านการเงินคือการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รบั เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทีเ่ สียไปจากการดาเนินกิจกรรมของโครงการ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าควรลงทุนในโครงการหรือไม่ (ธนาวัลย์ โขมศิริ และวรพจน์ มีถม, 2555: 54)
การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจะต้องใช้เงินลงทุนจานวนมาก ผลของการตัดสินใจจะสร้างภาระผูกพัน ซึง่
จะเกีย่ วข้องกับผลตอบแทนหรือกระแสเงินสดรับ รายปี และค่าใช้จ่ายหรือกระแสเงินสดจ่ายรายปี โดย
ค่าใช้จ่ายหรือกระแสเงินสดจ่ายรายปี พจิ ารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นตัวเงินทีไ่ ม่ใช่ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
การวิเคราะห์ดา้ นการเงินของโครงการไม่นาค่าเสือ่ มราคามาเป็ นค่าใช่จ่ายหรือกระแสเงินสดจ่าย โดยที่
กระแสเงินสดสุทธิรายปี เป็ นการแสดงการรับเงินสดและการจ่ายเงินสดแต่ละปี ของโครงการทีจ่ ่ายจริง
ตลอดอายุของโครงการ (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2556: 24)
งบประมาณจ่ายลงทุน (Capital Budgeting) เทคนิคทางการเงินในการประเมินโครงการ
ได้แก่
1. มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็ นการประเมินโครงการโดยใช้แนวคิด
Discounted Cash Flow หมายถึง มูลค่าปจั จุบนั สุทธิมคี ่าเท่ากับผลต่างของมูลค่าปจั จุบนั รวมของ
กระแสเงิน สดที่ไ ด้ร ับจากการลงทุน กับ มูล ค่ า ป จั จุ บ ัน ของกระแสเงินสดที่จ่ ายลงทุ น โดยใช้อ ัต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (k) เป็ นอัตราคิดลดค่าของเงินเกณฑ์การตัดสินใจ ควรลงทุนเมื่อ NPV มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับศูน ย์ (เป็ นบวก) โครงการมีมูลค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดรับสุทธิมากกว่าหรือ
ปีท่ี 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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เท่ากับมูลค่าปจั จุบนั ของเงินลงทุนทีจ่ ่ายไปตามลาดับ, ไม่ควรลงทุนเมื่อ NPV มีค่าน้อยกว่าศูนย์ (เป็ น
ลบ) โครงการมีมลู ค่าปจั จุบนั ของกระแสเงินสดรับสุทธิน้อยกว่ามูลค่าปจั จุบนั ของเงินลงทุนทีจ่ ่ายไป
2. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of return: IRR) อัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของ
โครงการเท่ากับอัตราคิดลด (Discount Rate) ทีท่ าให้มูลค่าปจั จุบนั รวมของกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะ
ได้ร ับ จากการลงทุ น มีค่ า เท่ า กับ มูล ค่ า ป จั จุ บ ัน รวมของเงิน ลงทุ น ที่จ่ า ยไป หรือ เป็ น การหาอัต รา
ผลตอบแทนทีต่ ้องการจากโครงการทีท่ าให้ค่า NPV เท่ากับศูนย์ เกณฑ์การตัดสินใจสาหรับวิธอี ตั รา
ผลตอบแทนภายใน (IRR Acceptance Criterion) โครงการปกติ (Conventional Project) ควรลงทุน
ถ้าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มากกว่าหรือเท่ากับต้นทุนของเงินทุน (k) และ ไม่ควรลงทุนถ้า
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) น้อยกว่าต้นทุนของเงินทุน (k)
3. ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period: DPB) ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด
คือจานวนปี ทก่ี จิ การจะได้รบั เงินทีล่ งทุนเริม่ แรกของโครงการกลับคืนมา หรือระยะเวลาทีก่ ระแสเงินสด
สะสม (Cumulative Cash Flows) ของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ โดยมีเรื่องค่าของเงินตามเวลาที่
จะต้องนามาคิดในการลดมูลค่ากระแสเงินสดเพื่อนามาทาการคานวณหาระยะเวลาคืนทุนทีถ่ ูกต้อง
4. ดัชนีกาไร (Profitability Index: PI) ดัชนีกาไร เป็ นค่าของดัชนีหรืออัตราส่วนของมูลค่า
ปจั จุบนั ของกระแสเงินสดรับของโครงการ กับ ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ของมูลค่าปจั จุบนั ของ
กระแสเงินสดจ่าย เพื่อให้ทราบถึงว่า กระแสเงินสดทีจ่ ่ายไป 1 บาทสามารถทาให้เกิดกระแสเงินสดรับ
เป็ นจานวนเท่าใด เกณฑ์การตัดสินใจ สาหรับวิธดี ชั นีกาไร (PI Acceptance Criterion) โครงการ
โดยทัวไปควรลงทุ
่
นเมื่อค่า PI เท่ากับหรือมากกว่า 1 และไม่ควรลงทุนเมื่อค่า PI น้อยกว่า 1 (พรรณุภา
ธุวนิมติ รกุล, 2555: 218)
แนวคิ ดเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงพยาบาล
วิธีก ารศึก ษาต้น ทุนของห้อ งปฏิบ ัติการโรงพยาบาล (วิโรจน์ ไววานิช กิจ , 2544 : 139)
ประกอบไปด้วยขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาโครงสร้างระบบการบริหาร การเงิน พัสดุและการให้บริการของห้องปฏิบตั ิการ
โรงพยาบาล
2. รวบรวมข้อมูลสถิตคิ ่าใช้จ่ายรายปี และแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามลักษณะหน่วยงาน
3. นาค่าใช้จ่ายทัง้ หมดมาจัดระบบเพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนต่อหน่ วยในการให้บริการต่อหน่ วย
ของห้องปฏิบตั กิ ารในปี ทท่ี าการศึกษา
4. วิเคราะห์หารายได้และการคืนทุน (Cost Recovery) ในมิตขิ องรายรับ (Revenue) ของการ
ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในปี ทท่ี าการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นได้ในการลงทุน
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลีนิคเวชกรรมในตาบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
(น้าฝน ตรัณเจริญ, 2558: 85) พบว่า การลงทุนธุรกิจคลีนิคเวชกรรม มีความเป็ นไปได้ในการลงทุนทัง้
3 ด้าน ได้แก่ดา้ นเทคนิค ด้านตลาดและด้านการเงิน ผลการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของโครงการ พบว่า
โครงการมีมูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV) เท่ากับ 407,807 บาท อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)
ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, โรจนา ธรรมจินดา และ สมภพ ศักดิพั์ นธ์พนม
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เท่ากับร้อยละ 13 อัตราส่วนดัชนีกาไร (PI) เท่ากับ 1.07 เท่า และมีระยะเวลาคืนทุน (PB) เท่ากับ 4.1
ปี

กรอบแนวความคิด
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ดา้ นการตลาด
-การพยากรณ์ความต้องการ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ดา้ นเทคนิค
-การออกแบบผัง & เครือ่ งมือและอุปกรณ์

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ดา้ นการจัดการ
-การภาระงานด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ดา้ นการเงิน
-การพยากรณ์เงินลงทุนเริม่ แรก
-การพยากรณ์งบกระแสเงินสดตลอดอายุโครงการ
การประเมินโครงการลงทุน
-NPV, IRR, Discounted PB and PI

ระเบียบวิธีการวิจยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาประชากรจานวน 16 ราย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้บริการ แบ่งเป็ น
3 กลุ่มดังนี้
1. แพทย์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องและทาการส่งตรวจทางอณู ชวี วิทยากลุ่มโรคติดเชื้อในระบบ
ทางเดินหายใจคืออายุรแพทย์โรคติดเชือ้ และกุมารแพทย์โรคติดเชือ้ จานวน 7 ราย
2. หัวหน้าแผนกห้องปฏิบตั กิ ารหรือแผนกเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนในเขตพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน ทีม่ ศี กั ยภาพและมีโอกาสในการส่งตรวจทางอณูชวี วิทยาในอนาคตโดยมีเกณฑ์การ
ตัดสินใจเลือกคือเป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมจี านวนเตียงตัง้ แต่ 100 เตียงขึน้ ไป จานวน 6
ราย
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3. ผูแ้ ทนขายและเชีย่ วชาญด้านผลิตภัณฑ์ดา้ นเทคโนโลยีอณูชวี วิทยาจากบริษทั อุปกรณ์และ
เครื่องมือห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ จานวน 3 ราย
เงื่อนไขสาหรับการวิ เคราะห์โครงการลงทุนในงานวิ จยั นี้
1. ก าหนดอัต ราผลตอบแทนที่ต้อ งการ15% จากการสัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารก าหนดให้มีค่ า
มากกว่าอัตราดอกเบีย้ และค่าเสียโอกาส
2. โครงการนี้มรี ะยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discounted Payback Period: DPB) ไม่เกิน 3 ปี
3. โครงการนี้มคี ่าดัชนีกาไร (Profitability Index: PI) มีค่ามากกว่า 1 เท่า
4. การพยากรณ์ยอดจานวนการทดสอบทางอณูชวี วิทยาใช้ระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากคานึงถึง
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ทร่ี วดเร็ว
5. การพยากรณ์ในครัง้ นี้เลือกใช้เฉพาะข้อมูลในอดีต 5 ปี ของโรงพยาบาล ในรายการ
ทดสอบอณูชวี วิทยาไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก ไม่ได้นาข้อมูลในเชิงระบาดวิทยาของทัง้ จังหวัด ทัง้ 2
โรคมาประกอบในการพยากรณ์
6. การจัดทางบการเงินล่วงหน้าใช้ระยะเวลา 5 ปี ตามระยะเวลาของการพยากรณ์
7. ยอดขายมีอตั ราการเจริญเติบโตเป็ นเส้นตรง ตลอดระยะเวลา 5 ปี จากการพยากรณ์โดยใช้
โมเดลอนุกรมเวลา (Time-Series Forecasting) ด้วยวิธกี ารคาดคะเนเชิงแนวโน้ม
8. แหล่งทีม่ าของเงินทุน (Source of funds) คือเงินลงทุนในส่วนของเจ้าของ 100%
9. การลงทุนในโครงการนี้ไม่นามูลค่าทีด่ นิ และการก่อสร้างอาคารมาคานวณ เนื่องจากเป็ น
นโยบายของผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งการให้มกี ารใช้พน้ื ทีว่ ่างภายในอาคารโรงพยาบาล
10. ค่าจ้างเจ้าหน้ามีการคานวณตามจานวนอัตรานักเทคนิคการแพทย์ท่ตี ้องการตามการ
พยากรณ์จานวนการทดสอบ ในระยะเวลา 5 ปี
ั่
11. กาหนดให้ไม่มเี ครดิตเทอมทัง้ ฝงของลู
กค้าและเจ้าหนี้การค้า
12. หลังจากระยะเวลา 5 ปี โครงการห้องปฏิบตั ิการอณู ชวี วิทยายังคงดาเนินต่อ จึงไม่มี
กระแสเงินสดเมื่อสิน้ สุดโครงการและไม่นาเงินทุนหมุนเวียนสุทธิมาบวกกลับ
13. โครงการลงทุนห้องปฏิบตั อิ ณูชวี วิทยามีเงื่อนไขพิเศษจากบริษทั ผูจ้ ดั จาหน่ ายน้ ายาตรวจ
วิเคราะห์ในการให้การสนับสนุนเครื่องมือมูลค่า 5,000,000 บาทตลอดระยะเวลาสัญญาให้ยมื เครื่องมือ
เครื่อง Real Time PCR จึงไม่ถูกนาไปคานวณเป็ นเงินลงทุนเริม่ แรก
14. เงื่อนไขพิเศษจากบริษทั ผูข้ ายน้ายาตรวจทางอณูชวี วิทยากาหนดราคา ปริมาณน้ายาและ
ระยะเวลาในสัญญาการยืมเครื่องมือทีเ่ ป็ นข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับบริษทั ผูข้ าย
15. กาหนดให้เครื่องมือและอุปกรณ์ มอี ายุการใช้งาน 5 ปี และการคิดค่าเสื่อมราคาใช้วิธี
เส้นตรงและไม่มมี ลู ค่าซาก
16. ต้นทุนของน้ายาตรวจวิเคราะห์แปรผันตามยอดขาย
17. ค่ า น้ า ค่ า ไฟและค่ า สาธารณู ป โภคอื่น ๆ ไม่ ถู ก น ามาคิด รวมเนื่ อ งจากมีก ารคิด เข้า
ส่วนกลางของโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทัง้ หมดตามนโยบายของผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, โรจนา ธรรมจินดา และ สมภพ ศักดิพั์ นธ์พนม
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การเก็บข้อมูลและเครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูศ้ กึ ษาทาการเก็บข้อมูลจากประชากร
16 รายแบ่งเป็ น ทาการสารวจโดยใช้การสัมภาษณ์ ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ผูศ้ กึ ษาทาการ
เก็บข้อมูลงบการเงินของโรงพยาบาลเอกชน, ข้อมูลสถิติการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการด้วย
เทคนิคด้านอณูชวี วิทยา และข้อมูลจาก วารสาร บทความ รายงานวิจยั และเอกสารรายงานการศึกษา
ตลอดจนสถิติจ ากส านัก งานสถิติจ ัง หวัด เชีย งใหม่ แ ละส านัก งานสถิติแ ห่ ง ชาติ เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ น
การศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการตลาด ด้านเทคนิค การจัดการ และการเงิน จาก
ประชากรทัง้ 3 กลุ่มได้แก่ แพทย์ จานวน 7 ราย หัวหน้าแผนกห้องปฏิบตั ิการหรือแผนกเทคนิค
การแพทย์ จานวน 6 ราย ผู้แทนขายและเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อณูชวี วิทยาจากบริษัทจานวน 3
ราย การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลการสัมภาษณ์เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมในการใช้บริการและส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผูใ้ ช้บริการคือแพทย์และหัวหน้าแผนกห้องปฏิบตั กิ าร ส่วนการวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ซึง่ นาเอาข้อมูล
ทัง้ ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ ทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวม และศึกษาทางด้านเทคนิค มาร่วมประเมินต้นทุนของ
โครงการและทาการวิเคราะห์ทางด้านงบประมาณจ่ายลงทุน ทีป่ ระกอบด้วย เงินลงทุนเริม่ แรก กระแส
เงินสดจากการดาเนินงานทีค่ าดว่าจะได้รบั และทาการประเมินโครงการโดยใช้เทคนิคในการประเมิน
โครงการ

ผลการวิจยั
1. การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ด้านการตลาด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดและการแข่งขันพบว่าจานวนโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ท่มี ีจานวน 14 แห่ง มีการแข่งขันอุตสาหกรรมธุรกิจบริการสุขภาพมีการแข่งขันไม่
รุนแรงมากนัก เนื่องจากมีขนาดและศักยภาพ รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่ างกัน ด้านการ
แข่งขันห้องปฏิบตั ิการอณู ชวี วิทยา ภาพรวมในภาคเหนือตอนบนพบว่ามีจานวนห้องปฏิบตั ิการอณู
ชีววิทยาทีเ่ ปิ ดให้บริการตรวจทดสอบด้วยตนเองทัง้ หมด 5 แห่ง เป็ นหน่ วยงานภาครัฐจานวน 4 แห่ง
และหน่ วยงานภาคเอกชนจานวน 1 แห่ง การตรวจทดสอบในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเปิ ด
ดาเนินการด้วยตนเอง เป็ นการส่งต่อไปยังห้องปฏิบตั กิ ารทีร่ บั ตรวจต่อ (Subcontract Laboratory) จาก
การศึกษาข้อมูลปี พ.ศ. 2556–2560 ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่าจานวนการส่งตรวจทาง
อณูชวี วิทยาทีส่ าคัญได้แก่ การทดสอบไข้หวัดใหญ่และการทดสอบไข้เลือดออก มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ใน
อัตราเฉลีย่ 30.05 % สืบเนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ทท่ี นั สมัยและแพทย์ให้ความสนใจมากขึน้
จากการศึกษาข้อมูล พบว่าแพทย์ให้ความสาคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมีคุณภาพ ถูกต้องแม่นยา
น่าเชื่อถือและต้องการให้มกี ารแนะนาประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลมากขึน้ โดยแนวโน้มการส่งตรวจที่
เพิม่ ขึน้ แสดงดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 ตามลาดับ

ปีท่ี 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
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รูปที่ 1: จานวนการทดสอบทางอณูชวี วิทยา รายการทดสอบไข้หวัดใหญ่
ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2556–พ.ศ. 2560
ที่มา: บันทึกจานวนการทดสอบทางอณูชวี วิทยา รายการทดสอบไข้หวัดใหญ่
ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
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รูปที่ 2: จานวนการทดสอบทางอณูชวี วิทยา รายการทดสอบไข้เลือดออก
ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560
ที่มา: บันทึกจานวนการทดสอบทางอณูชวี วิทยา รายการทดสอบไข้เลือดออก
ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ

ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, โรจนา ธรรมจินดา และ สมภพ ศักดิพั์ นธ์พนม
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ตารางที่ 1: แสดงราคารายการทดสอบทางอณูชวี วิทยาของคู่แข่งขันทีส่ าคัญ
ราคาการทดสอบไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลคู่แข่ง
ด้วยวิ ธีอณูชีววิ ทยา ( บาท )
โรงพยาบาลแห่งที่ 1
1,500
โรงพยาบาลแห่งที่ 2
5,200
ที่มา: ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, 2561
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ราคาการทดสอบไข้เลือดออก
ด้วยวิ ธีอณูชีววิ ทยา ( บาท )
1,800
2,340

จากนัน้ ทาการพยากรณ์จานวนการส่งตรวจทดสอบในอนาคต 5 ปี โดยวิธกี ารพยากรณ์เชิง
ปริมาณ (Quantitative Forecasting)โดยเลือกใช้โมเดลอนุ กรมเวลา(Time-Series Forecasting) ด้วย
วิธกี ารคาดคะเนเชิงแนวโน้มจากการสร้างสมการเส้นตรงเพื่อพยากรณ์จานวนการทดสอบและประมาณ
การรายได้ ดังปรากฎในสมการ (1) ซึง่ กาหนดราคาให้เท่ากับคู่แข่งขันจากตารางที่ 1 คือ ไข้หวัดใหญ่
1,500 บาท ต่อ Test และไข้เลือดออก 1,800 บาท ต่อ Test
ผลการพยากรณ์รายการทดสอบไข้หวัดใหญ่ได้จากสมการ (2) จากฐานข้อมูลการส่งตรวจ
ทางอณู ชีววิทยาในรายการทดสอบไข้หวัดใหญ่สมการเชิงเส้นสาหรับการพยากรณ์ รายการทดสอบ
ไข้หวัดใหญ่ได้ดงั นี้
Y = a + bX
(1)
Y = (– 40.4) + 390.2X
(2)
กาหนดให้
Y = จานวนการคาดคะเนของรายการทดสอบไข้หวัดใหญ่
a = จุดตัดแกน Y (Y-axis intercept)
b = ค่าความชันของสมการเชิงถดถอย (Slope of the regression line)
X = จานวนปี
ผลการพยากรณ์รายการทดสอบไข้เลือดออกได้จากสมการ (3) จากฐานข้อมูลการส่งตรวจ
ทางอณู ชีววิทยาในรายการทดสอบไข้หวัดใหญ่สมการเชิงเส้นสาหรับการพยากรณ์ รายการทดสอบ
ไข้เลือดออกได้ดงั นี้
Y = 152.3 +7.5X
(3)
กาหนดให้
Y = จานวนการคาดคะเนของรายการทดสอบไข้หวัดใหญ่
a = จุดตัดแกน Y (Y-axis intercept)
b = ค่าความชันของสมการเชิงถดถอย (Slope of the regression line)
X = จานวนปี
ผลการพยากรณ์ พบว่าจานวนความต้องการการทดสอบ มีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยปี ละ
15% ซึง่ จะนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้านการเงินต่อไป ผลการพยากรณ์ดงั
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2: แสดงผลการพยากรณ์จานวนการทดสอบและประมาณการรายได้ในปี พ.ศ. 2561-2565
รายการทดสอบไข้หวัดใหญ่
รายการทดสอบไข้เลือดออก
รายรับรวม
จานวนการ
รายรับ
จานวนการ
ปี
รายรับ
(บาท)
ทดสอบ
(บาท)
ทดสอบ
(บาท)
(Test)
(Test)
พ.ศ. 2561
2,301
3,451,500
198
356,400
3,807,900
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563

2,691
3,081

4,036,500
4,621,500

205
212

369,000
381,600

4,405,500
5,003,100

พ.ศ. 2564

3,471

5,206,500

220

396,000

5,602,500

พ.ศ. 2565
3,862
ที่มา: ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, 2561

5,793,000

227

408,600

6,201,600

2. การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ด้านเทคนิ ค มีกลยุทธ์การเลือกทาเลตามนโยบายการ
เลือกสถานที่ตงั ้ ของโครงการโดยคานึงถึงปจั จัยที่ท่สี ่งผลคุณภาพเชิงกายภาพของสิง่ อานวยความ
สะดวกที่พร้อ มและคุ ณภาพของการบริห ารโครงการ จากการสารวจและประเมินสถานที่ท่ีมีความ
กว้างขวางและเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านห้องปฏิบตั กิ ารทางอณูชวี วิทยาสามารถตัง้ ได้ ณ อาคารทีม่ อี ยู่
แล้วแต่ยงั มีพน้ื ทีว่ ่างเหลืออยู่ โดยมีการออกแบบผังการปฏิบตั กิ ารแบบ Process Layout ทีเ่ หมาะสม
ต่อลักษณะงานแบบสังท
่ า (รูปที่ 3) ออกแบบและก่อสร้างแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็ น 3 ส่วนคือ ห้องเตรียมน้ายา
ห้องสกัดสารพันธุกรรมและห้องตรวจวัด มีการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการตรวจวิเคราะห์ทก่ี าหนดตามคู่มอื
ของบริษัทผู้ผลิต น้ ายาและเครื่องมือที่ มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ทาการคานวณกาลังความสามารถในการให้บริการด้วยการประเมิน
ทีค่ วามสามารถในการให้บริการเต็มกาลัง พบว่าสามารถให้บริการเพียงพอกับจานวนการทดสอบต่อปี
ทีส่ งู สุดจากการพยากรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้สาหรับให้บริการ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่
1. เครื่องมือและอุปกรณ์หอ้ งเตรียมน้ายา (เช่น Mini spin down centrifuge (for 1.5 ml tube)
และ Refrigerator -20 องศาเซลเซียส)
2. เครื่องมือและอุปกรณ์หอ้ งสกัดสารพันธุกรรม (เช่น Table Top Micro Centrifuge (1,500 x
g or 13,000 rpm) และ Vortex Mixer)
3. เครื่องมือและอุปกรณ์หอ้ งตรวจวัดสารพันธุกรรม (เช่น เครื่อง Real Time PCR และ Mini
spin down centrifuge (for 0.2 ml strip tube))

ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, โรจนา ธรรมจินดา และ สมภพ ศักดิพั์ นธ์พนม
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รูปที่ 3: แผนผังห้องปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยา
ที่มา: ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, 2561

3. การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ด้านการจัดการ กาหนดงานตามความชานาญเฉพาะด้าน
(Job Specialization) โดยจะทาการคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ทม่ี คี วามเชี่ยวชาญและมีทกั ษะด้าน
การตรวจวิเคราะห์ทเ่ี หมาะสม สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ต่อผู้รบั บริการทัง้ ภายในโรงพยาบาล
และผูร้ บั บริการจากภายนอก กาหนดอัตรากาลังนักเทคนิคการแพทย์โดยวิธกี ารวิเคราะห์ภาระงานด้าน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จานวนเริ่มต้น 2 อัตราใน 2 ปี แรกและ3 อัตราหลังจากนัน้ ซึ่งเพิม่ ขึน้ ตาม
จานวนการทดสอบ ใช้เ วลามาตรฐานงานอณู ชีว วิท ยาในการค านวณเพื่อ ให้ไ ด้จานวนนัก เทคนิ ค
การแพทย์ทเ่ี พียงพอกับจานวนการทดสอบทีไ่ ด้พยากรณ์ไว้ในระยะเวลา 5 ปี ห้องปฏิบตั กิ ารให้บริการ
ทุกวัน ในเวลา 8:00 น.–20:00 น. อยู่ภายใต้การกากับดูแลของแผนกห้องปฏิบตั กิ าร
4. การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ด้ า นการเงิ น โครงการห้อ งปฏิบ ัติก ารอณู ชีว วิท ยา มี
แหล่ง ที่ม าของเงินทุ นของโครงการมาจากส่ว นของเจ้าของทัง้ หมดคิดเป็ น 100% จากกาไรสะสม
เนื่อ งจากโรงพยาบาลมีเ งินสดส่วนที่เหลือจากการชาระหนี้แ ละจ่ ายให้ผู้ถือ หุ้น ต้อ งการเงินลงทุ น
เริม่ แรกจานวน 1,083,465 บาท ประกอบไปด้วยค่าติดตัง้ ผนังเบาและกระจก ระบบปรับอากาศ ค่า
เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ เงินทุนหมุนเวียน และค่าฝึกอบรมพนักงาน ดังแสดงในตารางที่ 3
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การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนห้องปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยา

ตารางที่ 3: ต้นทุนการลงทุนโครงการ
รายละเอียดการลงทุน
1. ค่าติดตัง้ ผนังเบาและกระจก
2. ค่าติดตัง้ ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
3. ค่าเครือ่ งมือและอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์
4. ค่าน้ายาตรวจวิเคราะห์
5. ค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
รวมทัง้ สิ้ น
ที่มา: ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, 2561

จานวนเงิ น ( บาท)
130,000
299,600
537,465
112,500
3,900
1,083,465

ผลการประเมินโครงการ พบว่า โครงการลงทุนห้องปฏิบตั ิการอณูชวี วิทยามีความคุม้ ค่าใน
การลงทุน โดยมี มูลค่าปจั จุบนั สุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 1,133,836.82 บาทคิดลดทีอ่ ตั ราผลตอบแทน
ทีต่ อ้ งการ 15% โครงการนี้ให้อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 50.43 % มีระยะเวลาคืน
ทุนแบบคิดลด เท่ากับ 2 ปี 3 เดือน 11 วันและดัชนีกาไร (PI) เท่ากับ 2.05 เท่า ยอมรับตามเกณฑ์การ
ประเมินโครงการในทุกเทคนิค ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4: สรุปผลการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนห้องปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยาทางด้านการเงิน
เทคนิ คที่ใช้ประเมิ น
ผลการประเมิ น
เกณฑ์ยอมรับโครงการ
Net Present Value : NPV
1,136,448.13 บาท
มากกว่า 0 บาท
Internal Rate of Return : IRR
50.45 %
มากกว่า 15 %
Discounted Payback period : DPB
2 ปี 3 เดือน 11 วัน
น้อยกว่า 3 ปี
Profitability Index : PI
2.05 เท่า
มากกว่า 1 เท่า
ที่มา: ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, 2561

ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์โครงการภายใต้สถานการณ์ ท่รี ะดับรายได้ท่อี าจไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายเพื่อนาเสนอความไหวตัว (Sensitivity Analysis) ของโครงการลงทุนนี้ ผลการศึกษาพบว่า
หากระดับรายได้รวมลดลงจาก 3,807,900 เหลือ 1,239,156 บาทในปี แรก (โดยสมมติให้อตั ราการ
เติบโตคงเดิม) หรือ ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 67 จะทาให้ NPV = 0 ซึง่ หมายความว่า หากระดับรายได้
ลดลงจนเหลือเท่ากับ 1,239,156 บาท ถือว่าเป็ นระดับรายได้ทไ่ี ม่มคี วามเป็ นได้ในการลงทุน และไม่
ควรลงทุนในโครงการนี้

อภิปรายผลการวิจยั
โครงการลงทุนสร้างห้องปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยาในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ มี
ความเป็ นไปได้ในการลงทุน จากการประเมินด้วยเครื่องมือทางการเงินทัง้ 4 เครื่องมือได้แก่ มูลค่า
ปจั จุบนั สุทธิ (NPV) พบว่ามีมูลค่าสูงถึง 1,133,836.82 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีค่า
ฐิตพิ นั ธุ์ ไม้ประเสริฐ, โรจนา ธรรมจินดา และ สมภพ ศักดิพั์ นธ์พนม
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เท่ากับ 50.43% มีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด เท่ากับ 2 ปี 3 เดือน 11 วันและดัชนีการทากาไร (PI)
เท่ากับ 2.05 เท่า จะเห็นได้ว่ามีค่าผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ทุกเครื่องมือ จากการวิเคราะห์พบว่ามีความ
เป็ นไปได้ด้านการตลาด ศักยภาพในการเติบโตสูง เนื่องจากยังมีความต้องการใช้บริการมีอตั ราการ
ขยายตัวมากกว่าปี ละ 15% นอกจากนัน้ พบว่าโรงพยาบาลไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก กล่าวคือ
ประมาณ 1.1 ล้านบาท ทัง้ นี้เนื่องจากเป็ นการลงทุนในอาคารเดิมของโรงพยาบาล ซึง่ มีพน้ื ทีเ่ หลือใช้
และ มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรต่ างๆ ที่สาคัญ ส่งผลให้มีงบประมาณในการลงทุนมีเพียงค่า
ก่อสร้างกัน้ ห้องและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังเป็ นโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลในการเพิม่ ศักยภาพการรักษาผูป้ ่วย สามารถลดปญั หาทีเ่ กิดจากการ
ส่งตัวอย่างออกไปตรวจสอบจากหน่ วยงานภายนอก และผลตามเกณฑ์การประเมินด้านการเงินที่
สามารถสร้างความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
ผลการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับ การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลีนิคเวชกรรม
ในตาบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (น้ าฝน ตรัณเจริญ , 2558: 85) ซึง่ เสนอผลการศึกษาว่ามีความ
เป็ นไปได้ในโครงการลงทุนในธุรกิจคลีนิคเวชกรรม อย่างไรก็ตามพบว่า ผลการศึกษาโครงการลงทุน
สร้างห้องปฏิบตั ิการอณู ชวี วิทยาในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุนมากกว่า เนื่องจากมีค่า NPV IRR และ PI สูงกว่า ในขณะที่ มีระยะเวลาคืนทุน (PB) สัน้ กว่า
อาจเนื่องมาจากจังหวัดเชียงใหม่มเี ศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า และเป็ นเมืองท่องเทีย่ วซึง่ ทาให้มคี วาม
ต้องการใช้บริการด้านการแพทย์สงู กว่า
เมื่อพิจารณาประเด็นการกาหนดอัตราผลตอบแทนทีต่ ้องการจากการลงทุน (Required Rate
of Return) ซึ่งเป็ นประเด็นสาคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้ จากแนวคิดทางการเงินกาหนดไว้ว่า การ
กาหนดอัตราผลตอบแทนจะต้องคานึงถึงความเสีย่ งของโครงการลงทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ (High Risk High
Return) สาหรับโครงการลงทุนนี้กาหนดให้ เท่ากับ 15% ถือว่าเหมาะสม เนื่องจากได้มกี ารพิจารณา
โดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยและบวกเพิม่ ด้วยส่วนความเสีย่ งจากการลงทุ น (Risk Premium)
โครงการลงทุนนัน้ เป็ นการคาดการณ์หรือพยากรณ์รายได้ในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่ นอนแฝงอยู่แต่
ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ ประเภทของธุ รกิจ ด้วย หากก าหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการไม่ เหมาะสม เช่ น
กาหนดให้ใช้อตั ราเท่ากับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ เช่น 8% อาจจะส่งผลให้ เกณฑ์ทางการเงินทีใ่ ช้ในการ
ตัดสินใจ แสดงผล ยอมรับโครงการ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็ นโครงการทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เพราะ อัตราดังกล่าวใช้เป็ น
อัตราคิดลดกระแสเงินสดในวิธี NPV หากกาหนดให้มอี ตั ราต่ า จะมีแนวโน้มที่จะคานวณได้ค่า NPV
เป็ นบวกและยอมรับโครงการ อาจทาให้ผบู้ ริหารตัดสินใจผิดพลาดได้
งานวิจยั นี้ได้มีการนาแนวคิดโมเดลอนุ กรมเวลา(Time-Series Forecasting) ด้วยวิธีการ
คาดคะเนเชิงแนวโน้มจากการสร้างสมการเส้นตรงเพื่อพยากรณ์จานวนการทดสอบและประมาณการ
รายได้ ซึ่งเป็ นจุดเริม่ ต้นที่สาคัญของการจัดทาโครงการลงทุนในทุกธุรกิจ ประมาณการยอดรายรับ
จะต้องมีความเป็ นไปได้และมีความน่าเชือ่ ถือ จากนัน้ จึงไปกาหนดขนาดของการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ (Demand) แล้วจึงประมาณการงบกระแสเงินสดที่อาศัยข้อมู ลทัง้ ปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมจิ ากรายงานการเงินของปี ท่ผี ่าน ๆ มา ทาให้ได้ขอ้ มูลการพยากรณ์ท่มี ี
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ความน่ า เชื่อ ถือ และน าไปสู่ การคานวณเกณฑ์ใ นการตัด สินใจทางเงิน ที่เหมาะสม ท าให้ผู้ลงทุ น
สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ
1. ทางโรงพยาบาล สามารถขยายผล ต่ อ ยอด โดยการเปิ ด รับ บริก ารการตรวจวินิ จ ฉัย
ห้องปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยา ให้กบั โรงพยาบาลภายนอกในเขตภาคเหนือตอนบน ซึง่ นอกจากจะเป็ น
การเพิ่ม รายได้ข องโรงพยาบาลแล้ว ยัง ถือ เป็ น การส่ง เสริม บริก ารด้า นสาธารณสุข เพื่อ ยกระดับ
มาตรฐานการตรวจวินิจฉัยห้องปฏิบตั กิ ารอณูชวี วิทยาในภาพรวมทัง้ ระบบอีกด้วย
2. สาหรับ ผู้ท่ีสนใจจะลงทุ น ห้อ งตรวจห้อ งปฏิบ ัติก ารอณู ชีว วิท ยาในพื้น ที่อ่ืน อาจต้อ ง
คานึงถึงข้อจากัดในการลงทุน ซึง่ อาจจะแตกต่างไปจากโครงการลงทุนนี้ เนื่องจาก โครงการนี้เป็ นการ
ลงทุ น ในอาคารโรงพยาบาลเดิม และโรงพยาบาลมีอ านาจในการต่ อ รองกับ บริษัท สูง มากท าให้
โรงพยาบาลไม่ต้องลงทุนเครื่อง Real Time PCR โดยบริษทั จะเป็ นผูใ้ ห้ยมื เครื่องตรวจ เพื่อเป็ นการ
แลกเปลีย่ นกับสัญญาในการซือ้ น้ายาตรวจทางอณูชวี วิทยาในปริมาณทีต่ กลงกัน
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิ จยั ในอนาคต
สาหรับงานวิจยั ในอนาคต อาจมีการคานึงถึงประเด็นทีค่ วรพิจารณาเพิม่ เติม เพื่อให้สะท้อนถึง
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีแ่ ท้จริงมากยิง่ ขึน้ โดยการให้โรงพยาบาลปนั ส่วนค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า
ตลอดจนอาจมีการคิด ค่าเช่าพื้นที่ สาหรับโครงการลงทุนนี้ อันจะนาไปสู่ผลการประเมินโครงการที่
สะท้อนความเป็ นจริงมากขึน้
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