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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพปัจจัยทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน 
และความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
2) เปรียบเทียบโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการแพทย์  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) วิเคราะห์ปัจจัยทางการเงินและ
โครงสร้างเงินทุนที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 13 บริษัท สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน และความสามารถในการท าก าไรของบริษัท  
จดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทางการเงิน   
2) เปรียบเทียบโครงสร้างเงินทุนและความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการแพทย์ 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด 
(มหาชน) บริษัทโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทโรงพยาบาลเอกชน จ ากัด (มหาชน) บริษัท  
สมิติเวชจ ากัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทโรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด 
(มหาชน) มีค่าดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยผลการวิเคราะห์ข้อมูล  และ 3) การวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุคูณ พบว่า ขนาดของกิจการและอัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีผลต่อความสามารถในการท าก าไร 
ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
ที่มีผลต่อความสามารถในการท าก าไรเท่ากับร้อยละ 47.10  

องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการลงทุนในหลักทรัพย์แสดงให้เห็นถึง
แนวทางการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยพิจารณาประเด็นหลักในการลงทุน คือ ขนาดของบริษัทกับความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย เนื่องจากบริษัทท่ีมี 
ขนาดใหญ่ย่อมได้เปรียบทางด้านการแข่งขันในตลาด การขยายฐานการตลาด และอัตราความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการช าระหนี้ได้มาก และความสามารถในการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

The objective of this quantitative research were to 1) study the status of financial factors, capital 
structure, and profitability of listed healthcare businesses in the Stock Exchange of Thailand,  
2) compare the capital structure and profitability of listed healthcare businesses in the Stock Exchange 
of Thailand with the industry average, and 3) analyze the financial factors and capital structure on the 
profitability of listed healthcare businesses in the Stock Exchange of Thailand. A sample of this research 
included 13 listed healthcare companies in the Stock Exchange of Thailand selected by a purposive 
sampling method. The statistics used in this research were descriptive statistics and multiple regression 
analysis. 

The results of the research were as follows. First, financial factors, capital structure and 
profitability of listed healthcare businesses in the Stock Exchange of Thailand were higher than the 
financial average. Second, when the capital structure and profitability of listed healthcare 
businesses in the Stock Exchange of Thailand were compared with the industry average, it was 
found that Nonthavej Hospital Public Company Limited, Bumrungrad Hospital Public Company 
Limited, Aikchol Hospital Company Limited, Samitivej Public Company Limited, Bangkok Dusit 
Medical Services Public Company Limited, and Ramkhamhaeng Hospital Public Company Limited 
had the best value compared with the industry average. Third, the results of multiple regression 
analysis revealed that the size of the business and the rate of interest payment had an effect on 
the profitability of listed healthcare businesses in the Stock Exchange of Thailand with a decision 
coefficient affecting profitability of 47.10%. 

The body of knowledge gained from this study is as follows. The analysis of fundamentals 
of security investment can be a guideline for making investment decisions in securities for 
healthcare businesses in the Stock Exchange of Thailand. Some main points to consider are the 
size of the company and the ability to pay interest. This is because large companies have a 
competitive advantage in the market, greater marketing base expansion, and an ability to pay 
interest rates. All of these show their ability to pay off a lot of debt and manage effectively. 
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