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บทคัดย่ อ
กำรวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เป็ นกำรวิ จั ย ย้ อนหลั ง (Retrospective Review) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
1) วิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรบริ หำรกำรเงินของโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี 2) เพื่อ
เปรี ยบเทียบอัตรำส่วนทำงกำรเงินของโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี กับหลักเกณฑ์กำร
ประเมินวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7 จำกปี งบประมำณ 2557-2561 โดยมีประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
เป็ น ข้ อมูล จำกงบกำรเงินโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง (Financial Statement) โดยใช้ ข้อมูลจำกรำยงำน
กำรเงิน โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง จัง หวัด สุรำษฎร์ ธ ำนี ประกอบด้ วย งบทดลอง งบแสดงฐำนะทำง
กำรเงิน งบแสดงผลกำรดำเนินงำน เก็บรวบรวมข้ อมูลจำกรำยงำนกำรเงินของงำนกำรเงินและบัญชี
กลุ่ม งำนบริ หำรทั่วไป โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง จังหวัดสุรำษฎร์ ธ ำนี ดำเนิ นกำรเก็ บ รวบรวมข้ อมูล
ย้ อนหลัง 5 ปี งบประมำณ (1 ตุลำคม 2556 – 30 กันยำยน 2561) โดยใช้ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) ประกอบด้ วย 1.งบทดลองโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี 2.งบแสดงฐำนะทำง
กำรเงินโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี 3.งบแสดงผลกำรดำเนินงำนโรงพยำบำลท่ำโรง
ช้ ำง กำรวิเครำะห์ ด้ วยสถิตบิ รรยำยเปรี ยบเทียบอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ด้ วยโปรแกรม Microsoft Excel
พบว่ำ โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี มีประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรอัตรำส่วนทุน
หมุน เวี ย นมี แนวโน้ ม เพิ่ ม สูง ขึน้ อัต รำส่วนทุน หมุน เวี ย นมี ค่ำใกล้ เคีย งกับ เกณฑ์ ม ำตรฐำน และมี
ควำมสำมำรถในกำรบริ หำรอัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วและอัตรำส่วนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สดต่อหนี ้สินหมุนเวียนที่สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน แต่ต้องมีกำรเฝ้ำระวังในกำรใช้ จ่ำยเงิน และต้ องมี
กำรบริหำรจัดกำรในด้ ำนกำรเงินอย่ำงรอบคอบเพื่อไม่ให้ เกิดปัญหำวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7
คาสาคัญ: ประสิทธิภำพ กำรบริหำรกำรเงิน วิกฤติทำงกำรเงิน
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Abstract
The retrospective study research aimed to 1) analyze the efficiency of financial
management efficiency of Tha Rong Chang Hospital 2) compare the financial ratios of Tha
Rong Chang Hospital with criteria for evaluating financial crisis level 7 during fiscal year
2014-2018. Population and sample included the information/data from financial statements
of Tha Rong Chang Hospital (Financial Statement) for the past 5 years (2014-2018), consist
of trial balance statements, financial statements, and current operating statements. Data
were collected from financial reports of financial and accounting division, general
administrative department, Tha Rong Chang Hospital. The data were collected for a period
of 5 fiscal years (1 October 2013 - 30 September 2018). It is a secondary-data analysis
consisting of 1) trial balance statements, 2) financial statements, and 3) current operating
statements of Tha Rong Chang Hospital. The descriptive analysis to comparative data ratio
between financial status of the hospital and standard. The research revealed that the assetcondition liquidity of Tha Rong Change Hospital is efficient in managing the working capital
ratio which tends to increase in a better direction. In addition, the working capital ratio is
close to the benchmark. Also, there is the ability to manage quick ratios and cash and cash
equivalents to current liabilities that are higher than the benchmark in 2018. However, it
must be vigilant when spending money and must have careful financial management in
order to prevent the financial crisis.
Keywords: Efficiency, Financial management, Financial Crisis
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บทนา
กำรบริ หำรงำนด้ ำนกำรเงินเป็ นงำนที่สำคัญขององค์กรอย่ำงยิ่งเพรำะเป็ นงำนที่ผ้ บู ริ หำรและ
บุคลำกรที่ได้ รับมอบหมำยจะต้ องทำเป็ นประจำเป็ นงำนที่เอื ้ออำนวยสนับสนุนให้ งำนอื่นๆ ดำเนินงำน
ไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและส ำเร็ จ ลุล่วงไปด้ วยดี กำรบริ ห ำรงำนด้ ำนกำรเงิ น ให้ เกิ ด
ประสิทธิภำพควรแนวทำงในกำรดำเนินกำร ประกอบด้ วย 1) กำรวำงแผนทำงด้ ำนกำรเงิน ได้ แก่ กำร
วำงแผนจัดหำเงินรำยได้ และวำงแผนกำรใช้ จ่ำยเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) กำรใช้ จ่ำยเงิน เป็ นกำร
ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรับจ่ำยเงิน 3) กำรควบคุมเป็ นกำรควบคุมกำรใช้ จ่ำยเงินรวมไปถึงระบบบัญชี
ให้ เป็ นไปตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ และ 4) กำรประเมินผลกำรใช้ เงิน เป็ นกำรตรวจสอบและ
ติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำน ว่ำเงินหรื องบประมำณที่ใช้ มีควำมเหมำะสมคุ้มค่ำเพื่อจะได้ นำไปเป็ นข้ อมูล
ในกำรปรับ ปรุ ง ด้ ำนกำรวำงแผนงบประมำณในปี ต่อๆ ไป ดัง นัน้ กำรบริ ห ำรงำนด้ ำนกำรเงิ นที่ มี
ประสิทธิภำพจะต้ องเน้ นควำมสำมำรถในกำรใช้ ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงเป็ นโรงพยำบำลชุมชน จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ขนำด 60 เตียง งำนกำรเงิน
และบัญ ชีของโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงเป็ นหน่วยงำนบริ กำร ซึ่งมีหน้ ำที่รับเงินค่ำรั กษำพยำบำลและ
ให้ บ ริ ก ำรแก่ ผ้ ูรับ บริ ก ำรตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนิน กำรด้ ำนกำรเงิ นและบัญ ชี กำรจัด ท ำบัญ ชี กำร
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนกำร เบิก -จ่ำยเงิน ให้ แก่ผ้ รู ับบริ กำรทัง้
ภำยในและภำยนอกองค์ กร โดยมี เป้ำหมำยที่ ส ำคัญ คือ ให้ บ ริ กำรอย่ำงมี ประสิท ธิ ภ ำพ ด้ วยกำร
บริ หำรกำรดำเนินงำน กำรเงินด้ วยควำมถูกต้ องแม่นยำ รวดเร็ ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็ นไปตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร
โดยในปี งบประมำณ 2544 โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงได้ รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติในรูปแบบกำรเหมำจ่ำยรำยหัวของประชำกรในพื ้นที่รับผิดชอบในลักษณะ
ปลำยปิ ดและรับ Financial risk สูงมำกมีผลกำรติดลบของหน่วยบริ กำรระหว่ำงผลงำนจริ งและเงิน
จัด สรร(Narisara,2018) เครื อ ข่ ำ ยบริ ก ำรสุ ข ภำพท่ ำ โรงช้ ำง โดยมี จ ำนวนประชำกรที่ มี สิ ท ธิ ใ น
หลักประกันสุขภำพ 32,000 คน โดยมีประชำกรแฝง 50,000 คน ซึ่งรำยรับที่ได้ มำไม่เพียงพอในกำร
บริ หำรงำน และไม่มีกำรวำงแผนกำรบริ หำรกำรเงินที่เป็ นระบบ จึงทำให้ เกิดวิกฤตทำงกำรเงินตังแต่
้ ปี
2544-2560 และในปี 2558 เขตบริ กำรสุขภำพที่ 11 มีนโยบำยให้ โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงยกระดับจำก
โรงพยำบำลชุมชน (F2) เป็ นโรงพยำบำลชุมชนแม่ข่ำย (M2) รับผิดชอบประชำกรในพื ้นที่ อำเภอเคียน
ซำ อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้ ำนตำขุนและอำเภอวิภำวดี ซึง่ ก่อให้ เกิดรำยจ่ำยเพิ่มขึ ้นในด้ ำนโครงสร้ ำง
พื น้ ฐำน ยำและเวชภัณ ฑ์ จึงก่อให้ เกิดวิกฤตทำงด้ ำนกำรเงิน ตำมมำ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมี ควำมสนใจ
วิ เ ครำะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรทำงกำรเงิ น โรงพยำบำลท่ ำ โรงช้ ำง จั ง หวัด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี
ปี งบประมำณ 2557-2561 โดยพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์กำรประเมินวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7 จำก
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎำคม – ธันวำคม 2562 ISSN 2561 1312
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ปี งบประมำณ 2557-2561 และเพื่อเปรี ยบเทียบอัตรำส่วนทำงกำรเงินของโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงกับ
หลักเกณฑ์ กำรประเมิ นวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7 โดยเกณฑ์ กำรวิเครำะห์ ภ ำวะวิกฤติทำงกำรเงิน
แบ่งเป็ น 7 ระดับ โดยปั ญหำกำรเงินระดับ 7 เป็ นระดับที่รุนแรงที่สุด ที่คะแนนควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์
เฝ้ำระวังทำงกำรเงินอยู่ในระดับสูงสุด 7 คะแนน ประกอบด้ วยCurrent Ratio <1.5 = 1 คะแนน 2)
Quick Ratio <1.0 = 1 คะแนน 3) Cash Ratio <0.8 = 1 คะแนน 4) ทุ น ส ำรองสุ ท ธิ ติ ด ลบ = 1
คะแนน 5) ผลประกอบกำรขำดทุน=1คะแนน 6) ระยะเวลำทุนสำรองเพียงพอใช้ จ่ำย < 3เดือน = 2
คะแนน (Pattama, 2014) ซึ่งจะมี ประโยชน์ต่อองค์กรที่จะนำข้ อมูลไปใช้ เป็ นแนวทำงในกำรพัฒ นำ
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรเงินโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.เพื่ อ วิเครำะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรงำนกำรเงิ น ของโรงพยำบำลท่ ำ โรงช้ ำง จัง หวัด
สุรำษฎร์ ธำนี
2. เพื่อเปรี ยบเทียบอัตรำส่วนทำงกำรเงินของโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี กับ
หลักเกณฑ์กำรประเมินวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7 จำกปี งบประมำณ 2557 - 2561
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรบริ หำรงำนกำรเงินอยู่ภำยใต้ หลักกำรบริ หำร
โดยใช้ หลักธรรมำภิบำล ซึ่งหมำยถึง กำรบริ หำร กำรจัดกำรที่ดี ประกอบด้ วย 6 ประกำร1.หลักนิติ
ธรรม 2.หลัดคุณธรรม 3.หลักควำมโปร่งใส 4.หลักควำมมีส่วนร่วม 5.หลักควำมรับผิดชอบและ 6.หลัก
ควำมคุ้มค่ำ และผู้วิจยั ได้ นำหลักควำมโปร่งใสและหลักควำมคุ้มค่ำมำใช้ เป็ นตัวแปรในกำรศึกษำ โดย
หลักควำมโปร่งใส ในกำรตรวจสอบกำรเงินและหลักควำมคุ้มค่ำ โดยกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรที่มี
จำกัดเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ ูรับบริ กำร โดยกำรศึกษำเน้ นหนัก ด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำน
กำรเงิน เพื่อให้ หน่วยบริกำรไม่ประสบปัญหำวิกฤติทำงกำรเงิน
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา
งำนวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นกำรวิจัย ย้ อนหลัง (Retrospective study) เก็บรวบรวมข้ อมูล จำกข้ อมูล
ทุ ต ติ ย ภู มิ ในรำยงำนกำรเงิ น ของโรงพยำบำลท่ ำ โรงช้ ำง(Financial Statement) ย้ อนหลั ง 5
ปี งบประมำณ ( 1 ตุลำคม 2556 - 30 กันยำยน 2561)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในกำรเก็ บ รวบรวมข้ อมูล เป็ น แบบเก็ บ ข้ อมูล ทำงกำรเงิ น ที่ ผ้ ูวิจัย ประยุก ต์
โปรแกรมสำเร็ จรู ป Microsoft Excel สร้ ำงตำรำงเก็บข้ อมูลซึ่ง ประกอบด้ วยตำรำงเก็บข้ อมูล 3 ด้ ำน
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คือ ข้ อมูลงบทดลอง งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบแสดงผลกำรดำเนินงำน โดยนำแบบรำยงำน
ข้ อมูลงบทดลอง งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบแสดงผลกำรดำเนินงำน ให้ ผ้ เู ชี่ยวชำญทำงด้ ำน
กำรเงิน จำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบควำมถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล
การเก็บรวมรวบข้ อมูล
ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลจำกรำยงำนกำรเงิน ของงำนกำรเงินและบัญชี กลุ่มงำนบริ หำร
ทัว่ ไป โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลด้ วยสถิติบรรยำย (Descriptive) ด้ วยกำรวิเครำะห์อตั รำส่วนทำงกำรเงินของ
โรงพยำบำล ระหว่ำงปี 2557- 2561 เปรี ยบเทียบกับอัตรำส่วนมำตรฐำนทำงกำรเงินตำมที่กระทรวง
สำธำรณสุข (Udomsri, 2015) อัตรำส่วนเท่ำกันหรื อสูงกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง โรงพยำบำลมีสถำนะ
ทำงกำรเงินสูง แต่ถ้ำอัตรำส่วนทำงกำรเงินของโรงพยำบำลต่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง โรงพยำบำลมี
สถำนะกำรเงินต่ำ
แนวทำงกำรวิเครำะห์ อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ประกอบด้ วย
1. กลุ่มแสดงความคล่ องตามสภาพสินทรัพย์
1.1 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio : CR) = สินทรัพย์หมุนเวียน-งบลงทุน/หนีส้ ิน
หมุนเวียน
1.2 อัต รำส่วนทุน หมุนเวี ยนเร็ ว (Quick Ratio : QR) = (สิน ทรัพ ย์ ห มุน เวี ยน – งบลงทุน วัสดุคงคลัง)/หนี ้สินหมุนเวียน
1.3 อั ต รำส่ ว นเงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ น สด Cash Ratio : Cash) = (เงิ น สด +
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด)/หนี ้สินหมุนเวียน
2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน
2.1 ทุ น ส ำรองสุท ธิ (Net Working Capital : NWC) = (สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น – หนี ส้ ิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียน)
2.2 กำไรสุทธิ (Net Income : NI) = รำยได้ – ค่ำใช้ จำ่ ย
3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้ าสู่ปัญหาการเงิน
3.1 NWC/ANI ระยะทุนหมุนเวียนหมด<3 เดือน
3.2 NWC/ANI ระยะทุนหมุนเวียนหมด<6 เดือน
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การพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
กำรวิจยั ครัง้ นี ้ ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรวิจยั จริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ สำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี กระทรวงสำธำรณสุข เลขที่โครงกำรวิจยั STPHO2019-032 วันที่ 21
พฤศจิกำยน 2562 และได้ รับอนุมตั ิให้ ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลจำกผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลท่ำ
โรงช้ ำง ก่อนดำเนินกำรวิจยั
ผลการวิจัย
ตารางที่ 4.1 อัตรำส่วนทำงกำรเงินกลุม่ แสดงควำมคล่องตำมสภำพสินทรัพย์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข
รำยไตรมำส ปี งบประมำณ 2557
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่ วนเงินสด
(Current Ratio)
(Quick Ratio)
(Cash Ratio)
ไตรมาส
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
1
0.75
1.5
0.68
1
0.31
0.8
2
0.65
1.5
0.58
1
0.15
0.8
3
0.5
1.5
0.44
1
0.02
0.8
4
0.47
1.5
0.42
1
0.08
0.8

จำกตำรำง 4.1 พบว่ำ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 มีค่ำ 0.75, 0.65,
0.5 และ 0.47 ตำมลำดับ โดยมี ค่ำต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.75, -0.85, -1 และ-1.03 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว พบว่ำ ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วมีค่ำ 0.68,
0.58, 0.44 และ 0.42 ตำมลำดับ โดยมีค่ำต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.32, -0.42, -0.56 และ -0.58
ตำมลำดับ กำรวิเครำะห์ อัตรำส่วนเงินสด พบว่ำ ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 อัตรำส่วนเงินสดมี ค่ำ
0.31, 0.15, 0.02 และ 0.08 ตำมลำดับ โดยมีค่ำต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.49, -0.65, -0.78 และ 0.72 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.2 อัตรำส่วนทำงกำรเงินกลุม่ แสดงควำมคล่องตำมสภำพสินทรัพย์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข
รำยไตรมำส ปี งบประมำณ 2558
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่ วนเงินสด
(Current Ratio)
(Quick Ratio)
(Cash Ratio)
ไตรมาส
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
1
0.54
1.5
0.49
1
0.15
0.8
2
0.29
1.5
0.23
1
0.10
0.8
3
0.49
1.5
0.45
1
0.33
0.8
4
0.59
1.5
0.52
1
0.37
0.8
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จำกตำรำงที่ 4.2 พบว่ำ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 มีคำ่ 0.54, 0.29,
0.49 และ 0.59 ตำมลำดับ โดยมีคำ่ ต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.96, -1.21, -1.01 และ-0.91 อัตรำส่วน
ทุนหมุนเวียนเร็ ว พบว่ำ ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วมีคำ่ 0.49, 0.23, 0.45
และ 0.52 ตำมล ำดับ โดยมี ค่ำต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.51, -0.77, -0.55 และ -0.48 ตำมล ำดับ
กำรวิเครำะห์ อตั รำส่วนเงินสด พบว่ำ ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 อัตรำส่วนเงินสดมีค่ำ 0.15, 0.10,
0.33 และ 0.37 ตำมลำดับ โดยมีคำ่ ต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.65, -0.70, -0.47 และ -0.43
ตารางที่ 4.3 อัตรำส่วนทำงกำรเงินกลุ่มแสดงควำมคล่องตำมสภำพสินทรัพย์ เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข
รำยไตรมำส ปี งบประมำณ 2559
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่ วนเงินสด
(Current Ratio)
(Quick Ratio)
(Cash Ratio)
ไตรมาส
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
1
0.64
1.5
0.57
1
0.47
0.8
2
0.78
1.5
0.71
1
0.60
0.8
3
0.79
1.5
0.72
1
0.55
0.8
4
0.76
1.5
0.70
1
0.49
0.8

จำกตำรำงที่ 4.3 พบว่ำ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 มีคำ่ 0.64, 0.78,
0.79 และ 0.76 ตำมลำดับ โดยมีคำ่ ต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.86, -0.72, -0.71 และ-0.74 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วพบว่ำ ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วมี ค่ำ 0.57,
0.71, 0.72 และ 0.70 ตำมล ำดับ โดยมี ค่ำต่ ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.43, -0.29, -0.28 และ -0.30
ตำมลำดับ อัตรำส่วนเงินสดพบว่ำ ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 อัตรำส่วนเงินสดมีคำ่ 0.47, 0.60, 0.55
และ 0.49 ตำมลำดับ โดยมีคำ่ ต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.63, -0.20, -0.25 และ -0.31 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.4 อัตรำส่วนทำงกำรเงินกลุม่ แสดงควำมคล่องตำมสภำพสินทรัพย์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข
รำยไตรมำส ปี งบประมำณ 2560
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่ วนเงินสด
(Current Ratio)
(Quick Ratio)
(Cash Ratio)
ไตรมาส
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
1
1.34
1.5
1.25
1
0.99
0.8
2
1.41
1.5
1.33
1
1.09
0.8
3
1.14
1.5
1.06
1
0.84
0.8
4
0.96
1.5
0.89
1
0.69
0.8

จำกตำรำงที่ 4.4 พบว่ำ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 มีค่ำ 1.34, 1.41,
1.14 และ 0.96 ตำมลำดับ โดยมีคำ่ ต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.16, -0.09, -0.36 และ-0.54 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว พบว่ำ ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วมีค่ำ 1.25,
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1.33, 1.06 และ 0.89 ตำมล ำดับ โดยมี ค่ ำ ต่ ำ กว่ำ มำตรฐำนเท่ ำ กับ 0.25, 0.33, 0.06 และ -0.11
ตำมลำดับ อัตรำส่วนเงินสด พบว่ำ ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 อัตรำส่วนเงินสดมีคำ่ 0.99, 1.09, 0.84
และ 0.69 ตำมลำดับ โดยมีคำ่ ต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ 0.19, 0.29, 0.04 และ -0.11 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.5 อัตรำส่วนทำงกำรเงินกลุม่ แสดงควำมคล่องตำมสภำพสินทรัพย์ เปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข
รำยไตรมำส ปี งบประมำณ 2561
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่ วนเงินสด
(Current Ratio)
(Quick Ratio)
(Cash Ratio)
ไตรมาส
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
รพ.ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
1
1.15
1.5
1.07
1
0.87
0.8
2
1.16
1.5
1.13
1
1.06
0.8
3
1.16
1.5
1.06
1
0.85
0.8
4
1.64
1.5
1.56
1
0.80
0.8

จำกตำรำงที่ 4.5 พบว่ำ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 มีคำ่ 1.15, 1.16,
1.16, และ 1.64 ตำมลำดับ โดยมีคำ่ ต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ -0.35, -0.34, -0.34 และ0.14 ตำมลำดับ
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว พบว่ำ ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วมีค่ำ 1.07,
1.13, 1.06 และ 1.56 ตำมล ำดับ โดยมี ค่ำต่ ำ กว่ำมำตรฐำนเท่ำ กับ 0.07, 0.13, 0.06 และ 0.56
ตำมลำดับ อัตรำส่วนเงินสด พบว่ำ ในไตรมำสที่ 1, 2, 3 และ4 อัตรำส่วนเงินสดมีคำ่ 0.87, 1.06, 0.85
และ 0.80 ตำมลำดับ โดยมีคำ่ ต่ำกว่ำมำตรฐำนเท่ำกับ 0.07, 0.26, 0.05 และ 0 ตำมลำดับ
ตารางที่ 4.6 อัต รำส่วนทุนหมุนเวียนโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงและร้ อยละกำรเปลี่ยนแปลง เปรี ยบเทียบกับ เกณฑ์มำตรฐำนกระทรวง
สำธำรณสุข
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
ไตรมาส
รพ.ท่ าโรงช้ าง (เท่ า)
ร้ อยละการเปลี่ยนแปลง(%)
อัตราส่ วนมาตรฐาน(เท่ า)
4/2557
0.47
1.5
4/2558
0.59
25.53
1.5
4/2559
0.76
28.81
1.5
4/2560
0.96
26.32
1.5
4/2561
1.64
70.83
1.5

จำกภำพที่ 4.6 พบว่ำ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เปรี ยบเทียบ ปี งบประมำณ
2557-2561 พบว่ำ ในปี 2557 – 2561 มี ค่ำที่ คำนวณได้ คือ 0.47, 0.59, 0.76, 0.96 และ1.64 เท่ำ
ตำมลำดับ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงมีคำ่ ต่ำกว่ำอัตรำส่วนมำตรฐำนทำงกำรเงิน
กระทรวงสำธำรณสุข แต่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นทุก ๆ ปี ตำมลำดับ
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ตารางที่ 4.7 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงและร้ อยละกำรเปลี่ยนแปลง เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวง
สำธำรณสุข
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ว(Quick Ratio)
ไตรมาส
รพ.ท่ าโรงช้ าง(เท่ า)
ร้ อยละการเปลี่ยนแปลง(%)
อัตราส่ วนมาตรฐาน(เท่ า)
4/2557
0.42
1
4/2558
0.52
23.81
1
4/2559
0.7
34.62
1
4/2560
0.89
27.14
1
4/2561
1.56
75.28
1

จำกภำพที่ 4.7 พบว่ำ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว (Quick Ratio) เปรี ยบเทียบ ปี งบประมำณ
2557-2561 มีคำ่ ที่คำนวณได้ คือ 0.42, 0.52, 0.70, 0.89 และ1.59 เท่ำ ตำมลำดับ พบว่ำอัตรำส่วนทุน
หมุนเวียนเร็วโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงมีคำ่ ต่ำกว่ำอัตรำส่วนมำตรฐำนทำงกำรเงินกระทรวงสำธำรณสุข
ตารางที่ 4.8 อัตรำส่วนเงินสดโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงและร้ อยละกำรเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข
อัตราส่ วนเงินสด (Cash Ratio)
ไตรมาส
รพ.ท่ าโรงช้ าง (เท่ า)
ร้ อยละการเปลี่ยนแปลง(%)
อัตราส่ วนมาตรฐาน(เท่ า)
4/2557
0.08
0.8
4/2558
0.37
362.50
0.8
4/2559
0.49
32.43
0.8
4/2560
0.69
40.82
0.8
4/2561
0.80
15.94
0.8

จำกภำพที่ 4.8 พบว่ำ อัตรำส่วนเงินสด เปรี ยบเทียบ ในปี 2557 – 2561 มีคำ่ ที่คำนวณได้ คือ
0.08, 0.37, 0.49, 0.69 และ0.80 เท่ำตำมลำดับ พบว่ำอัตรำส่วนเงินสด ของโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงมี
ค่ำต่ำกว่ำอัตรำส่วนมำตรฐำนทำงกำรเงินกระทรวงสำธำรณสุข แต่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกปี
ตารางที่ 4.9 ผลกำรวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินของโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงเปรียบเทียบกับค่ำมำตรฐำน กลุม่ แสดงควำมคล่องตำม
สภำพสินทรัพย์รำยไตรมำส ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2557-2561
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่ วนเงินสด
(Current Ratio)
(Quick Ratio)
(Cash Ratio)
ไตรมาส
ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
1/57
0.75
1.5
0.68
1
0.31
0.8
2/57
0.65
1.5
0.58
1
0.15
0.8
3/57
0.5
1.5
0.44
1
0.02
0.8
4/57
0.47
1.5
0.42
1
0.08
0.8
1/58
0.54
1.5
0.49
1
0.15
0.8
2/58
0.29
1.5
0.23
1
0.10
0.8
3/58
0.49
1.5
0.45
1
0.33
0.8
4/58
0.59
1.5
0.52
1
0.37
0.8
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ไตรมาส
1/59
2/59
3/59
4/59
1/60
2/60
3/60
4/60
1/61
2/61
3/61
4/61

อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
(Current Ratio)
ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
0.64
1.5
0.78
1.5
0.79
1.5
0.76
1.5
1.34
1.5
1.41
1.5
1.14
1.5
0.96
1.5
1.15
1.5
1.16
1.5
1.16
1.5
1.64
1.5

อัตราส่ วนทุนหมุนเวียนเร็ว
(Quick Ratio)
ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
0.57
1
0.71
1
0.72
1
0.70
1
1.25
1
1.33
1
1.06
1
0.89
1
1.07
1
1.13
1
1.06
1
1.56
1

อัตราส่ วนเงินสด
(Cash Ratio)
ท่ าโรงช้ าง
มาตรฐาน
0.47
0.8
0.60
0.8
0.55
0.8
0.49
0.8
0.99
0.8
1.09
0.8
0.84
0.8
0.69
0.8
0.87
0.8
1.06
0.8
0.85
0.8
0.80
0.8

จำกตำรำงที่ 4.9 พบว่ ำ ในภำพรวมของกำรวิ เครำะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ ำพทำงกำรเงิ น ของ
โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงในกลุ่มแสดงควำมคล่องตำมสภำพสินทรัพย์ พบว่ำ โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงมี
ประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรอัตรำส่วนทุนหมุนเวียนมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นไปในทิศทำงที่ดีขึ ้น
และอัตรำส่วนทุนหมุนเวี ยนมี ค่ำใกล้ เคียงกับ เกณฑ์ ม ำตรฐำน และมี ค วำมสำมำรถในกำรบริ หำร
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วและอัตรำส่วนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต่อหนี ้สินหมุนเวียนที่สูง
กว่ำเกณฑ์มำตรฐำนในปี 2561
อภิปรายผลการวิจัย
1.ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการบริหารงานการเงิน
โดยในปี งบประมำณ 2557 จำกกำรวิเครำะห์ อัตรำส่วนสภำพคล่องทำงกำรเงิน ทัง้ 3 ดัชนี
ชี ้วัด พบว่ำต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน ด้ วยโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงประสบปั ญหำอุทุกภัยครัง้ ใหญ่ ในปี
2554 เกิ ดควำมเสี ยหำยประมำณ 50 ล้ ำนบำท ทำให้ ต้องใช้ งบประมำณเป็ นจำนวนมำก ในกำร
ปรั บ ปรุ ง ฟื ้น ฟู ซ่อ มแซม เพื่ อ ให้ ด ำเนิ น กำรให้ บริ ก ำรผู้รับ บริ ก ำรได้ ต ำมปกติ ซึ่ง เป็ น สำเหตุให้
โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงประสบปั ญ หำวิกฤติกำรเงิ นระดับ 7 เรื อ้ รังเป็ นเวลำติดต่อกันเป็ น เวลำ 12
ไตรมำส จนถึงไตรมำส 4/2557
ในปี งบประมำณ 2558 จำกกำรวิเครำะห์ อัตรำส่วนสภำพคล่ องทำงกำรเงิน ทัง้ 3 ดัชนีชี ้วัด
พบว่ำยังต่ำกว่ำเกณฑ์ ม ำตรฐำน แต่มี แนวโน้ ม เพิ่ ม สูงขึน้ จำกปี งบประมำณ 2557 เนื่ องจำกใน
ปี งบประมำณ 2558 มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริ หำรใหม่ ทังผู
้ ้ อำนวยกำร และ หัวหน้ ำกลุ่มงำนบริ หำร
ทัว่ ไป มีนโยบำยในกำรจ่ำยชำระหนี ้ค่ำเวชภัณฑ์ยำ ให้ องค์กำรเภสัชกรรม เดือนละ 500,000 บำท
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ทำให้ มลู ค่ำเจ้ ำหนี-้ กำรค้ ำ ลดลง 10.10% และได้ รับสนับสนุนเงินงบประมำณงบดำเนินงำน เพื่อจ่ำย
ชำระหนี ้ค่ำเวชภัณฑ์ยำ เพิ่มขึ ้นจำกปี งบประมำณ 2557 จำนวน 283.33%
ในปี งบประมำณ 2559 จำกกำรวิเครำะห์ อัตรำส่วนสภำพคล่องทำงกำรเงิน ทัง้ 3 ดัชนีชี ้วัด
พบว่ำยังต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน แต่มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นจำกปี งบประมำณ 2558 เนื่องจำกผู้บริ หำร
มีนโยบำยในกำรปรับลดคลังพัสดุ และหน่วยจัดซื ้อจำก 8 หน่วย ให้ เหลือ 5 หน่วยจัดซื ้อทำให้ มีกำร
ควบคุม ในกำรจัด ซื อ้ ให้ เป็ น ไปตำมแผนได้ ดีขึน้ และกำรควบคุม บริ หำรจัดกำรคลัง พัสดุได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้น กำรหมุนเวียนของวัสดุคงคลังเร็วขึ ้น มูลค่ำวัสดุคงคลังลดลงจำกปี งบประมำณ
2558 จำนวน 1,457,766.10 คิดเป็ นร้ อยละ 32.93 ประกอบกับโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง มีทำเลที่ตงใน
ั้
ย่ำนโรงงำนอุตสำหกรรมจำนวนมำก ทำให้ มีรำยได้ จำกกำรตรวจสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ ำวเพิ่มขึ ้นจำก
ปี งบประมำณ 2558 จำนวน 4,543,604.66 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 192.21 ทำให้ มีควำมสำมำรถใน
กำรจ่ำยชำระหนี ้เพิ่มขึ ้น และสืบเนื่องจำกผู้บริหำรมีนโยบำยในกำรจ่ำยชำระหนี ้ ทำให้ เจ้ ำหนี -้ กำรค้ ำ
ลดลงจำกปี งบประมำณ 2558 จ ำนวน 2,939,490.80 บำท คิด เป็ น ร้ อยละ 10 ส่ง ผลให้ ดัช นี
อัตรำส่วนสภำพคล่องทำงกำรเงิน ของปี งบประมำณ 2559 มีแนวโน้ มไปในทำงที่ดีขึ ้นตำมลำดับ
ในปี ง บประมำณ 2560 จำกกำร พบว่ำ ไตรมำสที่ 1-3/2560 อัต รำส่วนทุน หมุน เวี ยนเร็ ว
(Quick Ratio) และ อัต รำส่ ว นเงิ น สด (Cash Ratio) ผ่ ำ นเกณฑ์ ม ำตรฐำน ส่ ว นอัต รำส่ ว นทุ น
หมุนเวียน (Current Ratio) มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นมำกจำกปี งบประมำณ 2559 มีสำเหตุเนื่องมำจำกใน
ปี งบประมำณ 2560 สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติได้ มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรโอนจัดสรรเงิน
เหมำจ่ำยรำยหัว จำกเดิมโอนไตรมำสละ 1 ครัง้ ๆ ละ 25% แต่ในปี งบประมำณ 2560 โอนเงิน ครบ
50% ในไตรมำส 1/2560 และ โอนให้ ครบ 100% ในไตรมำส 2/2560 และมีกำรจัดตังศู
้ นย์จัดเก็บ
รำยได้ พร้ อมกับมี หวั หน้ ำศูนย์จดั เก็บรำยได้ ในกำรควบคุมดูแล ทำให้ มีกำรรวบรวมและกำรเรี ยกเก็บ
ลูกหนี ้ค่ำรักษำพยำบำลได้ ครบถ้ วนมำกขึ ้น ทำให้ มีลกู หนี ้ค่ำรักษำพยำบำลเพิ่มขึ ้นจำกปี งบประมำณ
2559 จำนวน 3,390,383.67 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 63.89 ในปี งบประมำณ 2560 ค่ำตอบแทนของ
เจ้ ำหน้ ำที่เพิ่มขึ ้น 3,407,651.48 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 15.94 เนื่องจำกนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่
เพิ่มขึน้ ทำให้ ในไตรมำส 4/2560 อัตรำส่วนสภำพคล่องทำงกำรเงิน ทัง้ 3 ดัชนีชีว้ ัดไม่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน
ในปี งบประมำณ 2661 จำกกำรวิเครำะห์ พบว่ำ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว (Quick Ratio)
และ อัตรำส่วนเงินสด (Cash Ratio) ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทุกไตรมำส ส่วนอัตรำส่วนทุนหมุนเวียน
(Current Ratio) มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ มำกจำกปี งบประมำณ 2560 และเพิ่มขึน้ ทุกไตรมำส แต่ไตร
มำสที่ 1-3/2561 ยัง ไม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ม ำตรฐำน ในภำพรวมของดัช นี วัด สภำพค ล่ อ งทำงกำรใน
ปี งบประมำณ 2561 มีแนวโน้ ม ที่ดีขึ ้น เนื่องจำกในปี งบประมำณ 2561 โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงได้ รับ
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มอบหมำยจำกสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ให้ จดั ตังศู
้ นย์กำรตรวจสุขภำพแรงงำนต่ำง
ด้ ำว (One Stop Service) ของจังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ทำให้ มีรำยได้ ค่ำตรวจสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ ำว
เพิ่ ม ขึน้ จำกปี ง บประมำณ 2560 จ ำนวน 21,039,000 บำท คิด เป็ น ร้ อยละ 6,011.14 % แต่ใน
ปี งบประมำณ 2561 ค่ำใช้ จ่ำยด้ ำนต้ นทุนบริ กำรเพิ่มสูงขึน้ จำนวน 2,763,020.55 บำท คิดเป็ น
12.77% เนื่องจำกรับตรวจทำงห้ องปฏิบตั กิ ำรให้ กบั โรงพยำบำลชุมชนในโซนเดียวกัน 4 แห่ง และใน
ไตรมำสที่ 4/2561 จะเห็นได้ ว่ำ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และ อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน
เร็ ว (Quick Ratio) เพิ่มสูงขึ ้นมำก ในขณะที่ อัตรำส่วนเงินสด (Cash Ratio) ลดลง แต่ยงั ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน มีสำเหตุเนื่องมำกจำก ในวันที่ 30 กันยำยน 2561 มีกำรบันทึกบัญชีรำยได้ ค้ำงรับ จำก
เงินงบประมำณเงินงบลงทุน เนื่องจำกเป็ นกำรก่อหนี ้ผูกพัน และครบสัญญำในปี งบประมำณ 2561
แต่กำรดำเนินกำรยังไม่แล้ วเสร็ จ ซึ่งบัญชีรำยได้ ค้ำงรับ จำกเงินงบประมำณงบลงทุนจะมีผลต่อกำร
ค ำนวณ อัต รำส่ว นทุน หมุน เวี ยน (Current Ratio) และ อัต รำส่ว นทุน หมุน เวี ยนเร็ ว (Quick Ratio)
เท่ำนัน้ แต่จะไม่มีผลต่อกำรคำนวณ อัตรำส่วนเงินสด (Cash Ratio) ทำให้ อตั รำส่วนสภำพคล่องทัง้
3 ดัชนีไม่เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
จำกกำรวิเครำะห์ ประสิทธิ ภำพกำรบริ หำรงำนทำงด้ ำนกำรเงิน ของโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำง
พบว่ำ ประสิทธิภำพด้ ำนกำรบริหำรกำรเงิน มีแนวโน้ มเป็ นไปในทิศทำงที่ดีขึ ้น และมีประสิทธิภำพมำก
ขึ ้น
2. การเปรี ยบเทียบอัตราส่ วนทางการเงิน กับหลักเกณฑ์ การประเมินวิกฤติทางการเงินระดับ
7 จากปี งบประมาณ 2557-2561
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีค่ำเท่ำกับ 0.47, 0.59, 0.76, 0.96 และ 1.64 เท่ำ
ตำมล ำดับ แสดงว่ำหนี ส้ ิ น หมุน เวี ย นมี ค่ำมำกกว่ำสิ น ทรัพ ย์ ห มุน เวี ยน ยกเว้ น ปี 2561ที่ สิ น ทรัพ ย์
หมุนเวียนมีคำ่ มำกกว่ำหนี ้สินหมุนเวียน โดยในปี 2561เป็ นปี ที่มีอตั รำส่วนทุนหมุนเวียนสูงสูด
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว (Quick Ratio) มีค่ำเท่ำกับ 0.42, 0.52, 0.70, 0.89 และ 1.56 เท่ำ
ตำมลำดับ แสดงว่ำในปี 2557-2560 หนีส้ ินหมุนเวียนมีค่ำมำกกว่ำเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
และลูกหนี ้ ยกเว้ นปี 2561 เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและลูกหนี ้ มีค่ำมำกกว่ำหนี ้สินหมุนเวียน
โดยในปี 2561 เป็ นปี ที่มีอัตรำส่วนทุนหมุนเวียนเร็ วสูงสูด แสดงให้ เห็นว่ำโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงมี
สภำพคล่องในกำรดำเนินงำนของกิจกำร
อัตรำส่วนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด มีค่ำเท่ำกับ 0.08, 0.37, 0.49, 0.69 และ 0.80
เท่ำตำมลำดับ แสดงว่ำหนี ้สินหมุนเวียนมีค่ำมำกกว่ ำเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และไม่ผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน ยกเว้ นปี 2561 อัตรำส่วนเงินสด มีคำ่ 0.80 เท่ำ หมำยควำมว่ำ กิจกำรมีเงินสด 0.80
บำท แต่มีหนี ้สินที่ต้องชำระด้ วยเงินสด 1 บำท ซึ่งเป็ นอัตรำส่วนที่ยอมรับได้ และผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
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เป็ นปี ที่มีอตั รำส่วนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดสูงสูด แสดงให้ เห็นว่ำโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงมี
ประสิทธิภำพในกำรบริ หำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังในส่วนของอัตรำส่วนสภำพคล่องและมียงั มีสภำพ
คล่องในกำรดำเนินงำนของกิจกำร แต่ต้องมีกำรเฝ้ำระวังอย่ำงรอบคอบ
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ มี ค่ำเท่ำกับ -32,984,448.59, -22,533,928.54, -11,342,488.60, 1,656,557.93, และ 39,069,434.04 บำท ตำมลำดับ แสดงว่ำหนี ้สินหมุนเวียนมีคำ่ มำกกว่ำสินทรัพย์
หมุนเวียน ยกเว้ นปี 2561 ที่สินทรัพย์หมุนเวียนมีคำ่ มำกกว่ำหนี ้สินหมุนเวียน โดยในปี 2561 เป็ นปี ที่มี
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิมำกที่สุดและมีผลเป็ นบวก แสดงให้ เห็นว่ำโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงมีแนวโน้ มใน
กำรบริหำรจัดกำรทำงด้ ำนกำรเงินที่มีประสิทธิภำพเป็ นไปในทิศทำงที่ดีขึ ้น
ผลประกอบกำรสุ ท ธิ มี ค่ ำ เท่ ำ กับ -24,282,608.79, 12,004,331.12, 22,063,638.93,
25,759,903.85, และ 88,725,784.31 บำท ตำมลำดับ ปี งบประมำณ 2557 ผลประกอบกำรเป็ นลบ
มีรำยได้ น้อยกว่ำค่ำใช้ จ่ำย ส่วนในปี งบประมำณ 2558-2561 มีผลประกอบกำรเป็ นบวก แสดงให้ เห็น
ว่ำโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงมีประสิทธิภำพในกำรบริ หำรกำรเงิน ในกำรทำกำไรจำกกำรดำเนินงำนของ
กิจกำรได้ เป็ นอย่ำงดี
ผลกำไรจำกกำรดำเนินกำร เพียงพอกับภำระ หนี ้สินหมุนเวียน มีค่ำเท่ำกับ -16.28,-2.80,1.37,-0.28 และ 5.67 ตำมลำดับ แสดงให้ เห็นว่ำในปี งบประมำณ 2557-2560 โรงพยำบำลท่ำโรง
ช้ ำงมีทุนสำรองไม่เพียงพอ ส่วนในปี งบประมำณ 2561 โรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงมีทุนสำรองที่จะอยู่
รอด ประมำณ 5-6 เดือน
ในภำพรวมของกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพทำงกำรเงินของโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงในกลุ่มแสดง
ควำมคล่องตำมสภำพสินทรัพ ย์ พบว่ำโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงมีประสิทธิ ภ ำพในกำรบริ หำรจัดกำร
อัตรำส่วนทุนหมุนเวียนมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ น้ เป็ นไปในทิศทำงที่ดีขึ ้น และอัตรำส่วนทุนหมุนเวียนมีค่ำ
ใกล้ เคี ย งกับ เกณฑ์ ม ำตรฐำน และมี ค วำมสำมำรถในกำรบริ ห ำรอัต รำส่วนทุน หมุน เวี ย นเร็ วและ
อัตรำส่วนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต่อหนี ้สินหมุนเวียนที่สงู กว่ำเกณฑ์มำตรฐำนในปี 2561
แต่ต้องมีกำรเฝ้ำระวังในกำรใช้ จ่ำ ยเงิน และต้ องมีกำรบริ หำรจัดกำรในด้ ำนกำรเงินอย่ำงรอบคอบเพื่อ
ไม่ให้ เกิดปัญหำวิกฤติทำงกำรเงินระดับ 7
จำกกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเงิน วิกฤติกำรเงินระดับ 7 ของโรงพยำบำลท่ำโรงช้ ำงตังแต่
้
ปี งบประมำณ 2557-2561 พบว่ำ ประสิทธิภำพด้ ำนกำรบริหำรกำรเงิน มีแนวโน้ มเป็ นไปในทิศทำงที่
ดีขึ ้น และมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
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ข้ อเสนอแนะ
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรี ยกเก็บค่ำบริ กำรทำงกำรแพทย์อนั จะส่งผลต่อกระแสเงินสดรับและกำร
เพิ่มขึ ้นของสภำพคล่องทำงกำรเงิน ในด้ ำนของกำรจ่ำยชำระหนี ้ค่ำสินค้ ำและบริ กำรในโรงพยำบำล
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