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การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมือง

ตาก  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตน้ทุน ผลตอบแทน และระยะเวลาการคืนทุนของธุรกิจร้านขายยา
แผนปัจจุบนัโดยศึกษาขอ้มูลจากผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ านวน 16 ราย ซ่ึงแบ่งเป็น 
11 กลุ่ม ตามรายได ้เงินลงทุน และประเภทซ้ือ - เช่าซ้ือ เช่าอาคารและมีการก าหนดอายโุครงการ 10 
ปี และอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการร้อยละ 8 

 

ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัในประเภทท่ี 1 - 11 มีความเหมาะสมต่อ
การลงทุนในทุกประเภท โดยมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) มีค่าเป็นบวก อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง
(IRR) มีค่ามากกว่าอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ  และระยะเวลาการคืนทุน(IRR) ไม่เกิน 6 ปี ดงัน้ี  
ประเภทท่ี 1 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 1,904,847.19 อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงเท่ากบัร้อยละ 27.14 
ระยะเวลาคืนทุน เท่ากบั 3 ปี 7 เดือน 5 วนั ประเภทท่ี 2 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 2,107,853.07 
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เท่ากบัร้อยละ 72.30 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1 ปี 4 เดือน 8 วนั ประเภท
ท่ี 3 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 499,279.56 อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เท่ากบัร้อยละ 14.55 
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 5 ปี 2 เดือน 6 วนั ประเภทท่ี 4 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 1,413, 292.51 
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เท่ากบัร้อยละ 48.57 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 2 ปี 2 เดือน 1 วนั ประเภท
ท่ี 5 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 576,498.51 อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 26.36 
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 ปี 8 เดือน 3 วนั ประเภทท่ี 6 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 3,877,860.51 
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อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เท่ากบัร้อยละ 65.14 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 2 เดือน 1 วนั ประเภทท่ี 7 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 2,085,175.13 อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 319.05 
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 เดือน 9 วนั ประเภทท่ี 8 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 1,246,152.69 อตัรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เท่ากบัร้อยละ 234.43 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 6 เดือน 4 วนั ประเภทท่ี 9 มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 1,470,435.35 อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เท่ากบัร้อยละ 417.78 ระยะเวลาคืน
ทุนเท่ากบั 2 เดือน 10 วนั ประเภทท่ี 10 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ เท่ากบั 410,935.70 อตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง เท่ากบัร้อยละ 58.43 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1 ปี 9 เดือน 9 วนั ประเภทท่ี 11 มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ เท่ากบั 226,998.11 อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เท่ากบัร้อยละ 96.58 ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1 
ปี 1 เดือน 1 วนั โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัมากท่ีสุดคือ การมีใบอนุญาต
ประกอบการร้านขายยา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลาผลการศึกษาท่ีไดอ้าจจะสามารถน าไป 
ใชป้ระโยชน์เพียงบางส่วน อยา่งไรก็ตามควรมีการพิจารณาปัจจยัอ่ืน ๆ ประกอบการตดัสินใจ เช่น 
แนวโน้มทางการตลาด ท าเลท่ีตั้งกิจการ ลกัษณะของเศรษฐกิจ ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยให้การตดัสินใจมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ABSTRACT 
 

The objective of this study was to find out about the cost and returns of the investment of 
a modern drugstore  business as well as the payback period of this type of business in Mueang Tak 
District. The data were collected by interviewing 16 sample owners from modern drugstore  
businesses. In this study, the modern drugstore  business was divided into 11 different sizes. The 
project period was quoted at 10 years with a  discount rate of  8 percent. 

 

The results of this study : the modern drugstore  business was divided into 11 different 
sizes. So this project is worth investing in Net present values (NPV) and Internal Rate of Return 
(IRR)  was higher than the discount rate and payback periods (PB) of less 6 years. First, the NPV 
of  the project was 1,904,847.19 baht. The internal rate of return of 27.14 percent, payback periods 
were 3 years 7 months and 5 days. Second,  The NPV of the project was 2,107,853.07 baht. With 
an IRR of 72.30 percent and a payback period of 1 year 4 months and 8 days.  Third, the NPV of 
the project was 499,279.56 baht With an IRR of 14.55 percent and a payback period of 5 years 2 
months and 6 days. Fourth, the NPV of the project was 1,413,292.29 baht with an IRR of 48.57 
percent and a payback period of 2 years 2 months and 1 days. Five, the NPV of the project was 
576,498.51 baht with an IRR of 26.36 percent and their payback period of 3 years 8 months and 3 
days. Six, the NPV of the project was 3,877,860.51 baht with an IRR of 65.14 percent and a 
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payback period of 2 months and 1 day. Seven, the NPV of the project was 2,085,175.13 baht with 
an IRR of 319.05 percent and a payback period of 3 months and 9 days.  Eight, the NPV of the 
project was 1,246,152.69 baht with an IRR of 234.43 percent and a payback period of 6 months 
and 4 days. Nine, the NPV of the project was 1,470,425.35 baht with an IRR of 417.78 percent 
and a payback period of 2 months and 10 days. Ten, the NPV of the project was 410,935.70 baht 
with an IRR of 58.43 percent and a payback period of 1 year 9 months and 9 days. Eleven, dealt 
with the NPV of the project was 226,998.11 baht with an IRR of 96.58 percent and a payback 
period of 1 year 1 month and 1 day. The issue now is that a modern drugstore, the business  own 
must have a license be able to open.  
 

The objective of this study was to have the result of this study help to limit time. The  
result of this study to send uses some ting data. However, uses before a factor to consider data to 
decide one should pay careful attention to many factors, such as the standard of modern drugstore, 
location and the economic situation. 
 


