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สารบัญ 
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บทคดัยอ่ภาษาไทย  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  ฉ 
สารบญัตาราง  ญ 

สารบญัภาพ  ฒ 
บทท่ี 1  บทน า  
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วตัถุประสงค ์ 2 
ขอบเขตการศึกษา 2 
นิยามศพัท ์ 4 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 5 
บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน 6 

แนวคิดเก่ียวกบัผลตอบแทน 8 
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ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 11 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 12 

บทท่ี 3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง           14 
วิธีด าเนินการศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 15 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 17 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 18 
การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 19 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี 4  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัร้านยาแผนปัจจุบนั 
วิวฒันาการร้านขายยา           21 
ประเภทร้านขาย 23 
พระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 24 
มาตรฐานร้านขาย 25 

บทท่ี 5  การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั 33 
ส่วนท่ี 2 รายละเอียดเก่ียวกบัตน้ทุน ส่วนของค่าใชจ่้ายในการลงทุน ค่าใชจ่้าย 

 ในการด าเนินงาน ของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั 42 
ส่วนท่ี 3 รายไดข้องธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั 79 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์เก่ียวกบัผลตอบแทน 112 
ส่วนท่ี 5 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั 146 
ส่วนท่ี 6 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 150 

บทท่ี 6  สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 153 
ขอ้จ ากดัของการศึกษา 158 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 159 

บรรณานุกรม  160 
ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก    แบบสอบถามส าหรับผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั 162 
ภาคผนวก ข    รายช่ือผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก 167 
ภาคผนวก ค    การจดทะเบียนร้านขายยาแผนปัจจุบนั 169 
ภาคผนวก ง    ประกาศร้านยาคุณภาพสภาเภสัชกรรม 184 
ภาคผนวก จ    อตัราภาษีบุคคลธรรมดา 188 

ประวติัผูเ้ขียน  190 
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สารบัญตาราง 
ตาราง หน้า 
    1   แสดงจ านวนและร้อยละผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนัจ าแนกตามเพศ 34 
    2   แสดงจ านวนและร้อยละผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนัจ าแนกตามอาย ุ 34 
    3   แสดงจ านวนและร้อยละผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตามการศึกษา 35 
    4   แสดงจ านวนและร้อยละผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตามเงินทุนท่ีใช ้ 35 
    5   แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตามอาชีพอ่ืน ๆ 36 
    6   แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตาม 

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั 36 
    7   แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตาม 

 เภสชักรประจ าร้าน 37 
    8   แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตามลกัษณะ 

 การครอบครองสถานท่ีประกอบธุรกิจ 37 
    9   แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตามการ 

 รับทราบมาตรฐานร้านขายยา 37 
  10   แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตาม 

 ช่วงเวลาเปิดบริการ 38 
  11   แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตาม 

 เอกสารความรู้เก่ียวกบัการใชย้าแผนปัจจุบนั 38 
  12   แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตาม 

 บริการอ่ืน ๆ ภายในร้าน 39 
  13   แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตาม 

สถานะของร้าน 39 
14   แสดงจ านวนและร้อยละของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตาม 

 ระยะเวลาด าเนินกิจการ 44 
15   แสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการลงทุนธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภท 

ซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร 44 
 
 
 



ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง  หน้า 
    16   แสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการลงทุนธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภท 

เช่าอาคาร 46 
    17      แสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  

ประเภท ซ้ือ- เช่าซ้ืออาคาร 51 

18  แสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  
ประเภท เช่าอาคาร 54 

    19      แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 
แผนปัจจุบนั ประเภท ซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป  
เงินลงทุนเกิน  1 ลา้นบาท   จ านวน 2 ราย 58 

 20     แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

แผนปัจจุบนั ประเภท ซ้ือ – เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป  

เงินลงทุน ไม่เกิน  1 ลา้นบาท 60 

   21      แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

แผนปัจจุบนั ประเภท ซ้ือ – เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาท 

แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุนเกิน 1 ลา้นบาท        62 

22       แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

แผนปัจจุบนั ประเภท ซ้ือ – เช่าซ้ืออาคาร  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาท 

แต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท 64 

23       แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

แผนปัจจุบนั ประเภท ซ้ือ – เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท  

เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท 66 

24 แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

 แผนปัจจุบนั ประเภท เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 2 ลา้นบาทข้ึนไป  

 เงินลงทุนเกิน  1 ลา้นบาท 68 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตาราง  หน้า 
25  แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

 แผนปัจจุบนั ประเภท เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 2  

 ลา้นบาท  เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท       70 

26 แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

 แผนปัจจุบนั ประเภท เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน  

 1 ลา้นบาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท 72 

27 แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

 แผนปัจจุบนั ประเภท เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน  

 1 ลา้นบาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 แสนบาท 74 

28  แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

 แผนปัจจุบนั ประเภท เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุน 

 ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 76 

29  แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

 แผนปัจจุบนั ประเภท เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุน  

 ไม่เกิน 1 แสนบาท 78 

30  แสดงรายละเอียดท่ีมาของรายไดธุ้รกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ -  

 เช่าซ้ืออาคาร  79 

31  แสดงรายละเอียดท่ีมาของรายไดธุ้รกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภท เช่าอาคาร 81 

32  แสดงรายละเอียดประมาณการรายไดจ้ากด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 

 แผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร 84 

33    แสดงรายละเอียดประมาณการรายไดจ้ากด าเนินงานของธุรกิจร้านขายยา 
แผนปัจจุบนั ประเภท เช่าอาคาร 87 

34    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ -  
เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนเกิน 1 ลา้นบาท 91 



ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง หน้า 

35    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ -  
เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนไม่เกิน   
1 ลา้นบาท 93 

36    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ -  
เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท  
เงินลงทุนเกิน 1 ลา้นบาท 95 

37    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ -  
เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทข้ึนไป  
เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท 97 

38    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ -  
เช่าซ้ืออาคาร กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท 99 

39    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภท 
เช่าอาคารกิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 2 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนเกิน  1 ลา้นบาท  101 

40    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภท 
เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 2 ลา้นบาท  เงินลงทุน 
ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 103 

41    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภท 
เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุน 
ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 105     

42    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภท 

เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุน  

ไม่เกิน 1 แสนบาท 107 

43    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภท 
เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท 109 

44    แสดงกระแสเงินสดรับและจ่ายของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภท 
เช่าอาคาร กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุน ไม่เกิน 1 แสนบาท 111 

 



ฑ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตาราง หน้า 

45     แสดงระยะเวลาการคืนทุนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ -  
เช่าซ้ืออาคาร 113 

46    แสดงระยะเวลาการคืนทุนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทเช่าอาคาร 116 
47    แสดงระยะเวลาการคืนทุนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร  121 
48    แสดงระยะเวลาการคืนทุนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทเช่าอาคาร 125 
49    แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  

ประเภทซ้ือ – เช่าซ้ืออาคาร 129 
50     แสดงการค านวณอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  

ประเภทเช่าอาคาร 135 
51    สรุปผลการศึกษาธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั 142 
52    ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัใน 

อ าเภอเมืองตาก 148 
53    ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัใน 

อ าเภอเมืองตาก 150              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฒ 

สารบัญภาพ 
 

รูป หน้า 
1    ตราสญัญาลกัษณ์ร้านยาคุณภาพ    26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


