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บทน ำ 
 
หลกักำรและเหตุผล 
         

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั เป็นหน่วยหน่ึงของระบบสุขภาพท่ีอยู่ใกลชิ้ดประชาชน ไม่
เพียงแต่ท าหนา้ท่ีดา้นการกระจายยาเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาทส าคญัเปรียบเสมือนเป็น "ท่ีพึ่งดา้น 
สุขภาพ ของชุมชน" เป็นทางเลือกหน่ึงของประชาชนในการใช้บริการ เม่ือมีอาการหรือเจ็บป่วย
เบ้ืองตน้(Common illness) นอกเหนือจากการจ าหน่ายยา ร้านขายยาแผนปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งท่ี
สามารถให้ค  าแนะน าในการดูแล สุขภาพตนเอง ตลอดจนการแนะน าและส่งต่อไปยงัแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญตามความเหมาะสม 

 

ประเทศไทยมีร้านขายยาแผนปัจจุบนัจ านวนมาก และกระจายในเขตต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 
เป็นส่วนหน่ึงของระบบสาธารณสุข โดยส่วนมากจะเปิดบริการตลอดทั้งวนั ท าใหป้ระชาชนเขา้ถึง
บริการสุขภาพจากร้านยาได้โดยง่าย ประกอบกับร้านขายยาเป็นหน่วยหน่ึงในภาคเอกชนการ
บริหารจดัการหรือการด าเนินการต่าง ๆ จึงสามารถช่วยประหยดังบประมาณการคลงัของรัฐในการ
ดูแลสุขภาพของคนไทยซ่ึงมีแนวโนม้และอตัราการเจบ็ป่วยท่ีเพิ่มมากข้ึน 

 

จังหวัดตาก  มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไม้เทือกเขาสูง และติดกับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า  จ านวน 9  อ าเภอ แบ่งเป็น สองซีก คือ ซีกตะวนัออก จ านวน 
4  อ าเภอ ประกอบดว้ย  อ าเภอเมืองตาก  อ าเภอบา้นตาก อ าเภอสามเงา และอ าเภอวงัเจา้   ส่วนซีก
ตะวนัตก จ านวน 5 อ าเภอ ประกอบดว้ย  อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง อ าเภอพบ
พระ และอ าเภออุม้ผาง มีระยะทางห่างไกลกนัมากจึงแบ่งพื้นท่ีความรับผิดชอบเป็นซีกตะวนัออก
และซีกตะวนัตกจ านวนประชากรทั้งส้ิน 519,662 คน สถานพยาบาลมีเพียงโรงพยาบาลของรัฐบาล
ซ่ึงประกอบไปดว้ยโรงพยาบาลทัว่ไป  2 แห่ง  และโรงพยาบาลชุมชน  6 แห่ง และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลประจ าต าบล ละ 1 แห่ง ซ่ึงยงัไม่เพียงพอต่อประชากรท่ีมีอยู่ อีกทั้งยงัเกิด
ปัญหาจากการเดินทางโดยใช้เวลามากในการเดินทางแต่ละอ าเภอของประชาชนท่ีรับการ
รักษาพยาบาลกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉินและจ าเป็น จากสถิติมีการระบาดของโรคติดต่ออยา่งต่อเน่ืองซ่ึง
ไดแ้ก่โรคอหิวาตกโรค โรคไขเ้ลือดออก โรคไขร้าดสาด  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก ก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาระบบบริการสุขภาพโดยพฒันาศกัยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิให้มี
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คุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึนในการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน ทัว่ถึง 
ต่อเน่ืองย ัง่ยืน  การคุม้ครองผูบ้ริโภคเชิงรุก การส่งเสริมการดูแลสุขภาพโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมงานวิจยัและการให้ความรู้ดา้นสุขภาพ  การส่งเสริมอาชีพดา้นสุขภาพ
และเอ้ือต่อการเขา้ถึงบริการของประชาชนท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี 
จากสถิติการจดทะเบียนต่ออายรุ้านขายยาแผนปัจจุบนัในจงัหวดัตากปี พ.ศ. 2551  จ านวน 15 ราย  
ปี พ.ศ. 2552  จ านวน 15 ราย  ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 15 ราย  ปี พ.ศ. 2554  จ  านวน  16 ราย  แต่เม่ือ
ออกไปส ารวจพบว่าร้านขายยาท่ีต่อทะเบียนมีการเลิกกิจการและหยดุกิจการชัว่คราวท าให้จ  านวน
ร้านท่ีเปิดด าเนินการมีจ านวนลดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงไม่ตรงกบัจ านวนท่ีจดทะเบียนไว ้ดงันั้นส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัตากจึงมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาหารและยา โดยการ
จดัการอบรมให้ความรู้ดา้นกฎหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนอย่าง
ต่อเน่ืองโดยตลอด (แฟ้มขอ้มูลร้านขายยา งานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก 
2554) 

 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ร้านขายยาแผนปัจจุบันเป็นทางเลือกแรก ๆ ของ
ผูบ้ริโภคในการรักษาอาการเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้ แต่การศึกษาวิจยัดา้นการตลาด และการลงทุนของร้าน
ขายยาแผนปัจจุบนัยงัมีจ านวนน้อย ท าให้ผูท่ี้สนใจในการลงทุนธุรกิจชนิดน้ีขาดขอ้มูลเก่ียวกบั
ตน้ทุน และผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ดงันั้นเม่ือพิจารณาถึงขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าว
มาแล้วจึงเป็นการสมควร และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างยิ่งท่ีจะได้ท าการศึกษา
องคป์ระกอบดา้นการตลาด และการลงทุน ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงตน้ทุนและผลตอบแทนร้านขายยา
แผนปัจจุบนัในจงัหวดัตาก เพื่อเป็นขอ้มูลให้ผูส้นใจใชเ้ป็นแนวทางการตดัสินใจเลือกลงทุนของ
ผูป้ระกอบการต่อไป และใชเ้ป็นขอ้มูลใหห้น่วยงานทางราชการในส่งเสริมร้านขายยาแผนปัจจุบนั
ใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อสนบัสนุนการคา้ และสุขภาพของประชาชน 
 

วตัถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก  

 

ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.  ขอบเขตเนือ้หำ  
การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเก่ียวกบัสภาพทัว่ไป รายได ้ค่าใชจ่้ายในการลงทุน ค่าใชจ่้ายใน

การด าเนินการ ค่าใชจ่้ายคงท่ี ค่าใชจ่้ายผนัแปร  การตลาด การวิเคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทน
ของร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก โดยมีขอบเขตดงัน้ี 
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1.1  ศึกษาแหล่งท่ีมาของรายไดข้องธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 
จงัหวดัตาก จ านวน  16  ราย 

1.2  ศึกษาถึงตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งพร้อมอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บของธุรกิจร้าน
ขายยาแผนปัจจุบนั จ านวน  16  ราย 

1.3  ศึกษาถึงการด าเนินงานธุรกิจในดา้นโครงสร้าง และประกอบกิจกรรมของร้าน
ขายยาแผนปัจจุบนัในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัตาก จ านวน  16  ราย 

1.4  ศึกษาถึงขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอ
เมืองตาก จ านวน 16 ราย 

1.5  ช่วงเวลาท่ีเกบ็ขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี  1 สิงหาคม  2554  ถึงวนัท่ี  15  สิงหาคม  2554 
    

2.  ขอบเขตประชำกร 
ประชากร (Population) ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั

ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก ท่ีจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ านวน 
16  ราย (งานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก 2554) 

 

3.  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 
ร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก จ านวน  16  ราย ส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัตาก และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

4.  วธีิกำรศึกษำ 
4.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม

จากร้านขายยาแผนปัจจุบนัในจงัหวดัตาก จ านวน  16  ราย (ขอ้มูลจากงานคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตาก จดทะเบียนผูป้ระกอบการในปีพ.ศ. 2554) เพื่อสอบถาม
รายละเอียด ตน้ทุน และรายไดโ้ดยเฉล่ียในการประกอบธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

4.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลคน้ควา้จากเอกสารวิชาการ

หนงัสือ เอกสารทางราชการ ตลอดจนรายการ ขอ้มูลวิจยั และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.3  กำรวเิครำะห์ข้อมูล ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 วิธี 

กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) โดยน าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้าก

การตอบแบบสอบถามของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อศึกษา
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ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการร้ายขายยาแผนปัจจุบนัเขตอ าเภอเมืองตาก ดว้ยสถิติเบ้ืองตน้ เช่น 

การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) โดยน าขอ้มูลต่าง ๆ ไดจ้ากการ

ตอบแบบสอบถามของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อค านวณหา

ตน้ทุน และผลตอบแทนต่อการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน (Payback Periods) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 

(Net Present Value Method) อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Internal Rate of Return) เพื่อศึกษา

แนวโนม้การลงทุนในอนาคตของร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

4.4  กำรรำยงำนผลกำรศึกษำ 
การศึกษาในคร้ังน้ีจะรายงานผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 บทดงัต่อไปน้ี 
บทท่ี 1  บทน า 
บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
บทท่ี 3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
บทท่ี 4  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัร้านขายยาแผนปัจจุบนั 
บทท่ี 5  การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  
บทท่ี 6  สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ   

 
นิยำมศัพท์ 

ต้นทุน หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการลงทุนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั 
ผลตอบแทน หมายถึง ผลต่างระหว่างรายรับกบัค่าใชจ่้ายเป็นผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะ

ไดรั้บในการท าธุรกรรมดงักล่าวจากการลงทุนนั้น ๆ  
ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน หมายถึง ร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมือง จงัหวดัตาก 

ประกอบดว้ย  
1.  ขย 1 หมายถึง ขายยาแผนปัจจุบนั  
2.  ขย 2 หมายถึง ขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุส าเร็จท่ีไม่ใช่ยาอนัตรายหรือยา

ควบคุมพิเศษ  
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ หมายถึง การค านวณหาผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน

ท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคต ตามอตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีตอ้งการ หรือตามอตัราค่าของทุนท่ี
ประมาณไวก้บัเงินท่ีจ่ายลงทุนคร้ังแรก 
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อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน หมายถึง การค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจาก
การลงทุน 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ท าใหท้ราบตน้ทุน และผลตอบแทนของร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก 
2.  เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการ

ลงทุนของผูป้ระกอบการท่ีสนใจในการประกอบร้านขายยาแผนปัจจุบนั 


