
 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ไดมุ่้งเน้นศึกษาเพื่อศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนร้าน
ขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก แนวคิด ทฤษฎีท่ีใช ้ ตลอดจนงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการศึกษา โดยเน้ือหาประกอบดว้ย 

ส่วนที่  1  แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน 
ส่วนที่  2  แนวคิดเก่ียวกบัผลตอบแทนจากการลงทุน   
ส่วนที่  3  แนวคิดเก่ียวกบัระยะเวลาการคืนทุน  
ส่วนที่  4  กรอบแนวคิดเก่ียวกบัในการศึกษา  

 
แนวคดิเกีย่วกบัต้นทุน  
 

นราทิพย ์ชุติวงศ ์(2548) การวิเคราะห์ตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร์จะมีความแตกต่างจาก
การคิดตน้ทุนในทางบญัชี หรือตน้ทุนทัว่ไป กล่าวคือ ตน้ทุนทางบญัชีนั้นจะสามารถวดัค่าใชจ่้ายท่ี
เสียไปเป็นตวัเงินเพียงอยา่งเดียวหรือเรียกไดว้่าเป็นตน้ทุนท่ีเห็นแจง้ชดั (Explicit Cost) แต่ส าหรับ
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) นั้นจะรวมไปถึงค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปทั้งท่ีสามารถวดัเป็น
ตวัเงินได ้และวดัเป็นตวัเงินไม่ได ้นัน่ก็คือตน้ทุนท่ีเห็นแจง้ชดั (Explicit Cost) และตน้ทุนไม่แจง้
ชดั (Implicit Cost) ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นจะเรียก ตน้ทุนท่ีมองไม่เห็นอีกอยา่งหน่ึงว่า “ตน้ทุนค่า
เสียโอกาส” (Opportunity Cost) และเป็นตน้ทุนอีกตวัหน่ึงท่ีตอ้งมีการประเมิน ดงันั้นจะเห็นไดว้่า
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ประกอบดว้ยตน้ทุนแจง้ชดักบัตน้ทุนไม่แจง้ชดัรวมกนั ตน้ทุนทางบญัชีจะ
มีค่านอ้ยกว่าตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ และมีผลต่อไปให้ ก าไรทางบญัชีมีค่าสูงกว่าก าไรทาง
เศรษฐศาสตร์ 
 

ส าหรับการประกอบธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ าแนกตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็น  2  ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1.  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (Capital Expenditures) หมายถึง ค่าใชจ่้ายดว้ยเงินจ านวนมาก
ในแต่ละคร้ังท่ีตดัสินในลงทุนโดยคาดหวงัว่าจะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตโดยมี
ระยะเวลาคืนเงินลงทุนมากกวา่ 5 ปี ประกอบดว้ย 
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1.1  ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเก่ียวกบัการประกนัเช่าใชอ้าคาร (กรณีเช่าอาคาร) เน่ืองจาก
การเช่าอาคารสัญญามีระยะเวลา 10 ปี ดงันั้นการจดัท าสัญญาตอ้งท าในระยะเวลายาว การเรียกเก็บ
เงินค่าประกนัจะเรียกเก็บตามอตัราค่าเช่า เช่น เป็น 1 เดือน หรือ 2 เดือนของอตัราค่าเช่าและจะคืน
ใหเ้ม่ือเลิกเช่าตามก าหนดเวลาการเช่า 

1.2  ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเก่ียวกบัอาคาร  เป็นการซ้ืออาคารพาณิชย ์ ท่ีมีการก่อสร้าง
เรียบร้อยแลว้ ราคาข้ึนอยูก่บัท าเลท่ีตั้ง ความเก่า – ใหม่ ของตวัอาคาร และลกัษณะของอาคาร และ
น าค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงเพื่อใหเ้ป็นสถานท่ีพร้อมเปิดใหบ้ริการ 

1.3  ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเก่ียวกบั ตกแต่งร้าน ค่าอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เช่น ตูย้าขนาด
ต่าง ๆ กนัตามลกัษณะการเก็บยา และตามอุณหภูมิท่ีตอ้งเก็บยา เช่น ตูย้า ชั้นวางผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบั
ยา ห้องเก็บยา เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการแพทย์ อาทิ เคร่ืองวดัความดัน เคร่ืองชั่งน ้ าหนัก 
เคร่ืองวดัส่วนสูง รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งอ่ืน ๆ อาทิ ชั้นวางแผนพบั ชั้นวางเอกสาร แจกนั เป็นตน้ 

1.4  ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเก่ียวกบัเคร่ืองใชส้ านกังาน เช่น โต๊ะ- เกา้อ้ี เคร่ืองคอมพิว-
เตอร์ใชส้ าหรับเก็บเอกสาร ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูลการสั่งซ้ือยาและขอ้มูลยา ตูเ้ก็บเอกสารใชส้ าหรับ
เก็บเอกสาร ขอ้มูลลูกคา้ ราคาข้ึนอยู่กบัขนาดและความจ าเป็นของร้านขายยา ทั้งน้ีเคร่ืองใช้
ส านกังานทั้งหมด อาจจะมีไม่ครบในบางสถานประกอบการข้ึนอยูก่บัขนาดและรูปแบบของแต่ละ
สถานประกอบการ 

2.  ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (Operating Expenditures) หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
ของกิจการในระหว่างงวดบญัชี เป็นค่าใชจ่้ายในระยะสั้นท่ีน ามาค านวณเป็นกระแสเงินสดจ่ายใน
รอบบญัชี ประกอบดว้ย 

2.1  เงินเดือนพนกังาน หมายถึง ค่าใชจ่้ายประจ าเดือนส าหรับพนกังานประจ าร้านขาย
ยา เภสัชกรประจ าร้านขายยา  

2.2  วสัดุใชไ้ป หมายถึง วสัดุท่ีใชใ้นการประกอบการขายสินคา้เช่น ซองยา  ถุงใส่ยา 
วสัดุส านกังานทัว่ไป เป็นตน้ 

2.3  ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า หมายถึง ค่าใชจ่้ายประจ าเดือนส าหรับค่าน ้า ค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นธุรกิจ
ร้านขายยา เป็นตน้ 

2.4  ค่าโทรศพัท ์หมายถึง ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโทรศพัทท่ี์ใชใ้นธุรกิจร้านขายยาเน่ืองจาก
มีการสัง่ซ้ือยาผา่นทางโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2.5  ค่าโฆษณา หมายถึง ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทุกประเภท เช่น 
รายการวิทย ุหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ เป็นตน้ 

2.6  ค่าสินคา้ ไดแ้ก่ ยา ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และเวชภณัฑต่์าง ๆ 
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แนวคดิเกีย่วกบัผลตอบแทน  

 

นราทิพย ์ ชุติวงศ ์ (2548) ไดก้ล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกบัผลตอบแทน ไดมี้การจ าแนกวิธีการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.  ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทน (Benefits) ของการลงทุน หมายถึง มูลค่าของ สินคา้
หรือบริการท่ีผลิตไดจ้ากการลงทุน ประกอบดว้ย ผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางออ้ม และ
ผลตอบแทนท่ีไม่มีตวัตน  

ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefits) คือ ผลผลิตสุทธิของการลงทุน ซ่ึงหมายถึง 
มูลค่าของสินคา้ และบริการท่ีผลิตไดโ้ดยตรงจากการลงทุน นอกจากน้ียงัหมายถึงการประหยดั 
และการลดค่าใชจ่้าย จากท่ีเคยมีอยูเ่ดิม  

ผลตอบแทนทางอ้อม (Indirect Benefits) คือ ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอบแทนทางตรง นอกจากน้ียงัรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนดา้น 
สังคม และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น โครงการนั้นอาจกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามก่อใหเ้กิด
การขยายตวัของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีโครงการตั้งอยู ่เป็นตน้  

ผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตน (Intangible Benefits) คือ ผลตอบแทนท่ีไม่สามารถด าเนิน
ประเมินมูลค่าเป็นตวัเงินได ้เช่น การลงทุนนั้นอาจมีส่วนช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต และการกระจาย
รายได ้ใหมี้ความยติุธรรมมากข้ึน เป็นตน้  

 

2.  ค่าเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of Capital) คือ ถา้มีการก าหนดใหต้ลาดทุน 
(Capital Market) ท่ีมีอยูส่ามารถน าเงินตรา หรือทรัพยากรไปลงทุนเพื่อสร้างเงินตรา ใหมี้จ านวน
มากข้ึนในอนาคตแลว้ สามารถกล่าวไดว้า่ ค่าเสียโอกาสของการออมไดเ้กิดข้ึนแลว้ทางเลือกต่อการ
บริโภคในปัจจุบนัคือ การใชเ้งินทุนหรือทรัพยากรไปในทางท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้ ในอนาคตซ่ึงอยา่ง
นอ้ยตอ้งมีมูลค่าเท่ากบัเงินตราในปัจจุบนัท่ีเกิดจากการลงทุนในรูปแบบอ่ืน 
 
แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินการลงทุนโครงการ 

นราทิพย ์ชุติวงศ ์(2548) ไดใ้ชว้ิธีประเมินผลตอบแทนการลงทุน จ านวน 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธี

ระยะเวลาคืนทุน (PB) วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) วิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (IRR) การศึกษา

คน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใชต้ดัสินใจว่าควร

ลงทุนในธุรกิจและการวิเคราะห์ความคุม้ค่าจากการลงทุนโดยศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนกบัรายรับ 

ร้านขายยาแผนปัจจุบนัใชก้ารวิเคราะห์ 3 วิธีดงัน้ี  



9 
 

1.  ระยะเวลาการคนืทุน (Payback Period Method) 
ระยะเวลาคืนทุน คือระยะเวลาท่ีธุรกิจตอ้งใชใ้นการหาผลประโยชน์จาการลงทุนและ

ผลตอบแทนท่ีไดน้ั้นจะเท่ากบัเงินลงทุนพอดี หรือระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดสะสมของธุรกิจมีค่า
เท่ากบัศูนย ์การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนสามารถแบ่งได ้ 2 กรณี ไดแ้ก่ 

กรณีที่  1  เม่ือกระแสเงินสดคงท่ีการค านวณระยะเวลาคืนทุน ท าไดโ้ดยการน ากระแส
เงินสดแต่ละปีไปหารเงินลงทุนเร่ิมแรก 

กรณีที่  2  เม่ือกระแสเงินสดแต่ละปีไม่เท่ากนั การค านวณระยะเวลาคืนทุนท าไดโ้ดย
การค านวณกระแสเงินสดสะสมไปเร่ือย ๆ จนกวา่กระแสเงินสดจะเท่ากบัศูนย์ 

2.  วธีิมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value Method) 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นวิธีหน่ึงในการท่ีใช้ในการประเมินโครงการของธุรกิจท่ีจะ

ลงทุนเป็นการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้กบักระแสเงินสดออกของธุรกิจนั้น ๆ 
โดยคิดอตัราส่วนลดตามอตัราผลตอบแทนท่ีกิจการตอ้งการหรือตามอตัราค่าของทุน (Cost of 
Capital) ท่ีประมาณไวก้บัเงินท่ีจ่ายลงทุนคร้ังแรก 

การประเมินตามวิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิจะพิจารณาลงทุนหากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
ธุรกิจนั้นมีค่าเป็นบวกหรือมากกว่าศูนย ์เพราะแสดงว่าธุรกิจดงักล่าวเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีสูงกวา่อตัราผลตอบแทนท่ีธุรกิจตอ้งการ และจะไม่พิจารณาลงทุนหากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็น
ลบ หรือน้อยกว่าศูนย ์เพราะแสดงว่าธุรกิจดงักล่าวให้ผลตอบแทนท่ีต ่ากว่าอตัราผลตอบแทนท่ี
ธุรกิจนั้นตอ้งการ 

สูตรในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

NPV =  1
)(














n

It trI

Ct  

NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
Ct  = กระแสเงินสดท่ีไดรั้บสุทธิในแต่ละงวด 
r  = อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีตอ้งการ หรือค่าของทุน 
I  =  เงินจ่ายลงทุนเร่ิมแรก 
n   = จ านวนปีทั้งหมด 
t   = ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี n 

3.  วธีิอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง (Internal Rate of Return Method)  
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง คือ อตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในโครงการ

นั้น ๆ อตัราผลตอบแทนท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับทั้งหมดเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนั
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ของกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมด การค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงสามารถแบ่งได ้2 กรณี 
ไดแ้ก่ 

กรณีที่  1  เม่ือกระแสเงินสดคงท่ี  การค านวณผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงจากการลงทุนท า
ไดโ้ดยการน ากระแสเงินสดท่ีไดรั้บมาค านวณหามูลค่าปัจจุบนัเพื่อค  านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง 

กรณีที่  2  เม่ือกระแสเงินสดแต่ละปีไม่เท่ากนั  การค านวณผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง จาก
การลงทุนท าไดโ้ดยการน ากระแสเงินสดท่ีไดรั้บในแต่ละปีมาค านวณหามูลค่าปัจจุบนั และน า
ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีไดรั้บ ค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 

จากการวิเคราะห์ด้วยอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงน้ี โครงการจะตดัสินใจยอมรับและ
ลงทุนในโครงการก็ต่อเม่ืออตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (IRR) มากกว่าอตัราดอกเบ้ียหรืออตัรา
ผลตอบแทนท่ีตอ้งการ (Required Rate of Return) หรือ ค่าของทุน (Cost of Capital) และจะไม่
ยอมรับและลงทุนในโครงการก็ต่อเม่ืออตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (IRR) น้อยกว่าอตัราดอกเบ้ีย
หรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ (Required rate of Return) หรือค่าของทุน (Cost of Capital) 

สูตรในการค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (IRR)  สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

I - 












n

It trI

Ct

)(
= 0 

I  = เงินจ่ายลงทุนเร่ิมแรก 
Ct =  กระแสเงินสดท่ีไดรั้บสุทธิในแต่ละงวด 
r   = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
n  = จ านวนปีทั้งหมด 
t   = ปีท่ี 1 ถึงปีท่ี n 
 

สมนึก  เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ (2547) ไดใ้ชว้ิธีการประเมินในการลงทุนโดยมีรายละเอียดจาก
การแทนค่าในสูตรแลว้ แต่ไม่ทราบค่า r ซ่ึงคืออตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (อตัราซ้ือลด) ท่ี
ท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์เท่ากบัเงินลงทุนพอดี และเรียกค่า r น้ีว่า Internal Rate of 
Return ดงันั้นในการค านวณหาค่า r จะใชว้ิธีลองผิดลองถูก (Trial and Error) โดยเปิดจากตาราง 
PVIF โดยสุ่มเลือกอตัราผลตอบแทนคิดลดท่ีจะท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิของเงินสดไหลเขา้เท่ากบั
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของเงินลงทุนการประเมินค่าของโครงการลงทุนตามวิธีผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) จะพิจารณาโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ หรือ IRR มากกว่าอตัรา
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ดอกเบ้ีย หรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการ (Required rate of Return) หรือค่าของทุน (Cost of 
Capital) ซ่ึงกิจการควรท่ีจะยอมรับในโครงการนั้น 
 
ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนร้านขายยาแผนปัจจุบนัมีผูส้นใจศึกษานอ้ยมาก 

ซ่ึงมีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 

สิทธิเทพ  ทับทอง (2549)  ศึกษาปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคใชใ้นการพิจารณาเลือกร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ชุด โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  
ในร้านขายยาแผนปัจจุบนัประเภท ขย.1 และประเภท ขย.2  ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีพิจารณาเลือก
เขา้ร้านขายยาโดยรวมทุกปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ระดบัความส าคญั ปานกลาง(ค่าเฉล่ีย 3.32) ซ่ึงปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดในกลุ่มคือ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์รองลงมา
คือรูปแบบร้านขายยา ส าหรับปัจจยัโดยรวมทุกปัจจยัดา้นราคา พบว่าระดบัความส าคญัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) ซ่ึงปัจจยัดา้นราคาท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดในกลุ่มคือ การติดป้ายราคา 
รองลงมาคือ การลดราคาส าหรับปัจจยัโดยรวมทุกปัจจยัดา้นสถานท่ี  ระดบัความส าคญัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.94) ซ่ึงปัจจยัดา้นสถานท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดในกลุ่มคือ ช่วงเวลาปิด - เปิด ร้าน
ขายยา รองลงมาคือ สถานท่ีตั้ง และวนัท่ีเปิดให้บริการ ตามล าดบั ส าหรับปัจจยัโดยรวมทุกปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาดระดบัความส าคญัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) ซ่ึงปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด
ท่ีมีระดบัความส าคญัมากท่ีสุดในกลุ่มคือ การมีเภสัชกรประจ าร้านตลอดเวลาท าการ รองลงมาคือ 
การใหเ้ภสชัเป็นพนกังานขาย และการแจกแผน่พบัใหค้วามรู้เร่ืองโรคและยา ตามล าดบั  
 

พชัรินทร์  ทรายค า (2550)  ศึกษาการลงทุนธุรกิจร้านขายยา โดยการศึกษารายละเอียด
การท าธุรกิจเก่ียวกบัร้านขายยา  ผลการวิจยัพบว่าธุรกิจร้านขายยามีรายไดจ้ากการด าเนินงานทั้งส้ิน 
250,000 บาท เป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ทั้งส้ิน 250,000 บาท และมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน
เกิดข้ึนระหว่างปีรวมทั้งส้ิน 193,134 บาท โดยมีค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ประกอบดว้ย  ซ้ือสินคา้ 40,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 20.71 ค่ารับรอง 2,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 ค่าพาหนะ 3,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.55 เงินเดือน 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.42 ค่าน ้ า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์8,300 บาท คิด
เป็นร้อยละ 4.3 ค่าซ่อมแซม 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 ค่าเบ้ียประกนัภยั 1,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.36 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52  ค่าเส่ือมราคา-รถยนต ์20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 10.36 ค่าเส่ือมราคา-อาคาร 6,667 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.45 ค่าเส่ือมราคา -
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อุปกรณ์ 6,667 คิดเป็นร้อยละ 3.45 พบว่ารายไดข้องธุรกิจในปี 2550 มีรายไดท้ั้งส้ิน 250,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการธุรกิจมีค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 193,134 บาท แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีรายไดสู้ง
กวา่ค่าใชจ่้าย คือธุรกิจมีผลก าไรทั้งส้ิน 56,866 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.23 ของรายไดธุ้รกิจ 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 จากทฤษฎีตน้ทุน ผลตอบแทน และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดก้รอบแนวความคิด

ในการศึกษาตน้ทุนผล ตอบแทนร้านขายยาแผนปัจจุบนัได้ โดยหาตน้ทุนจากค่าใชจ่้ายการลงทุน

และค่าใชจ่้ายในการด าเนิน และการค านวณหากระแสเงินสดรับค านวณกระแสเงินสดจ่ายจากอตัรา 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจจงัหวดัตาก อตัราร้อยละ 5 (จากส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัตาก 
ปี 2554) และก าหนดอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม อตัราร้อยละ 8 ของ
ธนาคาร(MRR) กรุงไทย จ ากัด(มหาชน) และธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ท่ีประกาศ ณ 9 
กนัยายน 2554 เน่ืองจากเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวนและเวลาท่ีดอกเบ้ียมีแนวโน้มไม่
คงท่ี เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน และสามารถสะทอ้นให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ และการประเมินโครงการลงทุน ไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุน (PB) วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 
และวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (IRR) เพื่อประเมินผลส าเร็จในอนาคตและความคุม้ค่าจากการ
ลงทุนในธุรกิจ ซ่ึงการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนดงักล่าวไดส้อดคลอ้ง
กบัเคร่ืองมือทางการเงินตามแนวคิดการวิเคราะห์ผลตอบแทน เน่ืองจากขนาดร้านขายยามีขนาดท่ี
แตกต่างกนัและจ านวนเงินลงทุนแตกต่างกนั ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 16 ราย จดักลุ่ม
โดยใชป้ระเภทซ้ือ - เช่าซ้ือ เช่าอาคาร รายได ้และเงินลงทุน เป็นหลกัในการแบ่งขนาดธุรกิจร้าน
ขายยาแผนปัจจุบนั แบ่งเป็น 11 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร จ านวน 7 ราย  

1.1  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนเกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 2 ราย 

1.2  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1

ราย 

1.3  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุนเกิน 1 ลา้น
บาท จ านวน 2 ราย 

1.4  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนไม่เกิน 
1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย 

1.5  กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย 
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2.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ประเภทเช่าอาคาร จ านวน 9 ราย 
2.1  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 2 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 

1 ราย 
2.2  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 2 ลา้นบาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้น

บาท จ านวน 2 ราย 
2.3  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุนไม่เกิน1 ลา้น

บาท จ านวน 2 ราย 
2.4  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 

แสนบาท จ านวน 1 ราย 
2.5  กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย 
2.6  กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 แสนบาท  จ านวน  

2 ราย 


