
 
บทที ่6 

  
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ  

 
การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนร้านขายยาแผนปัจจุบนัในจงัหวดัตากท่ีไดท้ าการข้ึน

ทะเบียนกับทางส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตาก การศึกษาคร้ังน้ีมีเป็นศึกษาเชิงพรรณนา 
(Descriptive research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทนของร้านขายยาแผน
ปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก  โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อใชใ้นการสมัภาษณ์กลุ่มผูป้ระกอบการร้านขาย
ยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก จ านวนทั้งหมด 16 ราย และจากการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล
จากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ รวมถึงงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง  ท าการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในรูปของการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(Net Present Value : NPV) อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Internal Rate of Return : IRR) จาก
การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนสรุปผลการศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ชุดท่ี 1  ขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ตน้ทุน และผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผน 
ปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก โดยเก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนัใน
อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก จ านวน 16 ราย และก าหนดอายโุครงการไว ้10 ปี ตามอายขุองสัญญา
เช่าอาคาร ซ่ึงผูศึ้กษาไดใ้ชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เป็นขอ้มูลของปีท่ี 1 และธุรกิจ
ร้านขายยาแผนปัจจุบนัแมว้า่จะเป็นธุรกิจท่ีมีมานานแลว้ผูป้ระกอบการไดจ้ดทะเบียน 
การคา้ลกัษณะบุคคลธรรมดา ซ่ึงไม่มีการเก็บขอ้มูลในลกัษณะน้ี จึงไม่มีแนวโน้มของธุรกิจอย่าง
ชดัเจน  ดงันั้นประมาณการรายได ้ค่าใชจ่้าย จะประมาณการให้เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี ตวัเลข
ประมาณการท่ีเพิ่มข้ึนวดัจากอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของจงัหวดัตาก คือ อตัราร้อยละ 5 
(จากส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัตาก ปี 2554) เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลของปีท่ี 2 -10 รวมเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ในการศึกษาขั้นตน้ ไดแ้บ่งธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั ตามในแต่ละประเภทมีขอ้
แตกต่างในการรายละเอียดการลงทุน เช่น การซ้ือ/เช่าซ้ือ การเช่าอาคาร จึงไดแ้บ่งธุรกิจร้านขายยา
แผนปัจจุบนั ตามจ านวนยอดรายได ้เงินลงทุน เป็นหลกัเป็น  11  กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัประเภท ซ้ือ - เช่าซ้ืออาคาร จ านวน  7  ราย  
1.1  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนเกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 2  ราย 
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1.2  กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุน ไม่เกิน 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 
2.  ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัประเภท เช่าอาคาร 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 เงินลงทุนไม่เกิน 1 
ลา้นบาท 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 

 

โดยน าขอ้มูลทางดา้นการเงินทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ ระยะเวลาการคืนทุน(Payback  
Period หรือ PV) วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) และวิธีอตัราผลตอบ 
แทนท่ีแทจ้ริง (Internal Rate of Return หรือ IRR)  

 

ชุดท่ี 2  ขอ้มูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัโดยเกบ็
ขอ้มูลจากผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก จ านวน 16 ราย เพื่อ
ดูปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั 
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สรุปผลการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลธุรกจิร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
 

1. ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภท ซ้ือ – เช่าซ้ือ 
อาคารกิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนเกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 2 ราย มีตน้ทุนใน
การด าเนินธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ีย 1,700,000 บาท และจากการค านวณ
กระแสเงินสดตลอดอายโุครงการ 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน  16,602,818.07 บาท 
กระแสเงินสดจ่ายเท่ากบั 11,062,130.71 บาท ดงันั้นกระแสเงินสดสะสมเม่ือส้ินสุดโครงการเท่ากบั 
3,840,687.44 บาท 

จากการวิเคราะห์พบวา่ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 ปี 7 เดือน 8 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 1,904,847.19 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก 
และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 27.14 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกว่า ดงันั้น จึงเป็นโครงการท่ีไม่มีความเหมาะสมต่อ
การลงทุน 
 

2.  ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภท ซ้ือ - เช่าซ้ือ 
อาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาทจ านวน 1 ราย มีตน้ทุน
ในการด าเนินธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเฉล่ีย 440,000 บาท และจากการค านวณ
กระแสเงินสดตลอดอายโุครงการ 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน 14,791,601.62 บาท 
กระแสเงินสดจ่ายเท่ากบั  10,875,525.09 บาท ดงันั้นกระแสเงินสดสะสมเม่ือส้ินสุดโครงการเท่ากบั 
3,319,989.99 บาท 

จากการวิเคราะห์พบวา่ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1 ปี 4 เดือน 5 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 2,107,853.07 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก 
และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 72.30  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกว่า ดงันั้น จึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการ
ลงทุน 
 

3.  ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภท ซ้ือ - เช่าซ้ือ 
อาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุนเกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 
2 ราย มีตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 1,341,000 บาท และจากการ
ค านวณกระแสเงินสดตลอดอายโุครงการ 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน 10,571,718.68 
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บาท กระแสเงินสดจ่ายเท่ากบั 7,657,924.09 บาท ดงันั้นกระแสเงินสดสะสมเม่ือส้ินสุดโครงการ
เท่ากบั 1,572,794.58 บาท 

จากการวิเคราะห์พบวา่ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 5 ปี 2 เดือน 6 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 499,279.56 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และ
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 14.55 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผล 
ตอบแทนท่ีตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกว่า ดังนั้ น จึงเป็นโครงการท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการลงทุน 
 

4.  ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภท ซ้ือ – เช่าซ้ือ 
อาคาร กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้น
บาท จ านวน 1 ราย มีตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน550,000 บาท 
และจากการค านวณกระแสเงินสดตลอดอายโุครงการ 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน 
9,559,198.33 บาท กระแสเงินสดจ่ายเท่ากบั 6,446,591.39 บาท ดงันั้นกระแสเงินสดสะสมเม่ือ
ส้ินสุดโครงการเท่ากบั 2,524,606.94 บาท 

จากการวิเคราะห์พบวา่ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 2 ปี 2 เดือน 1 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 1,413,292.29 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก 
และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 48.57 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกว่า ดงันั้น จึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการ
ลงทุน 

5.  ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภท ซ้ือ – เช่าซ้ือ 
อาคาร กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย มีตน้ทุน
ในการด าเนินธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 550,000 บาท และจากการค านวณกระแส
เงินสดตลอดอายโุครงการ 10 ปี พบวา่ กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน 5,660,051.64 บาท กระแสเงิน
สดจ่ายเท่ากับ 3,951,666.93 บาท ดังนั้ นกระแสเงินสดสะสมเม่ือส้ินสุดโครงการเท่ากับ 
1,173,384.71 บาท 

จากการวิเคราะห์พบวา่ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 ปี 8 เดือน 3 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 576,498.51 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และ
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 26.36 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผล 
ตอบแทนท่ีตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกว่า ดังนั้ น จึงเป็นโครงการท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการลงทุน 
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6.  ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภทเช่าอาคารกิจการท่ี
มีรายไดต้ั้งแต่ 2 ลา้นบาทข้ึนไป เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย มีตน้ทุนในการด าเนิน
ธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 195,000 บาท และจากการค านวณกระแสเงินสดตลอด
อายโุครงการ 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน 27,168,247.88 บาท กระแสเงินสดจ่าย
เท่ากบั 21,084,975.31 บาท ดงันั้นกระแสเงินสดสะสมเม่ือส้ินสุดโครงการเท่ากบั 5,736,623.78 
บาท 

จากการวิเคราะห์พบว่า ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 2 เดือน 1 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 3,877,860.51 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 65.14 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกว่า ดงันั้น จึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการ
ลงทุน 

 

7.  ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภทเช่าอาคารกิจการท่ี
มีรายไดต้ั้งแต่ 1 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 2 ลา้นบาท  เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 2 ราย มีตน้ทุน
ในการด าเนินธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 100,000 บาท และจากการค านวณกระแส
เงินสดตลอดอายโุครงการ 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน 14,502,310.09 บาท กระแส
เงินสดจ่ายเท่ากบั 11,166,728.46 บาท ดงันั้นกระแสเงินสดสะสมเม่ือส้ินสุดโครงการเท่ากบั 
3,104,372.70 บาท 

จากการวิเคราะห์พบว่า ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 3 เดือน 9 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 2,085,175.13 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 319.05 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกว่า ดงันั้น จึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการ
ลงทุน 

 

8.  ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภทเช่าอาคารกิจการท่ี
มีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 2 ราย มี
ตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 157,500 บาท และจากการค านวณ
กระแสเงินสดตลอดอายโุครงการ 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน 10,401,917.13 บาท 
กระแสเงินสดจ่ายเท่ากบั 8,355,921.66 บาท ดงันั้นกระแสเงินสดสะสมเม่ือส้ินสุดโครงการเท่ากบั 
1,960,995.47 บาท 
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จากการวิเคราะห์พบว่า ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 6 เดือน 4 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 1,246,152.69 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก 
และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 234.43 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกว่า ดงันั้น จึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการ
ลงทุน 

 

9.  ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภทเช่าอาคาร 
กิจการท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ลา้นบาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 แสนบาท จ านวน 1 
ราย มีตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 60,000 บาท และจากการ
ค านวณกระแสเงินสดตลอดอายโุครงการ 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน 9,056,082.63 
บาท กระแสเงินสดจ่ายเท่ากบั 6,726,858.17 บาท ดงันั้นกระแสเงินสดสะสมเม่ือส้ินสุดโครงการ
เท่ากบั 2,284,224.45 บาท 

จากการวิเคราะห์พบว่า ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 2 เดือน 10 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 1,470,425.35 ซ่ึงมีค่าเป็นบวกและ
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากับร้อยละ 417.78 เม่ือเปรียบเทียบกับอตัราผลตอบแทนท่ี
ตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกว่า ดงันั้น จึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะสมต่อการ
ลงทุน 

10.  ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภทเช่าอาคาร 
กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุนไม่เกิน 1 ลา้นบาท จ านวน 1 ราย มีตน้ทุนในการ
ด าเนินธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 135,000 บาท และจากการค านวณกระแสเงินสด
ตลอดอายโุครงการ 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน 5,156,935.94 บาท กระแสเงินสด
จ่ายเท่ากบั 4,430,882.27 บาท ดงันั้นกระแสเงินสดสะสมเม่ือส้ินสุดโครงการเท่ากบั 696,053.67 
บาท 

จากการวิเคราะห์พบวา่ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1 ปี 9 เดือน 9 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 410,935.70 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และ
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 58.43 เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผลตอบ 
แทนท่ีตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกวา่ ดงันั้น จึงเป็นโครงการท่ีมีความเหมาะ 
สมต่อการลงทุน 
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11.  ตน้ทุนและผลตอบแทนของธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั  ประเภทเช่าอาคาร  
กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 500,000 บาท เงินลงทุน ไม่เกิน 1 แสนบาท จ านวน 2 ราย มีตน้ทุนในการ
ด าเนินธุรกิจประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 50,000 บาท และจากการค านวณกระแสเงินสด
ตลอดอายโุครงการ 10 ปี พบว่า กระแสเงินสดรับ รวมเป็นเงิน 4,150,704.54 บาท กระแสเงินสด
จ่ายเท่ากบั 3,748,010.73 บาท ดงันั้นกระแสเงินสดสะสมเม่ือส้ินสุดโครงการเท่ากบั 367,693.81 
บาท 

จากการวิเคราะห์พบวา่ ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 1 ปี 1 เดือน 1 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ี
อตัราคิดลดหรืออตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งการคือ ร้อยละ 8 เท่ากบั 226,998.11 ซ่ึงมีค่าเป็นบวก และ
อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง มีค่าเท่ากบัร้อยละ 96.58 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราผล 
ตอบแทนท่ีตอ้งการ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงมีค่ามากกว่า ดังนั้ น จึงเป็นโครงการท่ีมีความ
เหมาะสมต่อการลงทุน 

 

เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของกิจการท่ีเช่าอาคารแทนการเช่าซ้ือจะ
ได้อตัราผลตอบแทนสูงกว่ามาก อาจเน่ืองจากเงินลงทุนในทรัพยสิ์นไม่สูงมากและระยะเวลา
โครงการท่ีใชใ้นการค านวณ 10 ปี หากระยะเวลาโครงการลดลงเหลือ 5 ปี อตัราผลตอบแทนท่ี
แทจ้ริง อาจไม่สูงเท่าท่ีศึกษาได ้

 
การวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อธุรกจิร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัของผูป้ระกอบการร้าน
ขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก จ านวน 16 ราย พบวา่ ผูป้ระกอบการฯ มีความคิดเห็นเชิงบวก 
คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมา มีความคิดเห็นเชิงบวกระดบัปาน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และมีความ
คิดเห็นเชิงลบ คิดเป็นร้อยละ 6.25 เม่ือพิจารณาโดยรวมระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจ
ร้านขายยาแผนปัจจุบนัตามปัจจยั อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.87 ในรายขอ้ค าถามความคิดเห็น
เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบันของผูป้ระกอบการฯ พบว่า ขอ้ค าถามท่ี
ผูป้ระกอบการฯ เห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ (9) การมีใบอนุญาตประกอบการร้านขายยาฯ (1) ราคายา (2) 
คุณภาพของยา หรือผลิตภณัฑ์ (7) การมีเภสัชกรประจ าร้านขายยาฯ (4) ท าเลท่ีตั้ง และ (12) 
สภาวการณ์แข่งขนัของธุรกิจ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.053 และเม่ือพิจารณาโดยรวมระดบัความ
คิดเห็นของปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัตามปัจจยั อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.87 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัจากขอ้ค าถามท่ี (1) – (12) ไม่มีความแตกต่างกนั ส่วน
ปัจจยัในดา้นการสนบัสนุนของรัฐบาลมีความแตกต่างกนัมาก เท่ากบั 1.053 จากระดบัความเช่ือมัน่
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ร้อยละ 95  ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนั จ านวน 16 ราย ค าถาม จ านวน 13 
ขอ้ พบว่า ผูป้ระกอบการฯ มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 25  มีระดบั
ความคิดเห็นมาก จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง จ านวน 5  ราย 
คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.25 

ดา้นปัญหา และขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการฯ มีดงัน้ี (1) ปัญหาการตดัราคาขายของ
ผูป้ระกอบการแต่ละร้าน เพื่อดึงดูดลูกค้า ท าให้ผลก าไรลดลง โดยไม่ได้สนใจท่ีคุณภาพยา 
ค าแนะน าการใชย้า และผลขา้งเคียงของยา (2) ร้านขายยาบางร้านภายในจงัหวดัไม่มีเภสัชกรประจ า
ตลอดเวลาเปิดท าการ (3) การแข่งขนัมีสูง ร้านขายยามีจ านวนมากซ่ึงอาจท าใหบ้างร้านตอ้งปิดตวั
ลง  
 
ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 

1.  ข้อจ ากัดในด้านการได้มาซ่ึงข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีข้อมูลท่ีได้มาจากการให้
สมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบนัในเขตอ าเภอเมืองตาก จากกลุ่มตวัอยา่ง 16 ราย  
ซ่ึงกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนการคา้เป็นบุคคลธรรมดา และจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการ
ร้านขายยาแผนปัจจุบนัในปี 2554 ซ่ึงทางผูป้ระกอบการไม่ไดมี้การจดัท าเป็นราย 

งานการเงินและไม่มีการจดบนัทึกเท่านั้นเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในครัวเรือนการใหข้อ้มูลของ
ผูป้ระกอบการหลีกเล่ียงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเสียภาษีของสรรพกร ผูศึ้กษาตอ้งระมดัระวงั 

ความถูกตอ้งของขอ้มูลและใชก้ารประมาณจากจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นยา เจา้หนา้ท่ีและเภสัชกร งาน
คุม้ครองผูบ้ริโภค ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตาก ประกอบขอ้มูล เพื่อให้การวิเคราะห์ท่ีได้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ตรงกบัความเป็นจริง จะท าใหต้น้ทุนและผลตอบ 

แทนจากการท าการศึกษาคร้ังน้ีคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง 

2.  ขอ้จ ากดัในดา้นขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยศึกษาเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีไดท้  า 
การข้ึนทะเบียนกบัทางส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตาก เท่านั้น ส่วนผูป้ระกอบการรายย่อท่ีขาย
ทัว่ไปท่ีมิใช่ร้านขายยาโดยตรง มิไดน้ ามาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผล 

ตอบแทน ดงันั้นท าให้ปัจจยัสภาพแวดลอ้มและการลงทุนรวมถึงปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อตน้ทุน ซ่ึงมีผล
ต่อผลตอบแทน ผูน้ าขอ้มูลไปใชห้รือน าไปศึกษาต่อควรค านึงถึงขอ้ก าหนดดงักล่าว  

3.  ขอ้จ ากดัในดา้นเวลา  เน่ืองจากการระยะเวลาท่ีเก็บขอ้มูลอยูใ่นช่วงส้ินปี ท าให ้

ผูป้ระกอบการให้ขอ้มูลคาดว่าจะมีผลต่อการเสียภาษีกบักรมสรรพากร และเศรษฐกิจอยู่ในช่วง
ภาวการณ์ผนัผวน ดงันั้นผูท่ี้สนใจในการศึกษาในอนาคตควรพิจารณาถึงอตัราคิดลดและดอกเบ้ียท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

จากการศึกษาเร่ืองตน้ทุนและผลตอบแทนร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมืองตาก ผู ้
ศึกษามีขอ้เสนอแนะของการศึกษาในคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1. ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาเพยีงอ าเภอเดียวในจงัหวดัตาก เน่ืองจากมีขอ้ 
จ ากดัเร่ืองระยะเวลา ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดอ้าจจะเป็นตวับ่งบอกไดเ้พียงบางส่วน ซ่ึงผูป้ระกอบ 
การสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจเบ้ืองตน้ได ้อยา่งไรก็ตามผูท่ี้สนใจควรพิจารณาศึกษาในพื้นท่ี 
อ่ืน ๆ และปัจจยัอ่ืนประกอบการตดัสินใจ  เช่น แนวโนม้การตลาด  ท าเลท่ีตั้งกิจการ ลกัษณะ
เศรษฐกิจของพื้นท่ีท่ีศึกษา ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ ์จ านวนเงินลงทุน  เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยใหก้าร
ตดัสินใจมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  ควรมีเภสชักรประจ าตลอดเวลาเปิดท าการ เพือ่ใหค้  าแนะน าเร่ืองการใชย้าและเร่ืองอ่ืน 
ๆ ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

3.  ควรศึกษามาตรฐานร้านขายยาแผนปัจจุบนัเพื่อใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่ตดัสินใจ 
พิจารณาเก่ียวกบัการตดัสินใจการลงทุนร้านขายยาท่ีมีคุณภาพสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูรั้บบริการ 
 


