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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านขายยาแบบส่งในอ าเภอเมืองเชียงราย 

โดยท าการศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน โดยการเก็บข้อมูล

ปฐมภูมิมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากร้านขายส่งยา และการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ประกอบการ  

ร้านขายยาปลีกในอ าเภอเมืองเชียงราย  ข้อมูลทุติยภูมิมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการภายใต้ข้อสมมุติฐานการยอมรับของ

โครงการท่ีอัตราผลตอบแทนเท่ากับร้อยละ 8 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

การศึกษาด้านการตลาดพบว่า ปัจจัยส าคัญต่อการเลือกซื้อสินค้าของร้านขายยาปลีก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์คอื

ความน่าเชื่อถือของยาที่น ามาจ าหน่าย ด้านราคาคือระยะเวลาในการช าระราคายา/การให้เครดิต ราคายาต่ ากวา่ร้านขาย

ส่งยาอื่น ด้านการจัดจ าหน่ายคือมีบริการจัดส่งยาให้ลูกค้าถึงร้านขายยา ด้านการส่งเสริมการตลาดคือการให้บริการ  

ให้ค าปรึกษาด้านยา ด้านบุคลากรคือพนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับยาเป็นอย่างดี ด้านลักษณะทางกายภาพคือแสงสวา่ง 

ท่ีเพียงพอ การจัดวางยาเป็นระเบียบ ด้านกระบวนการคือขั้นตอนการให้บริการ เช่น การรับค าสั่งซื้อ การคิดราคา  

การสง่สินค้า ไมยุ่ง่ยาก ซับซ้อน 

การศึกษาด้านเทคนิคพบว่าสถานท่ีตั้งร้านขายส่งยา เป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหา รวมหน้ากว้าง 10 เมตร  

ลกึ 20 เมตร จ านวน 3 ชัน้ อยู่บริเวณถนนพหลโยธิน อ าเภอเมอืงจังหวัดเชยีงราย 

การศึกษาด้านการจัดการพบว่าโครงการด าเนินการในรูปแบบบริษัทจ ากัด มีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของคนเดียว 

ด าเนนิธุรกิจในรูปแบบบริษัทร้านขายยาแบบส่ง ค านวณอัตราภาษเีงินได้นิติบุคคล 20% 

ผลการศึกษาด้านการเงินพบว่า โครงการใช้เงินลงทุนจ านวน 3,000,000 บาท คิดเป็นเงินทุนจากส่วนของ

เจ้าของท้ังหมด โดยการใช้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8 พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุนคิดลด เท่ากับ 8 ปี 3 เดือน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 1,672,291 มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเท่ากับ 14% และมีดัชนีก าไร เท่ากับ 1.56  

จึงยอมรับข้อสมมุติฐาน ว่าโครงการมคีวามเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจรา้นขายสง่ยาในอ าเภอเมอืงเชยีงราย 

 

 

 

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการบญัชี คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

 The objective of this study is to studying the feasibility of an investment in a drug wholesaler in Mueang 

Chiang Rai District District by focusing on four aspects: marketing, technical, management and financial. The primary 

data is collected from in-depth interview from the drug wholesalers and questionnaires to collect data from the retails 

store in Mueang Chiang Rai District.  The secondary data is collected from the research, thesis paper.  The data were 

analyzed in line with hypothesis that the feasible project can make the return on investment of 8%.  The result were 

as follows 

 According to marketing aspect found that the factor affecting purchasing from retail store decision were 

product i.e.  the reliability of drug.  In term of price, the availability of credit terms, price were lower more than other 

wholesalers. In terms of distribution channels, effective delivery service. In term of promotion, drug information service. 

In term of personal, product knowledge.  In term of physical, sufficient light, clean.  In term of operational processes, 

quick response and effective in step of purchase orders, accurate invoicing, correct product delivery, computerized 

operation system. 

 The study on technical aspects that the wholesale was 2 store commercial building with a total width of 10 

meters and depth of 20 meters, 3 floors and located on Phahonyothin Road at Mueang Chiang Rai District. 

 For operational management, the business was set up as a company limited, the entrepreneur is the only 

owner. Conduct business in form of a pharmacy delivery company and calculate 20% corporate income tax rate.  

The study of financial aspects that the project has an initial investment of 3 million Bath, the entrepreneur is 

the only owner which would generate the projected rate of return 8% , would offer a discount payback period of 8 

years and 3 months, would render net present value of 1,672,291 Bath, would have an internal rate of return of 14% 

and would have a profitability index of 1.56. Therefore, the project was feasible in all aspects for investment. 

บทน า 

 อุตสาหกรรมยาของประเทศไทยปี 2560 มีมูลค่าตลาดประมาณ 140,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นตลาดยา 

ในโรงพยาบาลร้อยละ 80 และตลาดร้านขายยาร้อยละ 20 ขอมูลค่าตลาดยาท้ังหมด และคาดการณ์มีแนวโน้มเติบโต

ต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนเร่ืองการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ส่งผลให้ความตอ้งการใชย้ารักษาโรค

เพิ่มสูงขึ้นการเข้าถึงช่องทางการรักษาที่ดีขึน้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการท่องเท่ียวเชิงการแพทยท่ี์มี

แนวโน้มขยายตัวนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI ท่ีให้ผู้ประกอบการผลิตยายื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 

2560  

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับนโยบายการรวมกลุ่มอาเซียนส่งผลให้

จังหวัดเชียงรายมีจ านวนร้านขายยาปลีกเพิ่มมากขึ้น โดยร้านขายยาปลีกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อยา  
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จากร้านขายส่งยา เนื่องจากต้องการการซื้อคร้ังละไม่มากและสามารถซื้ อยาจากร้ายขายส่งยาได้ในราคาท่ีถูก  

ในขณะท่ีจ านวนร้านขายส่งยาในจังหวัดเชียงรายไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม ผู้ศึกษามองว่าธุรกิจร้านขายยาแบบส่งในอ าเภอเมือง

เชียงรายถือเป็นธุรกิจด้านบริการสุขภาพท่ียังมีโอกาสเติบโต เนื่องจากการท่ีมีร้านขายส่งยาจ านวนน้อยรายนั้น  

ท าให้ร้านขายสง่ยามอี านาจต่อรองกับร้านขายยาปลีกสูง และมีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนขา้งต่ า 

ดังนัน้ผู้ศกึษาจึงตอ้งการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านขายส่งยาในอ าเภอเมืองเชียงราย เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลการตัดสนิใจในการลงทุน 

แนวคดิและทฤษฎี 

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคือการศึกษาเพื่อต้องการทราบผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตามการลงทุนโดย

พิจารณาจากการศึกษาวเิคราะห์โครงการใน 4 ด้านคือ ด้านการตลาด ด้านการเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน

เพื่อเป็นการศึกษาให้ช่วยประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, 2544) 

โดยการวิเคราะห์ทางการตลาดคือ การประเมินศักยภาพตลาด เพื่อคาดคะเนยอดขายท่ีคาดว่าจะได้รับและค่าใช้จ่าย

ทางการตลาดเพื่อน าผลท่ีได้สว่นหนึ่งมาจัดท างบก าไรขาดทุนล่วงหนา้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) การวิเคราะห์

ทางเทคนิคคือ การพิจารณาข้อดีข้อเสียของเทคนิคการผลิตรูปแบบต่าง ๆ แล้วคัดเลือกเทคนิคการผลิตท่ีดีท่ีสุดให้กับ

โครงการ ซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านการเงินต่อไป (ประสิทธ์ิ ตงยิ่งสิริ, 2542) การวิเคราะห์ทางการ

จัดการคือการมองภาพธุรกิจองค์กรรวมและการมุ่งสู่การด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ผ่านศักยภาพและ

ประสิทธิภาพขององค์กร และการวิเคราะห์ด้านการเงินคือ ประมาณเงินลงทุนท่ีจ าเป็นต้องใช้ในโครงการท้ังหมด เพื่อ

ประเมินคุณค่าของโครงการส าหรับการตัดสินใจว่าควรลงทุนหรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลด้านการตลาดด้านเทคนิคและด้าน

การจัดการประกอบกัน โดยรวมถึงการวิเคราะห์การหมุนเวียนของกระแสเงินสดต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย

กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดจ่าย และกระแสเงินสดสุทธิ เพื่อวิเคราะห์ว่าโครงการจะให้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ 

(วมิล ประคัลภ์พงศ ์และคณะ, 2544) 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านขายส่งยาในอ าเภอเมืองเชียงรายก าหนดขนาดตัวอย่างเป็น  

2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผู้ประกอบการร้านขายส่งยาในอ าเภอเมอืงเชยีงราย โดยใชว้ธีิการสัมภาษณเ์ชงิลึกจากผู้ประกอบการ 

จ านวน 2 ร้านโดยผู้ศึกษาใชว้ธีิการคัดเลอืกตัวอย่างแบบเจาะจง  

2.  ร้านขายยาปลีกในอ าเภอเมืองเชียงราย โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 93 ร้าน โดยผู้ศึกษาใชว้ธีิการแบบสุ่มตัวอยา่ง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากกลุ่มประชากรเจ้าของกิจการร้านขายสง่ยา จะน ามาวิเคราะห์ใน เชงิคุณภาพ (Qualitative 

Analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานท้ัง  4 ด้านคือด้านการตลาด  

ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ท่ีจะน าไปสู่ฐานะการเงินในรูปของงบการเงินล่วงหน้าเพื่อวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของโครงการ ได้แก่ การหาระยะเวลาคืนทุนคิดลด มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน 

ดัชนกี าไร และการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าร้านขายยาปลีก จะใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์การด าเนินงานในด้านการตลาด  

โดยน าข้อมูลมาวิ เคราะห์ด้ วยสถิติ เ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)  ประกอบด้วยความถี่  ( Frequency)  

ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) มีเกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี้ 

       คะแนนเฉลี่ย                          ระดับความส าคัญ 

4.21-5.00     ส าคัญมากท่ีสุด 

3.41-4.20     ส าคัญมาก 

2.61-3.40     ส าคัญปานกลาง 

1.81-2.60     ส าคัญน้อย 

1.00-1.80     ส าคัญน้อยท่ีสุด 

ผลการวิจัย การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผลการศึกษา 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้ายขายส่งยาในอ าเภอเมืองเชียงราย ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมท่ัวไปของธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน 

สามารถสรุปความส าคัญได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ัวไปของธุรกิจพบว่า เนื่องจากประเทศไทยก าลังก้าวขึ้นสู่สังคมสูงอายุ  

และเทรนด์การรักษาสุขภาพท่ีดีขึ้น ส่งผลต่อความต้องการการใช้ยารักษาโรคสูงขึ้น ในขณะท่ีการจ าหน่ายยาผ่าน 

ร้านขายยาในจังหวัดเชียงราย มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในปี 2556- 2561 (ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา, 2562) โดยพฤติกรรมการเลือกซื้อยาของร้านขายยาปลีก มักเลือกซื้อยาจากร้านขายส่งยา โดยซื้อสินค้า

คร้ังละไม่มากและสามารถได้สินค้าในราคาที่ถูก ดังนั้นร้านขายส่งยาควรน าเสนอสินค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานการ

ให้บริการ ในราคายาท่ีเทียบเท่าหรือต่ ากว่าคู่แขง่ 

 2. การวิเคราะห์ด้านการตลาด จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านขายส่งยาพบว่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีมี

จ าหน่ายคือยาร้อยละ 85 อาหารเสริมร้อยละ 10 อุปกรณ์ทางการแพทย์ร้อยละ 3 และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ร้อยละ 2 

และข้อมูลการเก็บแบบสอบถามจากผู้ประกอบการร้านขายยาปลีกในอ าเภอเมืองเชียงรายพบว่ามูลค่าตลาดในจังหวัด
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เชียงรายประมาณ 28,123,200 บาทต่อปี โดยสินค้าที่ซื้อจากร้านขายส่งยา คือ ยา ร้อยละ 100 แบ่งปริมาณกลุ่มยาท่ีซือ้

จากร้านขายส่งยา เรียงล าดับจากมากไปน้อย 5 ล าดับแรกคือ กลุ่มยาแก้ปวด ลดไข้ร้อยละ 93.5 กลุ่มยาแก้ปวด 

แก้อักเสบกล้ามเนื้อ ข้อ ร้อยละ 91.4 กลุ่มยาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารร้อยละ 88.2 กลุ่มยาปฏิชีวนะร้อยละ 61.3  

และกลุ่มยาคุมก าเนิด ฮอร์โมน ร้อยละ 59.1 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในส่วนประสม

การตลาดในระดับมากท้ังด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร  

ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ  

3. การวิเคราะห์ด้านเทคนิคพบว่า สถานท่ีตั้งร้านขายส่งยา เป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหา รวมหน้ากว้าง 10 เมตร 

ลึก 20 เมตร จ านวน 3 ชั้น อยู่บริเวณถนนพหลโยธิน อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและมีพื้นท่ีจอดรถ โดยก าหนดลักษณะ

พื้นท่ีใช้งานชั้นท่ี 1 เป็นบริเวณขายและจัดโชว์สินค้า ชั้นท่ี 2 เป็นพื้นท่ีใช้เก็บสต็อกยา ชั้นท่ี 3 เป็นบริเวณส่วนกลางส าหรับ

พนักงาน ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมระบบการสั่งซือ้ท้ังหมดเพื่อให้เกิดความแมน่ย า มกีารส ารองสินค้าเพื่อให้

เพยีงพอต่อการขาย 1 เดอืน และส ารองสินค้าเพื่อการจ าหนา่ยก่อนเปิดด าเนนิการเท่ากับ 1,500,000 บาท 

 4. การวิเคราะห์ด้านการจัดการพบว่า โครงการด าเนินการในรูปแบบบริษัทจ ากัด มีผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ 

คนเดียว ด าเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทร้านขายยาแบบส่ง ค านวณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% โดยโครงสร้างองค์กร

ประกอบด้วย พนักงาน 6 ต าแหน่ง มีเวลาในการปฏิบัตงิานคือ  09.00-18.00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ พนักงานต้องได้รับ

การฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบและอบรมเกี่ยวกับกิริยามารยาทในการ

ท างาน การประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าไฟ ค่าน้ าประปา ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ เช่นค่ายูนิฟอร์ม/ค่าภาษีป้าย  

 5. การวิเคราะห์ด้านการเงินพบว่า โครงการใช้เงินลงทุนจ านวน 3,000,000 บาท คิดเป็นเงินทุนจากส่วนของ

เจ้าของท้ังหมด โดยการใช้อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8 พบว่า โครงการมีระยะเวลาคืนทุนคิดลด เท่ากับ 8 ปี 3 เดือน 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 1,672,291 มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากับ 14% และมีดัชนีก าไร เท่ากับ 1.56  

จึงยอมรับข้อสมมุติฐานว่าโครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านขายส่งยาในอ าเภอเมืองเชียงราย  

จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวกรณีรายได้จากการขายและการบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือลดลงร้อยละ 5 พบว่า

โครงการยังสามารถยอมรับสมมุติฐานและมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการตลาด ผู้ประกอบการต้องมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ มีการรับผิดชอบหลังการขาย  

และต้องมีกลยุทธ์ในการตั้งราคาท่ีเทียบเท่าหรือต่ ากว่าคู่แข่ง การเพิ่มพนักงานขายและก าหนดเขตความรับผิดชอบของ

พนักงานขายให้ครอบคลุมพื้นท่ีเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้น  เนื่องจากพนักงานขายจะสามารถตอบความ

ตอ้งการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและชว่ยเพิ่มให้ธุรกิจมีความสัมพันธ์ท่ีดกีับร้านขายยาปลีกให้มากขึ้นในอนาคต  

2. ด้านเทคนิค ผู้ประกอบการตอ้งสร้างภาพลักษณข์ององคก์รให้มคีวามนา่เชื่อถือ มกีารน าเทคโนโลยมีาควบคุม

กระบวนการจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ความแม่นย า การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุม  
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การสต็อกสนิค้า ท าให้สามารถสั่งซือ้สนิค้าได้ในเวลาที่เหมาะสม ไมม่กีารเก็บสต็อกสนิค้าท่ีนานเกินไป และเพื่อให้สามารถ

คุมตน้ทุนสนิค้าให้อยู่ในระดับต่ าได้ 

3. ด้านการจัดการ ผู้ประกอบการต้องสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าผ่านพนักงานขององค์กรในด้านความเป็น

มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือ พนักงานต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมอยา่งต่อเนื่อง มกีารประเมินผลงานปลายปี และผู้ประกอบการตอ้งมีการให้ผลตอบแทนแก่

พนักงานอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานกับองค์กรตอ่ไป 

4. ด้านการเงิน ผู้ประกอบการต้องมเีงินสดส ารองท่ีเพียงพอตอ่การช าระหนี้ โดยต้องมีการท าบัญชีการเงินอย่าง

ตอ่เนื่อง เพื่อใชว้เิคราะห์สถานการณ์ดา้นการเงินขององค์กร  
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