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บทคัดยอ
 รายงานการศึกษาอิสระน้ี มวีตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาความเปนไปไดของการต้ังรานขายยาประเภทขย.1 บริเวณ

ศนูยอาหารและบรกิาร 2 มหาวทิยาลยัขอนแกนทาํการศกึษาใน 4 ดาน คอืดานการตลาด ดานเทคนคิ ดานการจดัการ 

และดานการเงนิ ผลการศกึษาพบวา ดานการตลาด มคีวามไดเปรยีบ เนือ่งจากบรเิวณศนูยอาหารและบรกิาร 2 ยงัไมมี

รานขายยาเปดใหบริการ เอ้ือประโยชนตอการลงทุน และผลจากแบบสอบถาม พบวา มีผูใหความสนใจใชบริการ

รอยละ 93.25 จงึมีความเปนไปไดทางการตลาด สาํหรบัดานการจัดการ พบวา การจัดบุคลากรท่ีมคีวามรูความสามารถ

ในการปฏิบัติงานมีคุณสมบัติตรงตามตําแหนงท่ีกําหนดไว มีการวางผังองคกรอยางมีระบบ การวางแผนงานใหเปน

ไปตามกาํหนด ดงันัน้ จงึมคีวามเปนไปได ดานการจดัการดานเทคนคิ เปนการวเิคราะหดานสถานทีแ่ละการออกแบบราน 
รวมถึงการควบคุมคุณภาพ ในการดําเนินการมีความเปนไปไดดานเทคนิค สวนในดานการเงิน พบวา มีการลงทุน

ทัง้สิน้ 503,996 บาท โดยเปนสวนของเจาของทัง้หมด จากการประเมนิโครงการ พบวา มมีลูคาปจจุบนั (NPV) เทากบั 

755,937.35 บาท โดยมีคาเปนบวก มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 44.09 และระยะเวลา

ในการคืนทุน 1 ป 1 เดือน 5 วัน จึงสรุปไดวา รานขายยาท่ีศูนยอาหารและบริการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความ

เปนไปไดและมีความนาสนใจในการลงทุน

ABSTRACT

 This independent study aimed to study feasibility of a drugstore at Food and Service Center 

2, Khon Kaen University.The content on marketing, technique, management and fi nance were

studied in details. The study found out that the marketing, managing as well as technical and 

fi nancial studies were all feasible. The marketing mix via the questionnaires revealed that 
the people were interested in this drugstore service 93.25% . Moreover,It was advantage, as there were 

the convenience shops at the Food and Service Centre 2.In term of management, the organization 

chart was systematically organized and the operating personnel were qualifi ed pharmacists. 

Whereas the drugstore was carefully designed and the quality control was fulfi lled according to 

the medical measure. The total investment cost was 503,996 Baht. Which was from the drugstore 
owner.Beside, the net present value (NPV) was 755,937baht. The payback period was 1 year 1 mount 

and 5 days. The Internal rate of return (IRR) is 44.09. In summary, The investment drugstore at Food 

and Service Center 2, Khon Kaen University was feasible.

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสถาบันการศึกษา

ทีม่คีวามพรอมสงู โดยมหีลกัสตูรการเรยีนการสอน 22 คณะ 

และมีอาคารเรียนรวมไปถึงหองปฏิบัติการตางๆมากมาย 

โดยในปการศึกษา 2556 มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

36,974 คน แบงเปนนักศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรีจํานวน 27,933 คน และนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาจํานวน 9,041 คน นอกจากนี้ยังมีบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้งสายสนับสนุนและสายผู

สอน จาํนวน 10,625 คน (สาํนักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2556) ทําใหมีประชากร

ในมหาวิทยาลยัแหงนีเ้ปนจาํนวนมากสงผลใหศนูยอาหาร

และบริการของทางมหาวิทยาลัยที่มีเพียง 3 แหง มีผูใช
บรกิารคอนขางหนาแนน โดยท่ีศนูยอาหารและบริการท่ี 1 
มีการใหบริการในดานตางๆมากมาย ไดแก รานอาหาร

และเคร่ืองดื่ม ธนาคาร รานขายยารักษาโรค รวมไปถึง

สหกรณของมหาวิทยาลัยเปนตน แตสําหรับศูนยอาหาร

และบริการท่ี 2 และ 3 ยังขาดปจจัยพื้นฐาน นั่นก็คือ

ยารักษาโรค ซึ่งในศูนยอาหารและบริการท่ี 2 และ 3 
มีรานสะดวกซ้ือซึ่งขายยารักษาโรคเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

 ดังนั้น ทางผูวิจัยจึงสนใจศึกษาชองทางในการ

ดาํเนินธรุกจิจดัตัง้รานขายยาประเภท ขย. 1 บรเิวณศูนย
อาหารและบริการ ที่ 2 และ 3 แตจากการศึกษาเบ้ืองตน

พบวา ศูนยอาหารและบริการที่ 2 มีจํานวนผูใชบริการ
เปนจํานวนมากและมีทําเลท่ีตั้งเหมาะกับการใหบริการ

มากกวา ศนูยอาหารและบริการท่ี 3 ดงันัน้ผูวจิยัจงึทําการ

ศึกษาความเปนไปไดของการตั้งรานขายยาประเภท ขย. 

1 ในพ้ืนทีบ่รเิวณศูนยอาหารและบริการท่ี 2 รวมไปถึงการ
ทาํการศกึษาพฤตกิรรมและความตองการของผูทีจ่ะมาใช

บริการรานขายยาบริเวณนี้อีกดวย 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา

 1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความตองการ

ของลูกคาที่มาใชบริการรานขายยา 

 1.2.2  เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของการต้ังราน
ขายยาประเภท ขย. 1 บริเวณศูนยอาหารและบริการ 2

3. ขอบเขตของการศึกษา

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาความเปนไปได

ในการทําธุรกิจรานขายยาประเภท ขย1. ในบริเวณพ้ืนที่

ศูนยอาหารและบริการ 2 ในการศึกษาคร้ังนี้จะทําการ

ศกึษาจากกลุมประชากรในมหาวทิยาลยัขอนแกน เพือ่ให

ทราบถึงพฤติกรรมของผูบริโภคในการซ้ือยารักษาโรค

รวมถงึการเขามาใชบรกิารรานขายยาในรปูแบบนี ้และจะ

นําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายใน

และภายนอกทัง้ทางดานการตลาด ดานการจัดการองคกร

ดานการเงิน เพื่อที่จะใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ

ทําการลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ 

4. วิธีการศึกษา

 ในการศึกษาความเปนไปไดในการการลงทุน
ทาํธรุกิจรานขายยาประเภท ขย1. ในบริเวณพ้ืนท่ีศนูยอาหาร

และบรกิาร 2 ทางผูจดัทําจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู

ทั้งขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยขอมูลปฐมภูมิจะไดรับ

จากการใชแบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา

และบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแกนรวมไปถึงผูพัก

อาศัยบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแกน

และขอมูลทุตยิภูมจิากงานวิจัยตางๆ มาสนับสนนุการทาํ

ศึกษาในครั้งนี้ โดยขอมูลตางๆจะถูกนํามาวิเคราะห
ทั้งทางดานการเงิน การตลาด และการจัดการองคกร 

รวมไปถึงการวิ เคราะหสภาพแวดลอมโดยทั่ ว ไป

และทางการแขงกนัในการดาํเนนิการลงทุนทาํธรุกจิรานขายยา 

5. นิยามศัพทเฉพาะ 

 5.1 รานขายยา ขย.1 หมายถึง รานขายยาแผน

ปจจุบัน ที่มีเภสัชกรปฏิบัติการตลอดเวลาทําการขายยา

แผนปจจุบันบรรจุเสร็จ ขายยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ
ที่อนุญาตใหขายไดในรานยา (กระทรวงสาธารณสุข, 

2557)

 5.2 การศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน 

หมายถงึ การศกึษาเพือ่ตองการทราบผลที ่คาดวาจะเกิดขึน้

จากการดําเนินงานรานขายยาที่ศูนยอาหารและบริการ

2 มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อนําผลท่ีไดจากการศึกษา
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ชวยประกอบการตัดสนิใจในการลงทุน โดยพิจารณา จากการ

ศึกษาวิเคราะหโครงการใน 4 ดาน คือ 1) ดานการตลาด 

2) ดานเทคนิค 3) ดานการจัดการ และ 4) ดานการเงิน 

วามีความเปนไปไดในการลงทุน

6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

 เพือ่ทราบความเปนไปไดในการลงทุน เพือ่ใชเปน

แนวทางและใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

เปดรานยา ประเภท ขย. 1 ในบริเวณศูนยอาหาร

และบรกิาร 2 ในดานการตลาด ดานการจดัการ ดานเทคนคิ 
และดานการเงิน

สรุปผลการศึกษา

 การศกึษาความเปนไปไดในการเปดรานขายยาที่

ศูนยอาหารและบริการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการตั้งราน

ขายยาประเภท ขย.1 บริเวณศูนยอาหารและบริการ

และศึกษาพฤติกรรมและความตองการของลูกคาที่มาใช

บริการรานขายยา โดยทําการศึกษาในดานการตลาด 

ดานเทคนิค ดานการจัดการ และดานการเงิน สรุปผล

การศึกษาไดดังนี้

 1. สรุปผลการศึกษาดานการตลาด
  1.1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม

   1) ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม

    ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญงิ รอยละ 

63.00 อายุ 21-25 ป รอยละ 46.00 สําเร็จการศึกษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย รอยละ 74.00 เปนนกัเรยีน/
นักศึกษา รอยละ 33.00 มีรายไดมากกวา 20,000 บาท 

รอยละ 47.00 ใชพาหนะเปนจกัรยานยนต รอยละ 59.00 

    2) พฤติกรรมการใชบริการรานขายยา

    การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ

รานขายยาของผูตอบแบบสอบถามเปนการศึกษาการ

เลือกซื้อของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนมากใชบริการดานสขุภาพท่ีรานขายยา รอยละ 72.00 

ใชบรกิารรานขายยา 1 ครัง้/เดอืน รอยละ 62.00 ใชบรกิาร

รานขายยา เวลา 18:01-20:00 น. รอยละ 56.00 คาใชจาย

ในการมาใชบริการรานขายยาตอคร้ัง 101-200 บาท 

รอยละ 50.00 ซื้อยารักษาโรค รอยละ 81.25 โดยซื้อยา

แกปวด รอยละ 64.25 ตองการซ้ือยาคนละย่ีหอ

แตสามารถรักษาโรคเดียวกันได รอยละ 82.00 เคยซื้อ

อาหารเสริมโดยเปนอาหารเสริมดานสุขภาพ รอยละ 

47.75 สมุนไพรจากรานขายยา โดยซื้อนํ้ามันหอมระเหย 

รอยละ 24.70 มองเหน็ปายรานดวยตัวเอง รอยละ 93.00 

ตองการใชบริการถาต้ังรานขายยาที่ศูนยอาหารและ

บริการแหงที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน รอยละ 93.25

  3) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

รานขายยา

   การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการรานขายยา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ใชบรกิารรานขายยาในระดับมากทีส่ดุ ไดแก คณุภาพของ
ผลติภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.90) รองลงมา การบริการ (คาเฉล่ีย 4.74) 

สถานท่ีจอดรถ  (คาเฉ ล่ีย  4.56) และทําเลท่ีตั้ ง

(คาเฉลีย่ 4.44) สวนปจจัยท่ีมผีลตอการตัดสนิใจใชบรกิาร

รานขายยาในระดับมาก ไดแก ความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.14) ราคา (คาเฉล่ีย 3.89) 

สวนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยาใน
ระดับปานกลาง ไดแก โปรโมชั่น (คาเฉล่ีย 3.25) แบรนด

ของรานขายยา เชน P&F, บูท, วัสสัน (คาเฉล่ีย 3.11) 

การโฆษณารานขายยา (คาเฉล่ีย 3.01) และรานยามีขนาดใหญ 
(คาเฉล่ีย 2.87) ตามลําดับ

  1.2 ผลการศกึษาสภาพแวดลอมทางธรุกจิ

   สรุปผลการศึกษาสภาพแวดลอมทาง

ธุรกิจ ดังตารางท่ี 5.1-5.2
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป

การวิเคราะหสภาพแวดลอม ผลกระทบ

ดานการเมืองและกฎหมาย +

ดานเศรษฐกิจ +

ดานสังคมและวัฒนธรรม +

ดานเทคโนโลยี +

ดานธรรมชาติ +

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน

ภัยคุกคาม ระดับความรุนแรง

ภัยคุกคามจากคูแขงขันหนาใหม ตํ่า

การแขงขันระหวางองคกรธุรกิจเดียวกัน สูง

ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน ต่ํา

อํานาจตอรองของผูซื้อ สูง

อํานาจการตอรองของผูขาย ตํ่า

 สรปุผลการศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด

 ร า นข ายย า ท่ี ศู น ย อ าห า รและบ ริ ก า ร  2 
มหาวิทยาลยัขอนแกน มคีวามไดเปรียบ เนือ่งจากตัง้อยูภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีจํานวนนักศึกษาและบุคลากร

จํานวนมาก อีกทั้งบริเวณศูนยอาหารและบริการ 2 
ยังไมมีรานขายยา ทําใหมีความไดเปรียบคูแขงขัน ดังนั้น 

รานขายยาท่ีศนูยอาหารและบริการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน

มีความเปนไปไดทางดานการตลาด

 2. สรุปผลการศึกษาดานเทคนิค

  ทําการศึกษาทําเลท่ีตั้งโครงการรานขายยา

ที่ศูนยอาหารและบริการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตัง้อยูภายในบริเวณศูนยอาหารและบริการ 2 มหาวิทยาลัย

ขอนแกน ศึกษาการออกแบบรานขายยา กระบวนการ

ใหบริการ และการจัดซื้ออุปกรณที่จําเปนตางๆ

  สรุปการศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค
  การวเิคราะหทางดานเทคนคิเปนการวเิคราะห
ดานเทคนิคของราน ตั้งแตทําเลท่ีตั้ง การออกแบบราน 
รวมไปถงึกระบวนการใหบรกิาร รานขายยาทีศ่นูยอาหาร

และบริการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเปนไปได
ดานเทคนิค

 3. สรุปผลการศึกษาดานการจัดการ
  การศึกษาดานการจัดการ ไดแกการกําหนด

ทิศทางและเปาหมายองคกรการกําหนดหนาที่และ

รับผิดชอบและการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงตางๆ

  สรปุการศกึษาความเปนไปไดดานการจดัการ

  การจัดการองคกรและบุคลากรเปนการ

เตรยีมความพรอมของบคุลากรใหมคีวามรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ ตามความถนัด

ของตนเอง มีคุณสมบัติตรงตามตําแหนงท่ีกําหนดไว 

มีการวางผังองคกรอยางมีระบบ การวางแผนงานใหเปน
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ไปตามกําหนด ดงันัน้ รานขายยาท่ีศนูยอาหารและบริการ 2 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเปนไปไดทางดานการ

จัดการ

 4. สรุปผลการศึกษาดานการเงิน 

  เปนการศึกษาเกี่ยวกับเงินลงทุน รายได 

คาใชจาย ความคุมคาในการลงทุน เพื่อนําผลการศึกษา

ที่ไดพิจารณาวา มีความเปนไปไดในการลงทุนหรือไม

  สรุปผลการศึกษาทางดานการเงิน

 ร านขายยาที่ ศู นย อาหารและบ ริการ  2 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการลงทุน 503,996 บาท โดย

เปนสวนของเจาของทั้งหมด มีมูลคาปจจุบัน (NPV) 

เทากับ 755,937.35 บาท โดยมีคาเปนบวกและมี

ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เทากับรอยละ 44.09 

และมีระยะเวลาในการคืนทุน 1 ป 1 เดือน 5 วัน 

 สรุปไดวา รานขายยาที่ศูนยอาหารและบริการ 

2 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเปนไปไดในการลงทุน
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