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ปการศึกษา 2559 

 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด (7Ps) ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัย

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และปจจัยเก่ียวกับประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรส ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือเปนฐานขอมูลและใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถครองใจผูบริโภคและเพ่ิมสวนแบงทาง

ตลาดใหไดมากข้ึน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลผานการแจกแบบสอบถามแบบปกติและการแจก

แบบสอบถามออนไลน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณครบถวนจํานวนท้ังสิ้น 400 ชุด 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไป

นอย คือ  ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดและบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ตามลําดับ สวนปจจัยดานราคาเปนปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ในสวนปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานอายุ ระดับ

การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรสท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน โดยผูใชบริการท่ีมี
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อายุมากกวา 41 ปข้ึนไป ผูใชบริการท่ีมีการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ี

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป และผูใชบริการท่ีมีสถานภาพโสดมีคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจโดยรวมในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวมากกวาผูใชบริการในกลุมอ่ืน สวนปจจัยดานเพศ

และอาชีพท่ีตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

คําสําคัญ: โรงพยาบาลสัตว, สัตวแพทย 
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ABSTRACT 

 

Factors influencing consumer satisfaction with animal hospital services in 

the Bangkok metropolitan region were studied. The 7P’s marketing mix-product, 

price, place, promotion, people, process and physical evidence-was taken into 

account. Demography-including gender, age, educational level, occupation, average 

monthly income, and marital status-was also considered. 400 samples, all Bangkok 

Metropolitan Area residents who had patronized animal hospitals, provided data by 

filling out printed or online questionnaires. 

Results were that personnel and process, physical environment, 

promotion and service, product, and distribution channels influenced consumer 

satisfaction in decreasing order of importance. Price had no influence.  

Demographically, age, educational level, average monthly income, and 

marital status affected satisfaction. Unmarried samples, those over 41 years old, with 

master’s degrees or higher level of education, and earning over 50,000 baht monthly 

had higher overall average satisfaction than others. Gender and occupation had no 

influence. These findings may be useful to service providers as guidelines for 

improving efficiency and maintaining consumer loyalty, to increase market shares.  

 

Keywords: Animal hospitals, Veterinarians 



(4) 

กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงและประสบความสําเร็จไดดวยดี เนื่องจากไดรับ

ความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีสละเวลาให

คําปรึกษา คอยแนะนํา และชี้แนะแกไขขอบกพรองตางๆ ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัย รวมถึง 

รองศาสตราจารย ดร.นภดล รมโพธิ์ ท่ีใหเกียรติมาเปนประธานกรรมการการสอบการคนควาอิสระนี้ 

ซ่ึงไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชน สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ

มากยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกทานท่ีไดใหความรูตางๆ ซ่ึง

ผูวิจัยไดนํามาใชในงานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามสําหรับงานวิจัยนี้ รวมถึงกําลังใจและการสนับสนุนเปนอยางดีจากครอบครัว รุนพ่ี รุน

นอง และเพ่ือนๆ ทุกคน ตลอดจนเจาหนาท่ีโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกทาน สงผลใหงานวิจัยฉบับนี้ประสบ

ความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการและผูท่ีมีสวน

เก่ียวของกับธุรกิจโรงพยาบาลสัตว ตลอดจนผูท่ีสนใจในธุรกิจนี้ อนึ่งหากงานวิจัยฉบับนี้มีขอบกพรอง

หรือผิดพลาดประการใด ผูวิจัยตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันโรงพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโนมการขยาย

ธุรกิจเติบโตอยางตอเนื่องและรวดเร็ว อันเปนผลมาจากตลาดสัตวเลี้ยงในประเทศไทยเปนตลาดท่ี

ใหญมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนและมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะในกลุมคนเมืองท่ีมีการใชชีวิตและพฤติกรรม

การบริโภคเปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตคนเมืองมีการใชชีวิตแบบอิสระมากข้ึน แตอัตราการเกิดลดลงจาก

แนวโนมของการใชชีวิตโสดและไมตองการแตงงานของผูหญิง เนื่องจากการไดรับการศึกษาสูงและมี

การงานท่ีม่ันคงจนดูแลตัวเองได หรือแมจะแตงงานแตสามีภรรยาหลายคูกลับมีความเห็นตรงกันท่ีจะ

ไมมีลูกดวยเหตุผลตางๆ จึงมีแนวโนมของการเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน ทําใหขนาดของครัวเรือน

ลดลง อีกท้ังสังคมไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ทําใหการอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมและบานแถว

สําหรับครอบครัวเดี่ยวไดรับความนิยมมากข้ึน  รายไดครัวเรือนสูงข้ึนแตชองวางรายไดระหวางชนบท

กับเมืองขยายกวางข้ึน การมีรถยนตเปนของตัวเองมากข้ึนตามมาดวยปญหาจราจรติดขัดทวีความ

รุนแรงมากข้ึน และมีความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ท้ังการมีโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

คอมพิวเตอรและอินเทอรเนตของตนเองมากข้ึน (ฮากีม ผูหาดา, 2557) ปจจัยเหลานี้เปนสวนหนึ่งท่ี

สงผลใหคนสวนใหญหันมาสนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน เนื่องดวยการเลี้ยงสัตวเปนหนึ่งทางเลือกท่ี

นาสนใจ ท่ีสามารถชวยผอนคลายความเหงาและลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนใหลดนอยลงได และดวย

ความนารักนาเอ็นดูของสัตวเลี้ยงก็ไดผูกใจคนเลี้ยงจนตองใหความสําคัญและดูแลเอาใจใสเปนเสมือน

หนึ่งสมาชิกในครอบครัว ทําใหสัตวเลี้ยงกลายมาเปนสิ่งท่ีมาเติมเต็มใหกับชีวิตของคนยุคใหมไดเปน

อยางดี จึงหนุนใหตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยงและธุรกิจตางๆ ท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยงไดเกิดข้ึนมากมาย (K SME 

Analysis, อางถึงใน ASTVผูจัดการออนไลน, 2558)  

จากการศึกษาตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยงในประเทศไทย โดย Euromonitor International 

ป พ.ศ. 2559 พบวา เจาของสัตวเลี้ยงใหความสําคัญกับสัตวเลี้ยงมากข้ึน  นิยมเลี้ยงสัตวไวเปนเพ่ือน

เสมือนเปนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ถึงแมจะอยูในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เจาของสัตวเลี้ยงก็ยอม

จายเงิน เพ่ือซ้ือสินคาและบริการตางๆ ใหกับสัตวเลี้ยงของพวกเขา  จากขอมูลประชากรสัตวเลี้ยงใน

ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2554 จนถึงป พ.ศ. 2559 จะเห็นไดวา ประชากรสัตวเลี้ยงมีแนวโนมเพ่ิม

จํานวนมากข้ึนทุกป โดยในป พ.ศ. 2559 มีจํานวนสัตวเลี้ยงท้ังหมดมากถึง 17,560,400 ตัว แบงเปน

สุนัข 9,200,300 ตัว แมว 2,250,900 ตัว และสัตวเลี้ยงอ่ืนๆอีก 6,109,200 ตัว คิดเปนสัดสวน สุนัข 
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52.39% แมว 12.82% และสัตวเลี้ยงอ่ืนๆ 34.79% ดังภาพท่ี 1.1 แสดงให เห็นวาเจาของสัตว

เลี้ยงนิยมเลี้ยงสุนัขมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนสัตวเลี้ยงท้ังหมด   

 

 

ภาพท่ี 1.1 สัดสวนประชากรสัตวเลี้ยงในประเทศไทย ป พ.ศ. 2554-2559 

ท่ีมา: รายงาน Pet Care in Thailand, โดย Euromonitor International, May 2016 

 

จากการสืบคนขอมูลจากหลายแหลงพบวา ตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยงในประเทศไทย ป พ.ศ.

2559 มีมูลคาสูงถึง 22,000 ลานบาท แบงเปนตลาดธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงมีสวนแบงตลาดใหญท่ีสุด

มูลคากวา 10,000 ลานบาท รองลงมาไดแก ธุรกิจดานบริการเก่ียวกับสัตวเลี้ยง เชน โรงพยาบาลสัตว 

คลินิก สปา อาบน้ําตัดขน โรงเรียนฝก โรงแรม บริการฌาปนกิจ และบริการอ่ืนๆ มูลคากวา 7,000 

ลานบาท และธุรกิจผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง เชน แชมพูสุนัข เสื้อผา ของเลนและของใช เปนตน 

มูลคากวา 5,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวน ธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง 45% ธุรกิจดานบริการเก่ียวกับสัตว

เลี้ยง 32% และธุรกิจผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง 23% ตามลําดับ ดังภาพท่ี 1.2 การเติบโตของสินคา

และบริการตลาดสัตวเลี้ยงยังคงมีเติบโตอยางตอเนื่องในอัตรา 10% จากพฤติกรรมของคนเลี้ยงสัตว

ใสใจเรื่องสุขอนามัยและจิตใจของสัตวเลี้ยงมากยิ่งข้ึน คาดการณธุรกิจสัตวเลี้ยงเติบโตรอยละ 10-15 

จากคนไทยใหความสําคัญในการดูแลสัตวเลี้ยงท้ังสุขอนามัยและอาหารการกินมากข้ึน (สยามธุรกิจ, 

2559) 

 -
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ภาพท่ี 1.2 สัดสวนมูลคาตลาดธุรกิจสัตวเลี้ยงในประเทศไทย ป พ.ศ. 2559 

ท่ีมา: จาก Pet Expo Thailand, อางถึงใน Marketeer (2559) 

 

เม่ือพิจารณาจากแนวโนมธุรกิจบริการเก่ียวกับสัตวเลี้ยง สถานพยาบาลสัตวเปนอีก

ธุรกิจท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง เพราะวงจรชีวิตของสัตวเลี้ยงตองคลุกคลีกับสัตวแพทย ตั้งแตแรกเกิดจน

วันสุดทายของชีวิต โดยเริ่มเขาโปรแกรมตรวจสุขภาพท่ัวไป ฉีดวัคซีนปองกันโรค ตรวจสุขภาพ

ประจําป หากสัตวมีอาการเจ็บปวยสัตวแพทยก็จะใหการดูแลรักษา และติดตามผลการรักษาจนสัตว

เลี้ยงหายปวยกลับมามีสุขภาพแข็งแรง (บัณฑิตา สภาวจิตร และคณะ, 2555) จากขอมูลของกรมปศุ

สัตว  ป พ.ศ. 2559 พบวา สถานพยาบาลสัตวเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีกรมปศุสัตว

รับรอง มีจํานวนท้ังหมดมากถึง 1,206 แหง แบงเปนโรงพยาบาลสัตวจํานวน 388 แหง และคลินิก 

818 แหง ดังตารางท่ี 1.1 สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว, 2559) แสดงใหเห็น

วาธุรกิจสถานพยาบาลสัตวในปจจุบันมีการแขงขันสูง มีผูสนใจเปดกิจการสถานพยาบาลสัตวเปน

จํานวนมาก สงผลทําใหคูแขงมีจํานวนมากข้ึน 

 

45% 

32% 

23% 

สัดสวนมูลคาตลาดธุรกิจสัตวเล้ียง 

อาหารสัตวเลี้ยง 

บริการเก่ียวกับสัตวเลี้ยง 

ผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยง  
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ตารางท่ี 1.1 

 

จํานวนสถานพยาบาลสัตวเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ป พ.ศ. 2559 

จังหวัด จํานวนสถานพยาบาลสัตว (แหง) 

โรงพยาบาลสัตว คลินิก รวม 

กรุงเทพมหานคร 289 501 790 

นครปฐม 12 40 52 

นนทบุรี 34 118 152 

ปทุมธาน ี 21 71 92 

สมุทรปราการ 17 60 77 

สมุทรสาคร 15 28 43 

รวม 388 818 1,206 

ท่ีมา: รายงานจํานวนสถานพยาบาลสัตว, โดย สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว, 

2559, สืบคนจาก http://dcontrol.dld.go.th/dcontrol/index.php/hospital/45-hospital   

 

จากท่ีไดกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา ธุรกิจดูแลและรักษาสัตวเลี้ยงท่ีมีมูลคาสูงถึง

กวา 10,000 ลานบาทตอป และสถานพยาบาลสัตวมีอยูท่ัวประเทศมากกวา 1,800 แหง มีการขยาย

ธุรกิจอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ทําใหมีการแขงขันสูงมากข้ึน การจะเขาไปอยูในใจผูบริโภคจึงไมใช

เรื่องงาย (SME Thailand, 2556) การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการโรงพยาบาลสัตว 

แกผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจจึงเปนสิ่งสําคัญ การท่ีโรงพยาบาลสัตวจะดําเนินกิจการไดอยาง

ยั่งยืน ตองข้ึนกับความตองการของผูบริโภคเปนสําคัญ ผูประกอบการโรงพยาบาลสัตวจึงจําเปนตอง

ใหบริการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ดังนั้น ทางผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาวิจัยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วาในปจจุบันมีปจจัยสําคัญแทจริงดานใดท่ีทําใหการบริการ

โรงพยาบาลสัตวสามารถครองใจผูบริโภคและประสบความสําเร็จไดมากท่ีสุด เพ่ือนําไปใชเปนขอมูล

ประกอบการวางแผน การวางแผนกลยุทธ ปรับปรุงการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมสวน

แบงทางตลาดใหไดมากข้ึน และใชเปนฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะหกลุมผูใชบริการของโรงพยาบาล

สัตวตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 

งานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการจัดทํางานวิจัยไว ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2 เพ่ือศึกษาความแตกตางดานประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาปจจัย

ประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรส  

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 

งานวิจัยฉบับนี้ทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของ

การศึกษา โดยเลือกใชปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน และสถานภาพสมรส ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

(Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ปจจัยดาน

กระบวนการ (Process) และปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) มาใชเปน

กรอบแนวความคิดในการศึกษา ประชากรท่ีใชในการศึกษางานวิจัยนี้ คือ กลุมผูใชบริการท่ีเคยใช

บริการโรงพยาบาลสัตวในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ 

โดยการใชแบบสอบถามมีระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัย ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ถึง 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

ผลงานวิจัยฉบับนี้สามารถเปนประโยชนตอผูเก่ียวของได ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือใหทราบถึงอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดปจจัยใดท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวในปจจุบันมากท่ีสุด 

2. เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลสัตวนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยไปเปน

แนวทางประกอบการวางแผน การวางแผนกลยุทธในการแขงขันทางธุรกิจ ปรับปรุงการใหบริการท่ีมี
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ประสิทธิภาพ สามารถครองใจผูบริโภคและเพ่ิมสวนแบงทางตลาดใหไดมากข้ึน และใชเปนฐานขอมูล

สําหรับการวิเคราะหกลุมผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวได 

3. เพ่ือเปนฐานขอมูลเพ่ือตอยอดในการทําวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึง

พอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวแกผูวิจัยรายอ่ืนในอนาคต 

 

1.5 นิยามศัพท 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความหมายและขอบเขตของคําศัพทไว เพ่ือใหเกิด 

ความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลสัตว  หมายถึง สถานพยาบาลสัตวตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล

สัตว พ.ศ. 2533 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ท่ี

ใหบริการตรวจ ปองกัน รักษาโรคสัตว ผาตัดเล็ก ผาตัดใหญ ตรวจคาทางโลหิตวิทยาและคาเคมีโลหิต 

มีการใหบริการท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน และมีบริการเอกซเรยเพ่ือใชประกอบการวินิจฉัยโรคในสัตว

ปวย 

2. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลสัตวตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 

2533 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ท่ีใหบริการ

ตรวจ ปองกัน รักษาโรคสัตวหรือผาตัดเล็ก ในกรณีท่ีใหบริการท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนจะตองมีบริการ

ตรวจคาทางโลหิตวิทยาและคาเคมีโลหิตดวย 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัย 

บทความ ตําราทางวิชาการ เอกสาร สื่อตางๆ รวมถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางและกรอบใน

การศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบงเปนหัวขอ ดังนี้ 

2.1 ขอมูลเก่ียวกับโรงพยาบาลสัตว 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.2.1 แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร 

2.2.2 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

2.2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2.3 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว 

 

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 2533 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ใหนิยามคําวา  สถานพยาบาลสัตวหมายความวา สถานท่ี

รวมตลอดถึงยานพาหนะซ่ึงจัดไว เพ่ือการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

การสัตวแพทย โดยกระทําเปนปกติธุระไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนหรือไม โดยแบงให 

สถานพยาบาลสัตวมี 2 ประเภท ดังตอไปนี้ 

1. สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีไมมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน 

2. สถานพยาบาลสัตวประเภทท่ีมีท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน 

ซ่ึงลักษณะของสถานพยาบาลสัตวและลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาลสัตวแต

ละประเภทตองเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

โดยหากแบงสถานพยาบาลสัตวตามลักษณะการใหบริการ สามารถแบงได 2 ประเภท 

(ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2558) ดังตอไปนี ้

1. คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลสัตวท่ีมีการใหบริการตรวจ ปองกัน รักษาโรคสัตว 

หรือผาตัดเล็ก ในกรณีท่ีมีการใหบริการท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน จะตองมีบริการตรวจคาทางโลหิต

วิทยาและคาเคมีโลหิตดวย 
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2. โรงพยาบาลสัตว หมายถึง สถานพยาบาลสัตวท่ีมีการใหบริการตรวจ ปองกัน รักษา

โรคสัตว ผาตัดเล็ก ผาตัดใหญ ตรวจคาทางโลหิตวิทยาและคาเคมีโลหิต มีการใหบริการท่ีพักสัตวปวย

ไวคางคืน และมีบริการเอกซเรย เพ่ือใชประกอบการวินิจฉัยโรคในสัตวปวย 

เนื่องจากในปจจุบันมีคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตวเปดใหบริการรักษาสัตวมากข้ึน ทําใหมี

สัตวแพทยเปนผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ท้ังในทางอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ตลอดจน

การฉีดวัคซีนปองกันโรคสัตวตางๆ โดยใชชื่อวาสัตวแพทยคลินิก คลินิกรักษาสัตว หรือโรงพยาบาล

สัตว ดังนั้น การขออนุญาตจัดตั้งและการดําเนินการสถานพยาบาลสัตว สถานท่ีตั้งจะตองมีความ

เหมาะสมเหมาะสมท่ีจะตั้งเปนสถานพยาบาลสัตว เนื่องจากโรคสัตวบางชนิดสามารถติดตอถึงคนได 

อันเปนอันตรายตอเจาของสัตวและผูท่ีใกลชิดกับสัตวท่ีปวย ทําใหเกิดความเสียหายแกเจาของสัตวได  

ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหสถานพยาบาลสัตว ตองไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งและใบอนุญาตใหดําเนินการ

สถานพยาบาลสัตวจากกรมปศุสัตว ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 2533 ซ่ึงแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 โดยคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว

ตองมีลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังผูใหบริการรักษาสัตวตองเปนสัตวแพทย ท่ีไดรับ

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภาเทานั้น ผูใชบริการจึงควรเลือกใช

บริการจากคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว ท่ีไดรับอนุญาตจากกรมปศุสัตวตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาลสัตว เพ่ือสุขภาพและอนามัยท่ีดีของสัตวเลี้ยงและเจาของ โดยสถานพยาบาลสัตวท่ี

ไดรับอนุญาต ตองแสดงปายชื่อสถานพยาบาลสัตว ปายชื่อผูประกอบวิชาชีพสัตวแพทย รวมท้ังตอง

แสดงใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว ใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลสัตว ใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย โดยแสดงในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานพยาบาลสัตวนั้น 

(มณฑิชา นาควานิช, 2555) 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

2.2.1 แนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร 

Kotler และ Keller (2016, p. 271) กลาววา ตัวแปรทางประชากรศาสตร 

ไดแก อายุ ขนาดของครอบครัว วัฏจักรชีวิตครอบครัว เพศ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา ศาสนา 

เชื้อชาติ ยุคสมัยของคน สัญชาติ และสถานภาพทางสังคม เปนตัวแปรท่ีนักการตลาดนิยมใชในการ

แบงกลุมผูบริโภคมากท่ีสุด เพราะมีความสัมพันธกับความตองการและความพอใจของผูบริโภค และ

ใชเปนเกณฑการแบงสวนการตลาดท่ีงายกวาตัวแปรอ่ืน และสามารถทําใหทราบถึงขนาดตลาด

เปาหมายและการใชสื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
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วิทยา จารุพงศโสภณ (2556, น. 77-79) กลาววา การขายสินคาและบริการท่ีตั้ง

ราคาแตกตางกันสําหรับลูกคาในแตละกลุมเปนการกําหนดโครงสรางราคา โดยมีเกณฑการแบงกลุม

ลูกคาไดหลายเกณฑ เชน การแบงโครงสรางราคาตามอายุ ตามสถานะการศึกษา หรือตามพ้ืนท่ี ใน

การแบงกลุมผูซ้ือลูกคามีลักษณะและบุคลิกท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนในแตละกลุม เชน ผูชาย ผูหญิง 

เด็ก ผูใหญ คนชรา กลุมอาชีพ สถานภาพทางการเงิน เปนตน ดังนั้นการตั้งราคาตามกลุมลูกคาจึง

ตองอาศัยความคิดสรางสรรค เพ่ือใหลูกคาทุกกลุมพอใจท่ีจะจายในระดับราคาท่ีเหมาะสมกับตน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น. 196-197) กลาววา การแบงสวนตลาด

ตามปจจัยทางประชากรศาสตรท่ีนิยมใชกัน ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ ขนาดของครอบครัว รายได 

การศึกษา และอาชีพ เพ่ือใชแยกแยะความแตกตางของกลุมลูกคา โดยถือเกณฑความตองการและ

พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑของลูกคา ไดดังนี้ 

1. อายุ (Age) ความชอบและความสามารถของลูกคาจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ 

นักการตลาดควรพิจารณาถึงจิตวิทยาภายในของคนเราท่ีคิดวาตัวเองมีอายุอยูวัยใด เชน การขาย

สินคาใหกลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุน แตกลับมีผูสูงอายุมาซ้ือแทน เพราะคิดวาตนยังหนุมสาวอยู 

2. ข้ันของวงจรชีวิต (Life-cycle stage) สามารถอธิบายความตองการและ

พฤติกรรมของบุคคลตางๆได แตลูกคาท่ีอยูในข้ันของวงจรชีวิตเดียวกันอาจมีความตองการและ

พฤติกรรมท่ีแตกตางกัน นักการตลาดจึงควรเสนอผลิตภัณฑและบริการท่ีสามารถตอบสนองความ

ตองการของตลาดได 

3. เพศ (Gender) ผูหญิงและผูชายมีความแตกตางกันท้ังทัศนคติและพฤติกรรม 

โดยผูหญิงมักจะมีความละเอียด ชอบหาขอมูลกอนตัดสินใจ แตผูชายมักจะเชื่อม่ันในตัวเองสูง มุงท่ีจะ

ทําในสิ่งท่ีสามารถบรรลุตามเปาหมาย นักการตลาดสามารถนําเอาความแตกตางทางเพศมา

ประยุกตใชกับผลิตภัณฑ เชน เสื้อผา ทรงผม เครื่องสําอาง และนิตยสารได 

4. รายได (Income) เปนเกณฑการแบงท่ีใชกันมานานแลวสําหรับสินคาและ

บริการ แตไมสามารถบอกไดวาใครเปนลูกคาท่ีดีท่ีสุด 

5. ยุคสมัยของคน (Generation) คนแตละรุนไดรับอิทธิพลจากเวลาท่ีเปลี่ยนไป 

ทําใหมีความสนใจท่ีแตกตางกัน ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยกลุมคนท่ีประสบการณในเรื่องตางๆ 

รวมกัน มักจะมีมุมมองและคานิยมเหมือนกัน นักการตลาดสามารถนําเอารูปภาพและสัญลักษณท่ี

เก่ียวของกับประสบการณท่ีสําคัญของคนกลุมนี้มาใชในการโฆษณาได 

จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา ปจจัยดานประชากรศาสตรเปนปจจัยท่ีนิยม

นํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษาวิจัยการแบงสวนตลาดผูบริโภค ไดแก อายุ ขนาดของครอบครัว วัฏ

จักรชีวิตครอบครัว เพศ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ ยุคสมัยของคน สัญชาติ และ
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สถานภาพทางสังคม เปนตน เพ่ือใชประกอบการวางแผน การวางแผนกลยุทธ และปรับปรุงสินคา

และบริการ ใหตรงกับตลาดเปาหมายมากท่ีสุด 

2.2.2 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

Kotler และ Keller (2016, p. 47) กลาววา สวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 4Ps ของสินคานั้น เปนชุดเครื่องมือทางการตลาดท่ีกิจการใชดําเนินงาน 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในตลาดเปาหมาย โดย McCarthy จําแนกเครื่องมือนี้ออกเปน 4 กลุม ได

แก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547, น. 63-83) ไดอางถึงแนวคิดสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing  Mix )  ของ Philip  Kotler  ไววา สวนประสมทางการตลาดของสินคานั้น 

โดยพ้ืนฐานมีปจจัยอยู 4 กลุม ซ่ึงประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ

สงเสริมการตลาด แตสวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ จะเพ่ิมปจจัยดานพนักงาน 

กระบวนการในการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพจากเดิม ซ่ึงเปนปจจัยหลักในการสงมอบ

บริการ ดังนั้น สวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะประกอบดวยปจจัย 7Ps ไดแก ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด  พนักงาน กระบวนการในการใหบริการ และ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ  ดังนี้ (Payne, 1993) 

2.2.2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)  

บริการเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน ไมสามารถ

จับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม เชน ความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ 

การใหความเห็น การใหคําปรึกษา เปนตน คุณภาพของบริการมาจากหลายปจจัยประกอบกัน ท้ัง

ความรู ความสามารถ และประสบการณของพนักงาน ความทันสมัยของอุปกรณ ความรวดเร็วและ

ตอเนื่องของข้ันตอนการสงมอบบริการ ความสวยงามของอาคารสถานท่ี รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของ

พนักงาน โดยบริการท้ังหมดตองมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได 

2.2.2.2 ปจจัยดานราคา (Price)  

ราคาเปนสิ่งท่ีกําหนดรายไดของกิจการ การตั้งราคามีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือบริการของลูกคา และเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพท่ีจะไดรับ ดังนั้น บริการตองมี

คุณภาพตอบสนองความคาดหวังลูกคาได 

2.2.2.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  

ในการใหบริการ สามารถใหบริการผานชองทางการจัดจําหนายได 4 วิธี 

ไดแก การใหบริการผานราน การใหบริการถึงท่ีบานลูกคาหรือสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ การใหบริการ

ผานตัวแทน และการใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส 
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2.2.2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

การสงเสริมการตลาด ของธุรกิจบริการจะคลายกับธุรกิจขายสินคา ไม

วาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การใหขาว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผานสื่อ

ตางๆ โดยการบริการท่ีตองการเจาะตลาดลูกคาระดับสูง ตองอาศัยการประชาสัมพันธชวยสราง

ภาพลักษณ การบริการระดับกลางและระดับลางตองอาศัยราคาท่ีคอนขางต่ํา และการลดแลกแจก

แถม ตัวอยางการสงเสริมการตลาดท่ีไดรับความนิยม ไดแก โครงการสะสมคะแนน การลดราคาโดย

ใชชวงเวลา การสมัครสมาชิก การขายบัตรใชบริการลวงหนา เปนตน 

2.2.2.5 ปจจัยดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)  

พนักงานจะประกอบดวยบุคคลท้ังหมดในองคกร รวมตั้งแต เจาของ 

ผูบริหาร พนักงานในทุกระดับ ซ่ึงบุคคลดังกลาวท้ังหมดมีผลตอคุณภาพของการใหบริการ โดยเจา

ของและผูบริหารมีสวนในการกําหนดนโยบายในการใหบริการ การกําหนดอํานาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของพนักงาน กระบวนการในการใหบริการ รวมถึงการแกไขปรับปรุงการใหบริการ ดาน

พนักงานผูใหบริการเปนบุคคลท่ีมีหนาท่ีตองพบปะและใหบริการกับลูกคาโดยตรง และพนักงานใน

สวนสนับสนุนจะมีหนาท่ีสนับสนุนงานดานตางๆขององคกร การทํางานของบุคคลในทุกสวนจะตอง

สอดประสานกันอยางราบรื่น เพ่ือท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาทําใหการบริการนั้นครบถวน

สมบูรณได 

2.2.2.6 ปจจัยดานกระบวนการ (Process)   

กระบวนการใหบริการมีความสําคัญมาก ตองอาศัยพนักงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ หรือมีเครื่องมืออันทันสมัยท่ีสามารถสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพได เนื่องจากการ

ใหบริการมักจะประกอบดวยหลายข้ันตอน ไดแก การตอนรับ การสอบถามขอมูลเบื้องตน การ

ใหบริการตามความตองการ การชําระเงิน เปนตน ดังนั้น การใหบริการในแตละข้ันตอนตองประสาน

เชื่อมโยงกันอยางดี หากมีข้ันตอนใดไมดีแมเพียงข้ันตอนเดียว ยอมทําใหการบริการไมเปนท่ีประทับใจ

แกลูกคาได การปรับปรุงกระบวนการใหบริการเปนสิ่งท่ีตองทําอยางตอเนื่อง ผูบริหารจะตองทําอยาง

จริงจังและออกเปนนโยบาย โดยอาศัยความคิดเห็นจากพนักงานและจากลูกคา 

2.2.2.7 ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence)  

สิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนสิ่งท่ีลูกคาใชเปนเครื่องหมายแทนคุณภาพ

ของการใหบริการ ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ อุปกรณ เคานเตอรใหบริการ หองน้ํา การ

ตกแตงสถานท่ี ล็อบบี้ ลานจอดรถ สวน การตกแตง ปายประชาสัมพันธ แบบฟอรมตางๆ เปนตน   

โดยสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนสิ่งประทับใจแรก (First Impression) สําหรับลูกคาท่ีมาใชบริการใน

ครั้งแรก ดังนั้น สิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดีตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพการใหบริการ 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใด บริการนาจะมีคุณภาพตามไปดวย 
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2.2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Kotler และ Keller (2016, p. 153) กลาววา ความพึงพอใจ (satisfaction) 

เปนความรูสึกของบุคคลท่ีแสดงความยินดีหรือผิดหวัง อันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบผลลัพธท่ีได

จากการใชสินคาหรือบริการกับความคาดหวัง โดยความพึงพอใจของลูกคาหลังการซ้ือสินคาหรือ

บริการ ข้ึนอยูกับการปฏิบัติท่ีเปนไปตามความคาดหวัง ถาผลลัพธจากการใชสินคาหรือบริการต่ํากวา

ความคาดหวัง ลูกคาจะไมพอใจ ถาผลลัพธจากการใชสินคาหรือบริการเปนไปตามความคาดหวัง 

ลูกคาจะพอใจ ถาผลลัพธจากการใชสินคาหรือบริการสูงกวาความคาดหวัง ลูกคาก็จะยิ่งพอใจมากข้ึน 

Kotler and Armstrong (2002, pp. 100-101) กลาววา พฤติกรรมของมนุษย

เกิดข้ึนตองมีแรงจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เปนความตองการท่ีมีแรงผลักดันจนมาก

พอท่ีจะจูงใจใหบุคคลตอบสนองความตองการเพ่ือใหเกิดความพอใจ ซ่ึงความตองการของแตละคนมี

ความแตกตางกัน ความตองการบางอยางเปนความตองการทางดานรางกาย (biological needs) ท่ี

เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหาย ความอยาก หรือความลําบาก บางอยางเปนความ

ตองการทางดานจิตใจ (psychological needs) ซ่ึงเปนสิ่งท่ีทําใหมนุษยมีความสุขและความพึงพอใจ 

เชน ความตองการการยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน 

(belonging) ความตองการสวนใหญอาจไมมากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น ความ

ตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เม่ือไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรับ

ความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของ Abraham Maslow และทฤษฎีของ Sigmund 

Freud 

2.2.3.1 ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow (Maslow’s Theory of Motivation) 

ปณิศา มีจินดา (2553, น. 160-162) ไดอางถึง Abraham Maslow ท่ี

สนใจศึกษาความตองการของคน โดยคนทุกคนมีความตองการอยูมากมายหลายอยางตั้งแตเกิด

จนกระท่ังตาย ความตองการเหลานั้น จัดลําดับข้ันความตองการได 5 กลุม จากลําดับความตองการ

ข้ันพ้ืนฐานไปสูความตองการข้ันสูง ดังนี้ 

(1) ความตองการดานรางกาย (Physiological needs) เปนความ

ตองการพ้ืนฐานเพ่ือความอยูรอดและการดํารงชีพ เชน อาหาร น้ํา อากาศ ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค 

เปนตน 

(2) ความตองการความม่ันคงปลอดภัย (Safety and Security needs) 

เปนความตองการท่ีระดับสูงกวาความตองการเพ่ือความอยูรอด เปนความตองการในดานความม่ันคง

ในการทํางาน ความตองการไดรับการปกปอง ความตองการความปลอดภัยจากอันตรายตางๆ 

(3) ความตองการดานสังคม (Social needs) เปนความตองการท่ีจะ

เปนสวนหนึ่งและเปนท่ียอมรับของสังคม 
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(4) ความตองการการยกยอง (Esteem needs) เปนความตองการท่ีจะ

ไดรับการยกยอง ไดความนับถือและการมีสถานะทางสังคมท่ีดี เชน ความสําเร็จ ความรู ความสามารถ 

และความมีชื่อเสียงในสังคม เปนตน 

(5) ความตองการประสบความสําเร็จ (Self-actualization needs) 

เปนความตองการท่ีจะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง ซ่ึงเปนความตองการสวนตัวของแตละบุคคล 

ความตองการใดท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดแรงจูงใจอีกตอไป 

ความตองการจะเคลื่อนตอไปสูความตองการระดับท่ีสูงข้ึน 

2.2.3.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Freud 

ชูชัย สมิทธิไกร (2553, น. 237-238) ไดอางถึง Sigmund Freud ท่ีได

เสนอวา พฤติกรรมสวนใหญของมนุษยถูกกําหนดจากสัญชาตญาณพ้ืนฐานดั้งเดิม เปนพลังท่ีอยูใน

ระดับสภาพจิตไรสํานึก (unconscious mind) ไมมีการปรุงแตง เสแสรง เปนไปตามธรรมชาติ ทํา

หนาท่ีกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมไปตามความพึงพอใจของตน บางครั้งความคิดและความ

ตองการมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมนี้ อาจไมเปนท่ียอมรับ เชน  การฝน พูดคําท่ีไมตั้งใจ มี

อารมณอยูเหนือเหตุผล และมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยางมาก โดยสิ่งท่ีเก็บไว

ในจิตไรสํานึกอาจมีอิทธิพลตอการทํางานของรางกาย ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานตามแรงกระตุนได 

จิตไรสํานึกจึงเปรียบเสมือนกอนน้ําแข็งท่ีสวนใหญจมอยูใตผิวน้ํา โดยมีจิตสํานึก (conscious mind) 

ท่ีเปนสภาวะท่ีบุคคลมีความรูตัววากําลังคิดหรือทําอะไรอยูในขณะนั้น เปรียบเสมือนน้ําแข็งท่ีอยูผิวน้ํา

เพียงเล็กนอย 

 

2.3 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา มีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดังนี้  

 

2.3.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญระดับมาก 

ในดานผลิตภัณฑ ในการเลือกใชบริการโรงพยาบาลสัตว จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดออกแบบกลยุทธ

การอนุรักษหรือแกไข ซ่ึงเปนการขยายการเติบโตโดยการเพ่ิมบริการใหครบวงจร เพ่ือสรางเสริมให

เปนแหลงการเรียนรู และเปนศูนยกลางทางดานการรักษาและใหบริการทางดานสัตวแพทย เปนการ

สรางความแตกตางในการใหบริการและเปนการยกระดับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลสัตว 
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การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการใช

บริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการให

ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวดานผลิตภัณฑและการ

ใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ ดังนี้ สามารถใหบริการดานการผาตัดได

ทุกประเภท ใหบริการครบวงจรท้ังรักษา ผาตัด อาบน้ําตัดขน และฝากเลี้ยง มีคลินิกรักษาโรคเฉพาะ

ทาง เปด 24 ชั่วโมง และมีอาหาร และอุปกรณสําหรับสัตวเลี้ยงจําหนายหลากหลาย 

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวใน

มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครของ พนิดา กันภัย และคณะ (2554) พบวา ขอมูลพฤติกรรม

และความพึงพอใจท่ัวไปในการใชบริการท่ีโรงพยาบาลสัตวในมหาวิทยาลัย สวนใหญไมเคยใชบริการ

คลินิกท่ีอ่ืน เพราะวา โรงพยาบาลสัตวมีเครื่องมือ อุปกรณในการรักษาครบและพรอมในเรื่องความ

อํานวยความสะดวก มีความเปนระเบียบเรียบรอย โดยผูท่ีไปใชบริการท่ีอ่ืนมีเหตุผล คือ มีความ

สะดวก รวดเร็ว และผลการวิจัยระดับความพึงพอใจในแตละดาน โดยจําแนกตามสวนประสมทาง

การตลาด 7Ps พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา เปนโรงพยาบาลท่ีเปนท่ียอมรับ พอใจกับการ

รักษาสัตวของโรงพยาบาล ไดรับยาท่ีมีคุณภาพกลับบานทุกครั้ง สัตวมีอาการดีข้ึนทุกครั้งท่ีเขามา

รักษาท่ีโรงพยาบาล และการคนหาขาวสารของโรงพยาบาลทําไดอยางสะดวกและงาย 

นอกจากนี้ การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการหนวยอายุรกรรมโรงพยาบาลสัตว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขนของ อมรรัตน ศาสตรวาหา และคณะ (2552) พบวา กลุมตัวอยางให

ความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการในระดับมากท่ีสุด การเปนโรงพยาบาลสัตวของ

สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ บุคลากรท่ีมีศักยภาพและมีอุปกรณท่ีครบครัน การปรับปรุง 

สวนประสมทางการตลาด จะสามารถเพ่ิมระดับความพึงพอใจแกเจาของสัตวเลี้ยงไดมากยิ่งข้ึน โดย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีคาอิทธิพลระดับมากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ  

2.3.2 ปจจัยดานราคา (Price) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญดานราคา

ระดับมาก ในการเลือกใชบริการ  

นอกจากนี้ การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ตอการใชบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา 

ผูใชบริการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวดานราคา 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ ดังนี้ คารักษาและบริการมีความเหมาะสมกับ การ

บริการท่ีไดรับ มีการแจกแจงคาใชจายอยางละเอียดภายหลังการรับบริการ ระบุอัตรา คาบริการไว

อยางชัดเจน มีการประเมินคาใชจายใหกอนรับบริการ และราคาในการรักษา และบริการถูกกวา

สถานพยาบาลสัตวใกลเคียง 
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2.3.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ในการเลือกใชบริการกลุมตัวอยางให

ความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนาย รวมท้ังมีความพึงพอใจดานอาคารสถานท่ีอยูในระดับมาก 

การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ การใช

บริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการให

ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลดานชองทางการจัดจําหนาย 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ประกอบดวย เดินทางสะดวก สถานพยาบาล

สัตวอยูใกลท่ีพักอาศัยหรือท่ีทํางาน และมีท่ีจอดรถ ไดสะดวก และมีบริการรักษานอกสถานท่ีหรือมี

บริการรักษาถึงบาน และมีบริการรถรับสงสัตวเลี้ยง 
2.3.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ในการเลือกใชบริการ กลุมตัวอยางให

ความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดในระดับมาก  

การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ การใช

บริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการให

ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลดานการสงเสริมการตลาด 

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 1 ขอ คือ มีการ

บริการสังคม เชน ฉีดวัคซีน ทําหมันสุนัขและแมวจรจัด และอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ ดังนี้ มีการ

จัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอเจาของสัตวเลี้ยง มีสิทธิประโยชนพิเศษ สําหรับสมาชิก มีพนักงาน

ในการแนะนําสินคาและบริการของสถานพยาบาลสัตว และมีการลงโฆษณาในสื่อตางๆ เชน นิตยสาร 

ใบปลิว 

อยางไรก็ตาม การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการโรงพยาบาล

สัตวในมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครของ พนิดา กันภัย และคณะ (2554) พบวา ผูใชบริการ

สวนใหญไมคอยใหความสําคัญในดานการสงเสริมการตลาด  
2.3.5 ปจจัยดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญดาน

บุคลากรผูใหบริการระดับมากท่ีสุด ในการเลือกใชบริการโรงพยาบาลสัตว รวมท้ังมีความพึงพอใจดาน

การใหบริการของเจาหนาท่ีอยูในระดับมาก จากผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยไดออกแบบกลยุทธเชิงรุก 

การสรางการรับรูและความนาเชื่อถือของบุคลากรผูใหบริการ เพ่ือสรางความจงรักภักดีใหกับผูบริโภค

ในการรักษาและใหบริการ  
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การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ การใช

บริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการให

ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลดานพนักงานผูใหบริการ  

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ ดังนี้ 

สัตวแพทยมีความเชี่ยวชาญ แมนยําในการวินิจฉัยโรค สัตวแพทยสามารถใหคําอธิบายในเรื่องตางๆ 

และใหคําแนะนําไดเปนอยางดี พนักงานใหความเอาใจใสตอสัตวเลี้ยงเปนอยางดี และอยูในระดับมาก 

2 ขอ ดังนี้ พนักงานมีความกระตือรือรน และความเต็มใจในการใหบริการ และพนักงานยิ้มแยม

แจมใสและสุภาพ 

2.3.6 ปจจัยดานกระบวนการ (Process)   

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ในการใชบริการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญ

ดานกระบวนการใหบริการระดับมาก รวมท้ังมีความพึงพอใจตอการประสานงานอยูในระดับมาก 

การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ การใช

บริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการให

ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลดานกระบวนการใหบริการ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ 

ดังนี้ มีการชี้แจงรายละเอียดการรักษา มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการ มีบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว มีการแจงเตือนนัดหมายทางโทรศัพท SMS ไปรษณียบัตร และมีการโทรศัพทสอบถามอาการ

ของสัตวเลี้ยงหลังเขารับบริการ 
2.3.7 ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ในการใชบริการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญ

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพระดับมาก ในการเลือกใชบริการ จําแนกตามรายไดมีความแตกตางใน

การเลือกใชบริการ 

การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ การใช

บริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการให

ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

ของสถานพยาบาลสัตว  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ มีการแยกหองสัตวปวย

ติดเชื้อและไมติดเชื้อออกจากกัน ความสะอาดของอุปกรณตางๆ และสถานพยาบาลสัตวไมมีกลิ่น

เหม็น  มีเครื่องมือและอุปกรณการแพทยท่ีทันสมัยครบถวน มีการแบงพ้ืนท่ีการใหบริการเปนสัดสวน

และเหมาะสม และมีการแยกหองพักสัตวแตละประเภท  
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สําหรับปจจัยทางดานลักษณะประชากรศาสตร งานวิจัยนี้ไดศึกษาลักษณะ

ประชากรศาสตร ดังนี้ 

2.3.8 เพศ (Sex) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศแตกตางกันเลือกใชบริการ

แตกตางกันในดานผลิตภัณฑและดานบุคลากรผูใหบริการ โดยเพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะใชบริการ

มากกวาเพศชาย สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ

การใชบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการท่ีมี

เพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการสถานพยาบาลสัตว โดย

ภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑและการใหบริการ ดานราคา ดานพนักงานผูใหบริการ 

และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานพยาบาลสัตวแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีแนวโนมท่ีจะใช

บริการมากกวาเพศชาย 

2.3.9 อายุ (Age) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุแตกตางกันไมมีความ

แตกตางในการเลือกใชบริการ สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวในมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครของ พนิดา กันภัย และคณะ (2554) ท่ีพบวา 

ปจจัยประชากรศาสตรในดานอายุสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสัตวไมตางกัน 

งานวิจัยขางตนขัดแยงกับการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ 

(2554) พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการใช

บริการสถานพยาบาลสัตว ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานพยาบาลสัตวแตกตางกัน  

2.3.10 ระดับการศึกษา (Education) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน 

ไมมีความแตกตางในการเลือกใชบริการ สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวในมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครของ พนิดา กันภัย และคณะ 

(2554) พบวา ประชากรศาสตรในดานการศึกษามีพฤติกรรมของผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวไมตางกัน 

งานวิจัยขางตนขัดแยงกับการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ 
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(2554) พบวา ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ในการใชบริการสถานพยาบาลสัตว โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน 

2.3.11 อาชีพ (Occupation) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ผูใชบริการท่ีมีอาชีพแตกตางกัน ไมมี

ความแตกตางในการเลือกใชบริการ สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวในมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครของ พนิดา กันภัย และคณะ (2554) พบวา 

ปจจัยประชากรศาสตรในดานอาชีพสงผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวไมตางกัน 

งานวิจัยขางตนขัดแยงการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลตอการใชบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา 

ผูใชบริการท่ีมีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ

สถานพยาบาลสัตว โดยภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน 

2.3.12 รายไดเฉล่ียตอเดือน (Income) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดแตกตางกันมีการ

เลือกใชบริการแตกตางกันในดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมและปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ 

มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการท่ีมีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการสถานพยาบาลสัตว ดานพนักงานผูใหบริการ และ

ดานกระบวนการใหบริการแตกตางกัน 

งานวิจัยขางตนขัดแยงกับการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวในมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครของ พนิดา กันภัย และคณะ (2554) พบวา 

ปจจัยประชากรศาสตรในดานรายไดสงผลตอการใชบริการโรงพยาบาลสัตวไมตางกัน 

2.3.13 สถานภาพสมรส (Marital status) 

การศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายไดของโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ผูใชบริการท่ีมีสถานภาพแตกตางกันไมมี

ความแตกตางในการเลือกใชบริการ งานวิจัยขางตนขัดแยงการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการสถานพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครของ มานิดา วิรยศิริ 

(2554) พบวา ผูใชบริการท่ีมีสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน

การใชบริการสถานพยาบาลสัตว ดานผลิตภัณฑแตกตางกัน 
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2.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตน ผูวิจัยไดนํา

แนวคิดและทฤษฎีตางๆ ท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม มากําหนดเปนกรอบแนวคิดของงานวิจัย 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัย เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดของงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

1. ดานผลิตภณัฑ (Product)      

2. ดานราคา (Price)  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

5. ดานบุคคล (People)  

หรือพนักงาน (Employee)  

6. ดานกระบวนการ (Process)  

7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร 

1. เพศ (Sex) 

2. อายุ (Age) 

3. ระดับการศึกษา (Education) 

4. อาชีพ (Occupation) 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน (Income) 

6. สถานภาพสมรส (Marital status) 

ความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีวิจัย

รูปแบบการสํารวจ(Survey Research) จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จากกลุมเปาหมาย เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบถามโดยการทบทวน

วรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบสอบถาม กอนนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และนํามาสรุปผลการวิจัย ท้ังนี้ ทาง

ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบของวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ลักษณะของประชากร การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และการเลือกกลุม

ตัวอยาง 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 

3.3 สมมติฐานของงานวิจัย  

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

3.5 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การสรุปและวิเคราะหขอมูล  

 

 

3.1 ลักษณะของประชากร การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง และการเลือกกลุมตัวอยาง  

 

3.1.1 กลุมประชากรเปาหมาย 

ประชากร (Population) ท่ีเปนกลุมเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก 

ประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยใชบริการโรงพยาบาลสัตว 

3.1.2 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยใชบริการโรงพยาบาลสัตว ซ่ึงถือไดวาจํานวนประชากรท้ังหมดมี

ขนาดใหญมาก อีกท้ังผูวิจัยไมสามารถทราบจํานวนท่ีแนนอนของผูท่ีเคยใชบริการโรงพยาบาลสัตวได 

ทําใหการวิจัยในครั้งนี้จะกําหนดกลุมตัวอยางตามกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากร ดวยสมมติฐานท่ี

กําหนดวาขอมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใชสูตรการ

กําหนดขนาดตัวอยาง โดยไดกําหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ี
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ระดับความเชื่อม่ัน 95% พรอมท้ังยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางได 5% หรือ 0.05 

ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางจึงคํานวณไดตามสูตร ดังนี้ 

n = 
Z2pq

e2
 

โดยท่ี n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง  

Z  =  คาสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% (มีคาเทากับ 1.96)  

P  = โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณหรือสัดสวนของคุณลักษณะท่ีสนใจใน

กลุมตัวอยาง  

q =  โอกาสท่ีจะไมเกิดเหตุการณ เทากับ 1- p ในกรณีของกลุม

ตัวอยาง  

e  =  คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนจากกลุมตัวอยางท่ียอมรับได 

โดยในงานวิจัยนี้ คาความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% (กําหนด e 

มีคา 0.05)  

และเม่ือนําไปแทนคาในสูตร ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ีกําหนด คือ 95% โดย คา   

z = 1.96 และคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดสวนประชากรท้ังหมดท่ียอมรับได คือ 5% 

หรือคา e = 0.05 จะไดวา 

   n = 
1.962(0.5)(0.5)

0.052
 

   n = 384.16 

จากการคํานวณขางตน พบวาในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ณ 

ระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% จะไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง 

3.1.3 การเลือกกลุมตัวอยาง 

เนื่องจากผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนวามีจํานวนเทาใด ผูวิจัยจึง

เลือกใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Judgmental or Purposive Sampling) คือ 

การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยใช

บริการโรงพยาบาลสัตว ซ่ึงเปนวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability 

Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการตอบแบบสอบถามผานการแจกแบบสอบถามแบบปกติ

และการแจกแบบสอบถามออนไลน เนื่องจากเปนวิธีท่ีเขาถึงขอมูลไดงาย รวดเร็ว ลดระยะเวลา และ

ประหยัดคาใชจายในการเก็บขอมูล 

 



22 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 

 

ในสวนของตัวแปรท่ีใชในการวิจัยนี้ แบงออกเปนตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้ 

 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 

3.2.1.1 ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps)  

(1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

(2) ปจจัยดานราคา (Price) 

(3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

(4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

(5) ปจจัยดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) 

(6) ปจจัยดานกระบวนการ (Process)   

(7) ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

3.2.1.2 ปจจัยทางดานลักษณะประชากรศาสตร ไดแก 

(1) เพศ (Sex) 

(2) อายุ (Age) 

(3) ระดับการศึกษา (Education) 

(4) อาชีพ (Occupation) 

(5) รายไดเฉลี่ยตอเดือน (Income) 

(6) สถานภาพสมรส (Marital status) 

3.2.2 ตัวแปรตาม 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

 

จากกรอบแนวคิดการวิจัยไดกําหนดปจจัยท่ีเก่ียวของ คือ ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) และปจจัยเก่ียวกับประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

เฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรส รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ ดังนั้น ผูวิจัยจึง

นําองคประกอบตางๆดังกลาวมากําหนดเปนตัวแปรในสมมติฐานของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยตัวแปร

อิสระท้ังหมดประกอบดวย 13 ตัวแปร ซ่ึงสามารถนํามากําหนดเปนสมมติฐานได ดังนี้ 
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3.3.1 สมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) สงผลตอความพึงพอใจในการ

ใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยดานราคา (Price) สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) สงผลตอความพึง

พอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) สงผลตอความ

พึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) สงผล

ตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยดานกระบวนการ (Process)  สงผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 7 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) 

สงผลความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

3.3.2 สมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยทางดานลักษณะประชากรศาสตร 

สมมติฐานท่ี 8 ปจจัยดานเพศ (Sex) ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 9  ปจจัยดานอายุ (Age) ท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 10 ปจจัยดานระดับการศึกษา (Education) ท่ีแตกตางกันสงผล

ตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 11 ปจจัยดานอาชีพ (Occupation) ท่ีแตกตางกันสงผลตอความ

พึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 12 ปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน (Income) ท่ีแตกตางกันสงผล

ตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 13 ปจจัยดานสถานภาพสมรส (Marital status) ท่ีแตกตางกัน

สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล แตกตางกัน 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเปนเครื่องมือสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหครอบคลุมตามวัตถุประสงค

ของงานวิจัย โดยรายละเอียดในแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-

List) ประกอบดวยคําถามแบบใหเลือกเพียง 1 คําตอบ และเลือกไดมากกวา 1 คําตอบ (Multiple 

Choices)  

สวนท่ี 2  คําถามเก่ียวกับการประเมินความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) และระดับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ปจจัยดานราคา (Price) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัย

ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ปจจัยดานกระบวนการ (Process) และปจจัยดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ใชเกณฑการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 ระดับจากนอยไปมาก ตามวิธี

ของลิเคิรท (Five-Point Likert Scales) โดยในกรณีท่ีผูตอบแบบสอบถามไมสามารถประเมินระดับ

ความเห็น/ความพึงพอใจได จะมีคะแนนเทากับ 0 คะแนน ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น/พึงพอใจ      ระดับคะแนน   

เห็นดวย/พึงพอใจมากท่ีสุด    5 

เห็นดวย/พึงพอใจมาก    4 

เห็นดวย/พึงพอใจปานกลาง    3 

เห็นดวย/พึงพอใจนอย    2 

เห็นดวย/พึงพอใจนอยท่ีสุด    1 

ไมสามารถประเมินได    0 
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สําหรับเกณฑการแปลคาเฉลี่ยความคิดเห็น ผูวิจัยจะใชหลักการแบงชวงการแปลผล

ตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยแบงคะแนนเปน 5 ระดับ จากคะแนนเฉลี่ย

ท่ีไดรับจากแบบสอบถาม คะแนนท่ีสูงท่ีสุด คือ 5 คะแนน และคะแนนต่ําท่ีสุด คือ 1 คะแนน หา

ก่ึงกลางพิสัย ท้ังนี้ สามารถคํานวณไดจากสูตรชวงความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

ความกวางของอันตรภาคชั้น =   
ขอมูลที่มีคาสูงสุด−ขอมูลที่มีคาตํ่าสุด

 จํานวนชั้น 
  

=  
5−1

5
 

=  0.8 

ดังนั้น ชวงระยะหางของแตละอันตรภาคชั้นเทากับ 0.8 ซ่ึงสามารถกําหนดเกณฑการให

คะแนนคาเฉลี่ยของระดับความเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการ

ใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว เห็นดวย/พึงพอใจกับ

ปจจัยตางๆ ในระดับมากท่ีสุด   

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว เห็นดวย/พึงพอใจกับ

ปจจัยตางๆ ในระดับมาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว เห็นดวย/พึงพอใจกับ

ปจจัยตางๆ ในระดับปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว เห็นดวย/พึงพอใจกับ

ปจจัยตางๆ ในระดับนอย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว เห็นดวย/พึงพอใจกับ

ปจจัยตางๆ ในระดับนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรส โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปน

แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใหเลือกเพียง 1 คําตอบ 

ท้ังนี้ผูวิจัยไดประเมินความเท่ียงตรง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยตรวจสอบความครอบคลุมและความตรงของเนื้อหา ลักษณะคําถาม และความ

เขาใจงายของคําถาม โดยนําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระเปนผูตรวจสอบอีก

ครั้ง และไดปรับปรุงคําถามใหสมบูรณและเหมาะสมตามท่ีไดรับคําแนะนํา กอนสงแบบสอบถามไปยัง

กลุมตัวอยางเพ่ือทําการเก็บขอมูล 
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3.5 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary data) ซ่ึงเปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยได

ดําเนินการตอบแบบสอบถามผานการแจกแบบสอบถามแบบปกติและการแจกแบบสอบถามออนไลน

ผานทาง Social Media เนื่องจากเห็นวาเปนวิธีท่ีทําใหไดตัวอยางจํานวนมากในระยะเวลาจํากัด และ

ประหยัดคาใชจาย ซ่ึงมีระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาวิจัยในชวงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2559 

 

3.6 การสรุปและวิเคราะหขอมูล 

 

ในการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลนั้น ไดดําเนินการหลังจากไดทําการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามไดครบถวนแลว จากนั้นจึงนําขอมูลดังกลาวมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวย

วิธีการทางสถิติ โดยการวิเคราะหสามารถแบงไดเปน 2 สวนดังนี้ 

 

3.6.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

3.6.1.1 การอธิบายขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จากการวิเคราะหขอมูลดาน

ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ

สถานภาพสมรส โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) แผนภูมิวงกลม (Pie chart) และแผนภูมิแทง (Bar Chart) ตามความเหมาะสม 

3.6.1.2 การอธิบายขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และ

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยนําเสนอในรูปแบบของคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เปนการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดทําการสํารวจ โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติชวยในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะห

ผลทางสถิติ ดังนี้ 

3.6.2.1 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือ

ทดสอบวา ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน และสถานภาพสมรส ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกันหรือไม 
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3.6.2.2 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือเปนการจัดกลุมขอมูลหรือ

รวมกลุมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันเขาไวในกลุมเดียวกัน โดยตัวแปรท่ีอยูใน Factor เดียวกันจะมี

ความสัมพันธกันมาก ซ่ึงความสัมพันธนั้นอาจจะเปนในทิศทางบวก (ไปในทางเดียวกัน) หรือทิศทาง

ลบ (ไปในทางตรงกันขาม) ก็ได สําหรับตัวแปรท่ีอยูคนละ Factor จะไมมีความสัมพันธกันหรือมี

ความสัมพันธกันนอยมาก 

3.6.2.3 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

เพ่ือใชในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) กับตัว

แปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 95% โดยทดสอบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลของกลุมตัวอยางหรือไม 
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บทที่ 4  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

การทํางานวิจัยนี้ไดทําการสอบถามขอมูลกับกลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการโรงพยาบาล

สัตวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึง

พอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึงจาก

การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางในบทท่ี 3 ในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ณ ระดับ

ความเชื่อม่ันท่ี 95% จะไดขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมเทากับ 385 ตัวอยาง โดยผูวิจัยไดดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถามผานการแจกแบบสอบถามแบบปกติและการแจก

แบบสอบถามออนไลน ตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ไดรับการตอบ

แบบสอบถามจํานวน 459 ชุด โดยหลังจากตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูลจาก

แบบสอบถามท่ีไดรับกลับมาเรียบรอยแลว พบวามีแบบสอบถามจํานวน 59 ชุด ท่ีผูตอบ

แบบสอบถามไมเคยใชบริการโรงพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําใหไมสามารถ

กรอกขอมูลสวนท่ีเหลือได จึงไดมีการคัดแบบสอบถามจํานวนนี้ออก ทําใหการวิจัยในครั้งนี้ มี

แบบสอบถามคงเหลือจํานวน 400 ชุด ซ่ึงมากกวากลุมตัวอยางข้ันต่ําท่ีตองการ ทําใหคาความ

คลาดเคลื่อนของงานวิจัยลดลง จาก 5% เปน 4.9% สําหรับในบทนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวม

จากกลุมตัวอยางมาประมวลผลและวิเคราะหคาทางสถิติ ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ท้ังนี้ผูวิจัยได

วิเคราะหและนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

แผนภูมิวงกลม (Pie chart) และแผนภูมิแทง (Bar Chart) ประกอบคําอธิบาย โดยเรียงลําดับหัวขอ

แบงผลการวิเคราะหออกเปนสวนตางๆ ดังนี้  

4.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูตอบแบบสอบถาม 

4.3 คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอตัววัดของตัว

แปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวแปรตาม 

4.4 การวิเคราะหปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรกับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.1 การศึกษาความสัมพันธดานเพศกับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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4.4.2 การศึกษาความสัมพันธดานอายุ กับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.3 การศึกษาความสัมพันธดานระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.4 การศึกษาความสัมพันธดานอาชีพกับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.5 การศึกษาความสัมพันธดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.4.6 การศึกษาความสัมพันธดานสถานภาพสมรสกับความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.5 การวิเคราะหปจจัย 

4.5.1 การวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ โดยใชวิธีการวิเคราะหปจจัย 

4.5.2 การกําหนดกลุมปจจัย (Factor Analysis) 

4.6 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือศึกษา

ปจจัยท่ี มี อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผู ใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

4.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ

ครบถวนจํานวนท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง ซ่ึงมีลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ดัง

ตารางท่ี 4.1 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 

 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศ 

ชาย 144 36.0 

หญิง 256 64.0 



30 

ตารางท่ี 4.1 

 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน(คน) รอยละ 

2. อายุ 

ต่ํากวา 20 ป 8 2.0 

20-30 ป 161 40.3 

31-40 ป 179 44.8 

41-50 ป 41 10.3 

มากกวา 50 ป 11 2.8 

3. สถานภาพสมรส 

โสด 247 61.8 

สมรส 138 34.5 

หยาราง 15 3.8 

4. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  

ต่ํากวาปริญญาตรี 58 14.5 

ปริญญาตร ี 256 64.0 

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 67 16.8 

สูงกวาปริญญาโท 19 4.8 

5. อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 48 12.0 

รับราชการ 28 7.0 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 29 7.2 

พนักงานบริษัท 166 41.5 

ธุรกิจสวนตัว 82 20.5 

อาชีพอิสระ 30 7.5 

พอบาน/แมบาน 13 3.3 

อ่ืนๆ 4 1.0 
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ตารางท่ี 4.1 

 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน(คน) รอยละ 

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

นอยกวา 10,000 บาท 20 5.0 

10,000-20,000 บาท 68 17.0 

20,001-30,000 บาท 100 25.0 

30,001-40,000 บาท 88 22.0 

40,001-50,000 บาท 44 11.0 

มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป 80 20.0 

   

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 

เพศชาย 36.0% และเพศหญิง 64.0% กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปน 44.8% 

โดยสวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปน 61.8%  ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดสวนใหญอยูระดับปริญญาตรี 

คิดเปน 64.0% ซ่ึงสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท คิดเปน 41.5% และสวนใหญมีรายได

เฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท คิดเปน 25.0%  

 

4.2 ขอ มูล เกี่ ยวกับพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผู ใชบริ การในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผู ใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูตอบแบบสอบถาม มีดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.1 ประเภทสัตวเลี้ยงท่ีผูใชบริการพามาใชบริการโรงพยาบาลสัตว 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 จํานวนสัตวเลี้ยงของผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว 
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ภาพท่ี 4.3 ความถ่ีในการมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวตอปโดยเฉลี่ย 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 ประเภทบริการท่ีผูใชบริการพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตว 
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ภาพท่ี 4.5 คาใชจายโดยเฉลี่ยในการมาใชบริการโรงพยาบาลสัตว 1 ครั้ง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ชองทางการรับขอมูลของผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว 
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ตารางท่ี 4.2 

 

โรงพยาบาลสัตวท่ีผูใชบริการใชบริการบอยท่ีสุดหรือเคยใชบริการ 

โรงพยาบาลสัตว จํานวน รอยละ 

โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 65 16.25 

โรงพยาบาลสัตวเล็ก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 37 9.25 

โรงพยาบาลสัตวทองหลอ 31 7.75 

โรงพยาบาลสัตวประศุอาทร มหาวิทยาลัยมหิดล 22 5.5 

โรงพยาบาลสัตวตลิ่งชัน 17 4.25 

โรงพยาบาลสัตวจัสโกรัชดา 15 3.75 

โรงพยาบาลสัตวรัตนาธิเบศร 15 3.75 

โรงพยาบาลสัตวสวนหลวง 12 3.00 

โรงพยาบาลสัตวแพรกษาใหม 10 2.50 

โรงพยาบาลสัตวรังสิตปทุม 10 2.50 

โรงพยาบาลสัตวศูนยเมืองเอก 10 2.50 

โรงพยาบาลสัตวสวนหลวงสัตวแพทย 10 2.50 

โรงพยาบาลสัตวสายไหม 10 2.50 

โรงพยาบาลสัตวกรุงเทพ-นนท 9 2.25 

โรงพยาบาลสัตวขวัญคํา 9 2.25 

โรงพยาบาลสัตวพญาไท 7 9 2.25 

โรงพยาบาลสัตวเจริญสุข 8 2.00 

โรงพยาบาลสัตวดีรักษ 8 2.00 

โรงพยาบาลสัตวกรุงเทพ 5 1.25 

โรงพยาบาลสัตวรามอินทรารวมแพทย 5 1.25 

โรงพยาบาลสัตวราษฎรพัฒนา 5 1.25 

โรงพยาบาลสัตวสุขุมวิท49 5 1.25 

โรงพยาบาลสัตวพระราม 2 4 1.00 

โรงพยาบาลสัตวพระราม 3 4 1.00 

โรงพยาบาลสวนสัตว 3 0.75 
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ตารางท่ี 4.2 

 

โรงพยาบาลสัตวท่ีผูใชบริการใชบริการบอยท่ีสุดหรือเคยใชบริการ  (ตอ) 

โรงพยาบาลสัตว จํานวน รอยละ 

โรงพยาบาลสัตวบานศาลายา 3 0.75 

โรงพยาบาลสัตวมีรัก 3 0.75 

โรงพยาบาลสัตวรามคําแหง 60 3 0.75 

โรงพยาบาลสัตวเลี้ยง เอส โอ เอส 3 0.75 

โรงพยาบาลสัตวศรีวรา 3 0.75 

อ่ืนๆ 47 11.75 

รวม 400 100 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7 เหตุผลสําคัญท่ีผูใชบริการเลือกพาสัตวเลี้ยงไปใชบริการโรงพยาบาลสัตว 

 

จากภาพท่ี 4.1-4.7 และตารางท่ี 4.2 สามารถสรุปพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของกลุมตัวอยางจากผูตอบแบบสอบถาม 

ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.1 ประเภทสัตวเลี้ยงท่ีกลุมตัวอยางพามาใชบริการโรงพยาบาลสัตวสวนใหญ 

คือ สุนัข  มากท่ีสุดคิดเปน 71.3% รองลงมา คือ แมว คิดเปน 36.5% กระตาย คิดเปน 9.8% ปลา 

คิดเปน 5.5% นก คิดเปน 4.5% สัตวพิเศษ คิดเปน 4.3%  หนู คิดเปน 3.8% และอ่ืนๆ คิดเปน 

1.3% ตามลําดับ 

ภาพท่ี 4.2 กลุมตัวอยางท่ีใชบริการโรงพยาบาลสัตวสวนใหญมีจํานวนสัตวเลี้ยง 1-2 

ตัว คิดเปน 62.3% รองลงมา คือ มีจํานวนสัตวเลี้ยง 3-4 ตัว คิดเปน 24.8% มีจํานวนสัตวเลี้ยง 

มากกวา 8 ตัว คิดเปน 7.8% มีจํานวนสัตวเลี้ยง 5-6 ตัว คิดเปน 3.5% และมีจํานวนสัตวเลี้ยง 7-8 

ตัว คิดเปน 1.7% ตามลําดับ 

ภาพท่ี 4.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวตอปโดย

เฉลี่ย  1-3 ครั้ง คิดเปน 50.0% รองลงมา คือ 4-6 ครั้ง คิดเปน 22.5% 7-9 ครั้ง คิดเปน 12.2% 10-

12 ครั้ง คิดเปน 7.8% และมากกวา 12 ครั้ง คิดเปน 7.5% ตามลําดับ 

ภาพท่ี 4.4 กลุมตัวอยางพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวดานปองกันโรค (ฉีด

วัคซีน, ถายพยาธิ) มากท่ีสุด คิดเปน 76.3% รองลงมา คือ ดานอายุรกรรม (การรักษาโรค) คิดเปน 

68.8% ดานหองปฏิบัติการ (X-ray, ตรวจเลือด, ตรวจปสสาวะ, อัลตราซาวด) คิดเปน 26.0% ซ้ือ

สินคา (อาหารสัตว, อุปกรณ) คิดเปน 24.0% ดานงานบริการ (อาบน้ํา, ตัดขน, ฝากเลี้ยง) คิดเปน 

20.8% ดานสูติกรรม (ทําหมัน, ทําคลอด) คิดเปน 20.3%  ดานศัลยศาสตร (กระดูก, ขอตอ, 

เนื้อเยื่อ) คิดเปน 7.5% ดานทันตกรรม (ขูดหินปูน, ถอนฟน) คิดเปน 6.3% และอ่ืนๆ คิดเปน 0.5% 

ตามลําดับ 

ภาพท่ี 4.5 กลุมตัวอยางสวนใหญมีคาใชจายโดยเฉลี่ยในการมาใชบริการโรงพยาบาล

สัตว 1 ครั้ง ประมาณ 500-1,000 บาท คิดเปน 32.5% รองลงมา คือ 1,001-1,500 บาท คิดเปน 

31.8% ประมาณ 1,501-2,000 บาท คิดเปน 13.0% ประมาณ 2,001-2,500 บาท คิดเปน 8.5% 

นอยกวา 500 บาท คิดเปน 5.5% มากกวา 3,000 บาท คิดเปน 5.0% และประมาณ 2,501-3,000 

บาท คิดเปน 3.7% ตามลําดับ 

ภาพท่ี 4.6 กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูลโรงพยาบาลสัตวท่ีใชบริการจากการบอก

กลาวจากผู อ่ืนมากท่ีสุด คิดเปน 46.0% รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัว คิดเปน 28.5% 

อินเตอรเน็ต เว็บไซต คิดเปน 17.8% ชองทางอ่ืนๆ คิดเปน 5.0% โทรทัศน คิดเปน 1.5% โปสเตอร  

แผนพับ เอกสารแจก คิดเปน 1.0%  และนิตยสาร คิดเปน 0.3% ตามลําดับ โดยกลุมตัวอยางท้ังหมด

ไมไดรับขอมูลโรงพยาบาลสัตวท่ีใชบริการผานทางวิทยุ คิดเปน 0.0%   

ตารางท่ี 4.2 โรงพยาบาลสัตวท่ีกลุมตัวอยางใชบริการบอยท่ีสุดหรือเคยใชบริการมาก

ท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน คิดเปน 16.25%

รองลงมา คือ โรงพยาบาลสัตวเล็ก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คิดเปน 9.25% โรงพยาบาลสัตวทอง
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หลอ คิดเปน 7.75% โรงพยาบาลสัตวประศุอาทร มหาวิทยาลัยมหิดล  คิดเปน 5.5% และ

โรงพยาบาลสัตวตลิ่งชัน คิดเปน 4.25% ตามลําดับ 

ภาพท่ี 4.7 เหตุผลสําคัญท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกพาสัตวเลี้ยงไปใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวมากท่ีสุด คือ ใกลบาน ใกลท่ีทํางาน เดินทางสะดวก คิดเปน 55.8% รองลงมา คือ 

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ  คิดเปน 54.5% ราคาสมเหตุสมผล คิดเปน 51.5% มีผลิตภัณฑและบริการ

ท่ีครอบคลุมความตองการ คิดเปน 43.3% มีชื่อเสียง ภาพลักษณดี คิดเปน 32.5% ความสะอาด

สวยงามของสถานท่ี คิดเปน 26.0%  ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ คิดเปน 22.8% มีการให

ขอมูลขาวสารและโปรโมชั่นตางๆ คิดเปน 14.2% และอ่ืนๆ คิดเปน 1.5% ตามลําดับ 

 

4.3 คะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอตัววัดของตัวแปรอิสระท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวแปรตาม 

 

ขอมูลท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณครบถวนจํานวนท้ังสิ้น 400 ชุด 

สามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุมตัวอยางได ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.3 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละมาตรวัดตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลคา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1. โรงพยาบาลสัตวมีชื่อเสียง ภาพลักษณดี 4.09 0.692 มาก 

2. โรงพยาบาลสัตวมีความนาเชื่อถือ 4.29 0.626 มากท่ีสุด 

3. มีคุณภาพในการรักษา 4.41 0.631 มากท่ีสุด 

4. มีความสะอาด ปลอดภัยในการตรวจรักษา 4.34 0.620 มากท่ีสุด 

5. มีผลิตภัณฑและบริการท่ีครอบคลุมความตองการ 4.11 0.719 มาก 

6. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหบริการ 4.09 0.754 มาก 



39 

ตารางท่ี 4.3 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละมาตรวัดตัวแปรอิสระ  (ตอ) 

ตัวแปรอิสระ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลคา 

ปจจัยดานราคา 

1.  คารักษาและบริการอ่ืนๆ เหมาะสมกับการบริการ

ท่ีไดรับ 

4.10 0.739 มาก 

2.  คารักษาและบริการอ่ืนๆ คุมคา 4.16 0.740 มาก 

3.  คารักษาและบริการถูกกวาโรงพยาบาลสัตว 

คลินิก โรงแรมสัตวเลี้ยง รานจําหนายสินคาและ

อาหารสัตว หรือรานบริการอาบน้ํา-ตัดขน

ใกลเคียง 

3.75 0.956 มาก 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

1. โรงพยาบาลสัตวใกลบาน ใกลท่ีทํางาน 4.07 0.888 มาก 

2. มีความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลสัตว 4.15 0.822 มาก 

3. มีบริการรักษานอกสถานท่ีตามตองการ 2.92 1.527 ปานกลาง 

4. มีบริการรับสงสัตวเลี้ยงตามตองการ 2.68 1.539 ปานกลาง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

1. มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย 2.98 1.196 ปานกลาง 

2. มีสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับสมาชิกท่ีนาสนใจ 2.90 1.372 ปานกลาง 

3. มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ เชน มีพนักงาน

แนะนําผลิตภัณฑและบริการ 

3.08 1.216 ปานกลาง 

4. มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอ

ผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 

2.96 1.256 ปานกลาง 

ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน 

1. สัตวแพทยมีความรู ความสามารถ และ 

ความเชี่ยวชาญในการรักษา 

4.44 0.669 มากท่ีสุด 

2. มีพนักงานในการใหบริการอยางเพียงพอ 4.07 0.780 มาก 

3.  พนักงานมีความรวดเร็วในการใหบริการ 3.97 0.839 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละมาตรวัดตัวแปรอิสระ  (ตอ) 

ตัวแปรอิสระ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
การแปลคา 

4.  พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีเปนมิตร 4.16 0.801 มาก 

5.  พนักงานมีความสุภาพเรียบรอย 4.14 0.820 มาก 

6.  พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี 4.13 0.861 มาก 

ปจจัยดานกระบวนการ 

1. มีการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 3.89 0.808 มาก 

2. มีการชี้แจงรายละเอียดการรักษาอยางชัดเจน 4.13 0.772 มาก 

3. มีกระบวนการใหบริการท่ีเปนระบบ 4.02 0.764 มาก 

4. มีการประเมินคาใชจายกอนรับบริการท่ีคอนขาง

แมนยํา 

3.77 0.893 มาก 

5. มีการแสดงอัตราคาบริการไวอยางชัดเจน 3.90 0.848 มาก 

6. มีการแจกแจงคาใชจายอยางละเอียดภายหลังการ

ใชบริการ 

4.05 0.755 มาก 

7. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมาใชบริการทุกครั้ง 3.86 0.895 มาก 

8. มีการแจงเตือนนัดหมายอยางสมํ่าเสมอ 3.91 0.895 มาก 

9. มีการโทรศัพทสอบถามอาการของสัตวเลี้ยงหลัง

เขารับบริการอยางสมํ่าเสมอ 

3.06 1.431 ปานกลาง 

10. มีเวลาเปด-ปดท่ีสะดวกตอการใชบริการ 4.30 0.703 มากท่ีสุด 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

1. ความสะอาดของอาคารสถานท่ี 4.10 0.757 มาก 

2. การตกแตงสถานท่ีสวยงาม 3.60 0.834 มาก 

3. หองตรวจมีการแบงเปนสัดเปนสวน 3.96 0.698 มาก 

4. มีหองน้ําสําหรับผูใชบริการเพียงพอ 3.80 0.797 มาก 

5. มีสถานท่ีพักนั่งรอตรวจอยางเพียงพอ 3.89 0.734 มาก 

6. มีท่ีจอดรถไดสะดวก 3.91 0.924 มาก 
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จากตารางท่ี 4.3 เม่ือพิจารณาคาคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอปจจัยยอยท้ัง 

39 ปจจัย  พบวา  มีระดับความคิดเห็นอยู 3 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก และปานกลาง ปจจัยท่ีมี

คาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุดจากกลุมตัวอยาง 5 อันดับแรก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ไดแก ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน ในเรื่องสัตวแพทยมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ

ในการรักษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 (เห็นดวยมากท่ีสุด) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องมีคุณภาพในการ

รักษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 (เห็นดวยมากท่ีสุด) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องมีความสะอาด 

ปลอดภัยในการตรวจรักษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 (เห็นดวยมากท่ีสุด) ปจจัยดานกระบวนการ ใน

เรื่องการมีเวลาเปด-ปดท่ีสะดวกตอการใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 (เห็นดวยมากท่ีสุด) และ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในเรื่องโรงพยาบาลสัตวมีความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 (เห็นดวยมากท่ีสุด) 

สําหรับปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่ําสุดจากกลุมตัวอยาง 5 อันดับสุดทาย 

โดยเรียงลําดับจากนอยไปหามาก ไดแก ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่องการมีบริการรับสง

สัตวเลี้ยงตามตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 คะแนน (เห็นดวยปานกลาง) ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ในเรื่องการมีสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับสมาชิกท่ีนาสนใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 (เห็นดวย

ปานกลาง) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเรื่องมีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอ

ผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 (เห็นดวยปานกลาง) ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ในเรื่องมีการโฆษณาผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 (เห็นดวยปาน

กลาง) และปจจัยดานกระบวนการ ในเรื่องมีการโทรศัพทสอบถามอาการของสัตวเลี้ยงหลังเขารับ

บริการอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 (เห็นดวยปานกลาง) 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาในแตละปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) สามารถสรุปผล

การศึกษาของแตละปจจัยไดดังตอไปนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมีคุณภาพในการ

รักษามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 (เห็นดวยมากท่ีสุด) รองลงมาคือ มีความสะอาด ปลอดภัยใน

การตรวจรักษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 (เห็นดวยมากท่ีสุด)  

ปจจัยดานราคา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องคารักษาและบริการ

อ่ืนๆ คุมคามากท่ีสุด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 (เห็นดวยมาก) รองลงมาคือ คารักษาและบริการอ่ืนๆ 

เหมาะสมกับการบริการท่ีไดรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 (เห็นดวยมาก) 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมี

ความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลสัตวมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 (เห็นดวยมาก) 

รองลงมาคือ โรงพยาบาลสัตวใกลบาน ใกลท่ีทํางาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (เห็นดวยมาก)  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมีการ

สงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ เชน มีพนักงานแนะนําผลิตภัณฑและบริการมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 
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3.08 (เห็นดวยปานกลาง) รองลงมาคือ มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.98 (เห็นดวยปานกลาง) 

ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องสัตวแพทย

มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการรักษามากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 (เห็นดวย

มากท่ีสุด) รองลงมา คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีเปนมิตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 (เห็นดวยมาก)  

ปจจัยดานกระบวนการ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องมีเวลาเปด-ปด

ท่ีสะดวกตอการใชบริการมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 (เห็นดวยมากท่ีสุด) รองลงมาคือ มีการ

ชี้แจงรายละเอียดการรักษาอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 (เห็นดวยมาก)  

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง

ความสะอาดของอาคารสถานท่ีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 (เห็นดวยมาก) รองลงมาคือ หองตรวจมี

การแบงเปนสัดเปนสวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 (เห็นดวยมาก) 

 

ตารางท่ี 4.4 

 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

การแปลคา 

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ี

ไปใชบริการบอยท่ีสุด หรือ เคยไปใชบริการ 

3.87 0.649 มาก 

 

ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือ ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากตารางท่ี 4.4 พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย

ระดับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีไปใชบริการบอยท่ีสุด หรือ เคยไปใชบริการ อยู

ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 
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4.4 การวิเคราะหปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรกับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงความแตกตางของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรส วามีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน

หรือไม ซ่ึงเปนกลุมประชากรท่ีมีขนาดใหญมากและมีความหลากหลายในลักษณะประชากรศาสตร 

โดยผลการวิเคราะห มีดังตอไปนี้ 

 

4.4.1 การศึกษาความสัมพันธดานเพศกับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานท่ี 1 ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานเพศท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน 

การวิเคราะหผลมีการตั้งสมมติฐาน คือ 

H0  : µชาย = µหญิง คือ เพศตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1  : µชาย ≠ µหญิง คือ เพศตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตารางท่ี 4.5 

 

ผลการวิเคราะหเพศกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพศ N  Mean  Std. Deviation Sig. 

ชาย 144 3.94 0.640 0.106 

หญิง 256 3.83 0.652 

 

จากตารางท่ี 4.5 การทดสอบเพศกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการวิเคราะห Independent-Sample  

T-Test ไดคา Sig. เทากับ 0.106 ซ่ึงมากกวาคา α = 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 สรุปวาเพศตางกัน
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ไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการ

ไมวาจะเพศชายหรือเพศหญิงตางก็ใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ ไมแตกตางกัน เชน ในเรื่อง 

ความตองการท่ีจะไดรับการบริการท่ีดีจากสัตวแพทยผูมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มี

คุณภาพในการรักษา มีความสะอาด ปลอดภัยในการตรวจรักษา ฯลฯ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

อมรรัตน ศาสตรวาหา และคณะ (2552)  พบวา เพศท่ีตางกันไมมีผลตอภาพรวมพฤติกรรมการใช

บริการ และการกลับมาใชบริการหนวยอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน แตผลดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา วิรยศิริ (2554) ท่ีพบวา ผูใชบริการท่ีมีเพศ

ตางกันมีการใชบริการอาบน้ํา-ตัดขน การเลือกใชบริการท่ีสถานพยาบาลสัตว เพราะคนรูจักแนะนํา 

และความสะอาดสวยงามของสถานท่ี และมีวิธีการในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวนอกสถานท่ี

แตกตางกัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา เพศท่ีตางกันมีผลตอการเลือกใช

บริการโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในดานผลิตภัณฑและบุคลากร

ผูใหบริการ 

4.4.2 การศึกษาความสัมพันธดานอายุกับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานท่ี 2 ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานอายุท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน 

การวิเคราะหผลมีการตั้งสมมติฐาน คือ 

H0  : อายุท่ีตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1  : อายุท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ตารางท่ี 4.6 

 

ผลการวิเคราะหอายุกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อายุ N Mean Std. Deviation F Sig. 

นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 169 3.88 0.653 3.978 0.019 

31-40 ป 179 3.79 0.615 

มากกวา 41 ปข้ึนไป 52 4.08 0.710 

 

จากตารางท่ี 4.6 การทดสอบอายุกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการวิเคราะห One-Way ANOVA คาสถิติ 

F-test ไดคา Sig. เทากับ 0.019 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 สรุปวาอายุท่ีตางกัน

มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพราะผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีมีชวงอายุ

ตางกันจะใหความสําคัญกับการใชบริการโรงพยาบาลสัตวในปจจัยตางๆ แตกตางกัน เชน เม่ือ

พิจารณาคาเฉลี่ยตามตารางท่ี 4.6 พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุมากกวา 41 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจ

โดยรวมในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวสูงท่ีสุด มากกวาผูใชบริการท่ีมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 30 

ป หรือ มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป เพราะคนอายุมากสวนใหญสนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตวเลี้ยง

เปนเพ่ือน การพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวก็เพ่ือการปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและ 

รับบริการดานตางๆ เม่ือผูใชบริการไดรับการบริการท่ีดี สัตวเลี้ยงไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือ

หายจากโรค จึงมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวมากตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุตางกันจะมีการใชบริการปองกันโรค 

เชน ฉีดวัคซีน ปองกันเห็บหมัด พยาธิหัวใจ มีเหตุผลในการเลือกใชบริการ เพราะการใหขอมูล

ขาวสารและโปรโมชั่นตางๆ คนรูจักแนะนํา มีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ในการ

ใหบริการ และความสะอาดสวยงามของสถานท่ี และมีวิธีการในการใชบริการ สถานพยาบาลสัตวนอก

สถานท่ีแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.7 

 

ผลการวิเคราะหคาแปรปรวนของกลุมอายุ 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

0.034 2 397 0.966 

 

ตารางท่ี 4.8 

 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอายุตางกัน 

LSD 

(I) อายุ (J) อายุ 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 31-40 ป 0.0884 0.0691 0.202 

มากกวา 41 ปข้ึนไป -0.1953 0.1021 0.057 

31-40 ป นอยกวาหรือเทากับ 30 ป -0.0884 0.0691 0.202 

มากกวา 41 ปข้ึนไป -0.2836* 0.1015 0.005 

มากกวา 41 ปข้ึนไป นอยกวาหรือเทากับ 30 ป 0.1953 0.1021 0.057 

31-40 ป 0.2836* 0.1015 0.005 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา การทดสอบคาแปรปรวนของกลุมอายุ ไดคา Levene Statistic 

เทากับ 0.034 และไดคา Sig. เทากับ 0.966 ซ่ึงมากกวาคา α = 0.05 ดังนั้น สรุปวามีคาแปรปรวน

ของกลุมอายุไมแตกตางกัน จึงใชการทดสอบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีอายุตางกัน ดวยวิธี Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD) ตามตารางท่ี 4.8 โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการแตละกลุมอายุทีละคู  เม่ือพิจารณาจากคา Sig. ท่ีนอยกวาคา 

α = 0.05 พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุ 31-40 ป มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวแตกตางจากผูใชบริการท่ีมีอายุมากกวา 41 ปข้ึนไป จึงสามารถสรุปไดวา ผูใชบริการโรงพยาบาล

สัตวท่ีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวสูงกวาผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ี

อายุนอยกวา เพราะคนอายุมากสวนใหญสนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน การพาสัตว
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เลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวก็เพ่ือการปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและรับบริการดานตางๆ เม่ือ

ผูใชบริการไดรับการบริการท่ีดี สัตวเลี้ยงไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือหายจากโรค จึงมีความพึง

พอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวมากตามไปดวย 

4.4.3 การศึกษาความสัมพันธดานระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานท่ี 3 ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน 

การวิเคราะหผลมีการตั้งสมมติฐาน คือ 

H0 : ระดับการศึกษาท่ีตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1 :  ระดับการศึกษาท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตารางท่ี 4.9 

 

ผลการวิเคราะหระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระดับการศึกษา N Mean Std. Deviation F Sig. 

ต่ํากวาปริญญาตรี  58 3.74 0.715 3.377 0.035 

ปริญญาตรี 256 3.85 0.660 

ปริญญาโท หรือสูงกวา 86 4.01 0.542 

 

จากตารางท่ี 4.9 การทดสอบระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการวิเคราะห One-Way 

ANOVA คาสถิติ F-test ไดคา Sig. เทากับ 0.035 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 

สรุปวาระดับการศึกษาท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ย

ตามตารางท่ี 4.9 พบวา ผูใชบริการท่ีมีการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

โดยรวมในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวสูงท่ีสุด เพราะผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีมีระดับ
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การศึกษาสูงสนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน การพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาล

สัตวก็เพ่ือการปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและรับบริการดานตางๆ เม่ือผูใชบริการไดรับการบริการท่ีดี 

สัตวเลี้ยงไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือหายจากโรค จึงมีความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวมากตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา 

ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีใชบริการตรวจรักษา ปองกันโรค เชน ฉีดวัคซีน ปองกันเห็บ

หมัด พยาธิหัวใจ ฝากเลี้ยง และอาบน้ํา-ตัดขน  มีเหตุผลในการเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตว

เพราะราคาสมเหตุสมผล มีการใหขอมูล ขาวสารและโปรโมชั่นตางๆ คนรูจักแนะนํา มีบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ และความสะอาด สวยงามของสถานท่ี มีวิธีการในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวโดย

การพาสัตวเลี้ยงมา รับบริการท่ีสถานพยาบาลสัตว และการใชบริการนอกสถานท่ี 

 

ตารางท่ี 4.10 

 

ผลการวิเคราะหคาแปรปรวนของกลุมระดับการศึกษา 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

10.493 2 397 0.000 

 

ตารางท่ี 4.11 

 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

Tamhane 

(I) ระดับการศึกษา (J) ระดับการศึกษา 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี -0.1063 0.1025 0.661 

ปริญญาโท หรือสูงกวา -0.2702* 0.1106 0.048 

ปริญญาตรี ต่ํากวาปริญญาตรี 0.1063 0.1025 0.661 

ปริญญาโท หรือสูงกวา -0.1640 0.0716 0.068 

ปริญญาโท หรือสูงกวา ต่ํากวาปริญญาตรี 0.2702* 0.1106 0.048 

ปริญญาตรี 0.1640 0.0716 0.068 
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา การทดสอบคาแปรปรวนของกลุมระดับการศึกษา ไดคา 

Levene Statistic เทากับ 10.493 และไดคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 ดังนั้น 

สรุปวามีคาแปรปรวนของกลุมระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน จึงใชการทดสอบคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีระดับ

การศึกษาตางกัน ดวยวิธี Tamhane ตามตารางท่ี 4.11 โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการแตละกลุมระดับการศึกษาทีละคู  เม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. ท่ีนอยกวาคา α = 0.05 พบวา ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวแตกตางจากผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือ

สูงกวา จึงสามารถสรุปไดวา ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีมีระดับการศึกษาสูง มีจะความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงพยาบาลสัตวสูงกวาผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา เพราะคน

ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน การพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวก็เพ่ือการปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและรับบริการดานตางๆ เม่ือผูใชบริการไดรับ

การบริการท่ีดี สัตวเลี้ยงไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือหายจากโรค จึงมีความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวมากตามไปดวย 

4.4.4 การศึกษาความสัมพันธดานอาชีพกับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานท่ี 4 ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยดานอาชีพท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน 

การวิเคราะหผลมีการตั้งสมมติฐาน คือ 

H0 : อาชีพท่ีตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1 : อาชีพท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ตารางท่ี 4.12 

 

ผลการวิเคราะหอาชีพกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อาชีพ N Mean Std. Deviation F Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 48 3.79 0.713 0.526 0.716 

รับราชการ/ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
57 3.91 0.635 

พนักงานบริษัท 166 3.87 0.618 

ธุรกิจสวนตัว 82 3.83 0.681 

อาชีพอิสระ/พอบาน

แมบาน และอ่ืนๆ 
47 3.96 0.658 

   

จากตารางท่ี 4.12 การทดสอบอาชีพกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการวิเคราะห One-Way ANOVA คาสถิติ 

F-test ไดคา Sig. เทากับ 0.716 ซ่ึงมากกวาคา α = 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับ H0 สรุปวาอาชีพท่ี

ตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  เพราะโรงพยาบาลสัตวใหบริการรักษาสัตว

เลี้ยงใหกับผูใชบริการอยางเทาเทียมกัน ไมวาผูใชบริการจะมีอาชีพใด จึงทําใหมีความพึงพอใจในการ

ใชบริการของผูใชบริการในแตละอาชีพไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน 

ศาสตรวาหา และคณะ (2552)  พบวา อาชีพท่ีตางกันมีผลตอภาพรวมพฤติกรรมการใชบริการ และ

ดานบริการท่ีเลือกใชหนวยอายุรกรรม โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

เชนเดียวกับงานวิจัยของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการท่ีมีอาชีพตางกันจะมีการใชบริการ

ในการปองกันโรค เชน ฉีดวัคซีน ปองกันเห็บหมัด พยาธิหัวใจ มีเหตุผลในการเลือกใชบริการ

สถานพยาบาลสัตว เพราะราคาสมเหตุสมผล มีการใหขอมูลขาวสารและโปรโมชั่นตางๆ คนรูจัก

แนะนํา  มีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และความสะอาดสวยงาม

ของสถานท่ี มีรูปแบบการใชบริการนอกสถานท่ี และมีชวงเวลาท่ีใชบริการสถานพยาบาลสัตวแตกตางกัน 
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4.4.5 การศึกษาความสัมพันธดานรายไดเฉล่ียตอเดือนกับความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานท่ี 5 ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน 

การวิเคราะหผลมีการตั้งสมมติฐาน คือ 

H0 : รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1 : รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตารางท่ี 4.13 

 

ผลการวิเคราะหรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รายไดเฉล่ียตอเดือน N Mean Std. Deviation F Sig. 

ไมเกิน 20,000 บาท 88 3.77 0.656 5.597 0.000 

20,001-30,000 บาท 100 3.67 0.726 

30,001-40,000 บาท 88 3.94 0.667 

40,001-50,000 บาท 44 4.00 0.610 

มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป 80 4.06 0.431 

 

จากตารางท่ี 4.13 การทดสอบรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการวิเคราะห One-Way 

ANOVA คาสถิติ F-test ไดคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 

สรุปวารายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณา

คาเฉลี่ยตามตารางท่ี 4.13 พบวา ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 

50,000 บาท ข้ึนไป มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวสูงท่ีสุด เพราะ

ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูง สนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน 
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การพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวก็เพ่ือการปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและรับบริการ 

ดานตางๆ เม่ือผูใชบริการไดรับการบริการท่ีดี สัตวเลี้ยงไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือหายจาก

โรค จึงมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวมากตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดตางกันมีการใชบริการในการปองกันโรค เชน  

ฉีดวัคซีน ปองกันเห็บหมัด พยาธิหัวใจ และฝากเลี้ยง มีเหตุผลในการเลือกใชบริการสถานพยาบาล

สัตว เพราะราคาสมเหตุสมผล มีการใหขอมูลขาวสารและโปรโมชั่นตางๆ มีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และความสะอาดสวยงาม เชนเดียวกับงานวิจัยของ ประภารัตน 

สุธรรม (2555) พบวา รายไดท่ีตางกันมีผลตอการเลือกใชบริการโรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

 

ตารางท่ี 4.14 

 

ผลการวิเคราะหคาแปรปรวนของกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

11.940 4 395 0.000 

 

ตารางท่ี 4.15 

 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 

Tamhane 

(I) รายไดเฉล่ียตอเดือน (J) รายไดเฉล่ียตอเดือน 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

ไมเกิน 20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 0.1027 0.1008 0.975 

30,001- 40,000 บาท -0.1705 0.0997 0.607 

40,001-50,000 บาท -0.2273 0.1155 0.415 

มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป -0.2898* 0.0849 0.008 

20,001-30,000 บาท ไมเกิน 20,000 บาท -0.1027 0.1008 0.975 

30,001- 40,000 บาท -0.2732 0.1016 0.075 

40,001-50,000 บาท -0.3300 0.1171 0.057 

มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป -0.3925* 0.0871 0.000 
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ตารางท่ี 4.15 

 

ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน (ตอ) 

Tamhane 

(I) รายไดเฉล่ียตอเดือน (J) รายไดเฉล่ียตอเดือน 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

30,001- 40,000 บาท ไมเกิน 20,000 บาท 0.1705 0.0997 0.607 

20,001-30,000 บาท 0.2732 0.1016 0.075 

40,001-50,000 บาท -0.0568 0.1162 1.000 

มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป -0.1193 0.0859 0.839 

40,001-50,000 บาท ไมเกิน 20,000 บาท 0.2273 0.1155 0.415 

20,001-30,000 บาท 0.3300 0.1171 0.057 

30,001- 40,000 บาท 0.0568 0.1162 1.000 

มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป -0.0625 0.1038 1.000 

มากกวา 50,000 บาท  

ข้ึนไป 

ไมเกิน 20,000 บาท 0.2898* 0.0849 0.008 

20,001-30,000 บาท 0.3925* 0.0871 0.000 

30,001- 40,000 บาท 0.1193 0.0859 0.839 

40,001-50,000 บาท 0.0625 0.1038 1.000 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา การทดสอบคาแปรปรวนของกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน ไดคา 

Levene Statistic เทากับ 11.940 และไดคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 ดังนั้น 

สรุปวามีคาแปรปรวนของกลุมระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน จึงใชการทดสอบคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนตางกัน ดวยวิธี Tamhane ตามตารางท่ี 4.15 โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการ

ใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนทีละคู  เม่ือพิจารณาจากคา 

Sig. ท่ีนอยกวาคา α = 0.05 พบวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท มี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวแตกตางจากผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนมากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป เชนเดียวกับผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 

บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวแตกตางจากผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ย
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ตอเดือนมากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป จึงสามารถสรุปไดวา ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีมีรายได

เฉลี่ยตอเดือนสูง มีจะความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวสูงกวาผูใชบริการโรงพยาบาล

สัตวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา เพราะคนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงสนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตว

เลี้ยงเปนเพ่ือน การพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวก็เพ่ือการปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและ

รับบริการดานตางๆ เม่ือผูใชบริการไดรับการบริการท่ีดี สัตวเลี้ยงไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือ

หายจากโรค จึงมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวมากตามไปดวย 

4.4.6 การศึกษาความสัมพันธดานสถานภาพสมรสกับความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําหนดสมมติฐานท่ี 6 ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยดานสถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกตางกัน 

การวิเคราะหผลมีการตั้งสมมติฐาน คือ 

H0 : µโสด = µสมรส/หยาราง คือ สถานภาพสมรสท่ีตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

H1 : µโสด ≠ µสมรส/หยาราง คือ สถานภาพสมรสท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตารางท่ี 4.16 

 

ผลการวิเคราะหสถานภาพสมรสกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สถานภาพสมรส N  Mean  Std. Deviation Sig. 

โสด 247 3.92 0.630 0.032 

สมรส/หยาราง 153 3.78 0.671 

 

จากตารางท่ี 4.16 การทดสอบสถานภาพสมรสกับความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผู ใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการวิ เคราะห 

Independent-Sample T-Test ไดคา Sig. เทากับ 0.032 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 ดังนั้น จึง

ปฏิเสธ H0 สรุปวาสถานภาพสมรสท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือ

พิจารณาคาเฉลี่ยตามตารางท่ี 4.16 พบวา ผูใชบริการท่ีมีสถานภาพโสดมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
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โดยรวมในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวมากกวาผูใชบริการท่ีมีสถานภาพสมรสหรือหยาราง เพราะ

คนโสดสนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน การพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวก็

เพ่ือการปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและรับบริการดานตางๆ เม่ือผูใชบริการไดรับการบริการท่ีดี สัตว

เลี้ยงไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือหายจากโรค จึงมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวมากตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการท่ีมี

สถานภาพสมรสตางกัน จะมีการเลือกใชบริการ เพราะใกลบาน เดินทางสะดวก มีการใหขอมูลขาวสาร

และโปรโมชั่นตางๆ คนรูจักแนะนํา มีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 

และความสะอาดสวยงามของสถานท่ี มีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการสถานพยาบาลสัตว มีวิธีการ

ในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวนอกสถานท่ี และมีชวงเวลาท่ีใชบริการสถานพยาบาลสัตวแตกตางกัน 

 

4.5 การวิเคราะหปจจัย 

 

จากการออกแบบแบบสอบถามโดยอาศัยขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดมี

การกําหนดปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ังหมด 7 ปจจัย และทําการวิเคราะหสหสัมพันธ 

(Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตางๆ ท้ังสิ้น 39 ตัวแปร ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคูตัวแปรอิสระหลายตัวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ ความสัมพันธ

ดังกลาวมีอิทธิพลตอการนําไปวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรอิสระท้ังหมด ไปสกัดความเหมือนกันของตัวแปร ออกมาเปนกลุมปจจัย

ใหมกอน เพ่ือใหไดขอมูลผลการวิเคราะหท่ีเหมาะสมและมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน  

 

4.5.1 การวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรอิสระ โดยใชวิธีการวิเคราะหปจจัย 

ผูวิจัยใชการวิเคราะห KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s Test of 

Sphericity เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระวามีความเหมาะสมท่ีจะใชวิธีการสกัดปจจัย

หรือไม  

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เปนคาท่ีใชวัดความเหมาะสมของขอมูลตัวอยางท่ี

จะนําไปวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ซ่ึงถาหากคา KMO มีคาสูง (คาท่ียอมรับ คือ 0.5-1) 

แสดงวาขอมูลมีความเหมาะสมในการนําไปใชวิเคราะหปจจัยได แตถาคา KMO มีคาต่ํากวา 0.5 

แสดงวา ขอมูลไมเหมาะสมท่ีจะนําไปใชวิเคราะหปจจัย  สําหรับการทดสอบ Barlett’s Test of 

Sphericity เปนการทดสอบคาสหสัมพันธ โดยรวมของตัวแปรยอยท่ีนํามาวิเคราะห วาตัวแปรตางๆ 

มีความสัมพันธระหวางกันหรือไม ขอมูลท่ีเหมาะสมจะตองมีคา Sig. นอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนด 

โดยการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 และตั้งสมมติฐาน คือ  
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H0 : ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธระหวางกัน  

H1 : ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธระหวางกัน 

 

ตารางท่ี 4.17 

 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test of Sphericity ของตัวแปรอิสระ  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.930 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 11997.177 

df 741 

Sig. 0.000 

 

จากตารางท่ี 4.17 การวิเคราะหขอมูลตัวแปรอิสระท้ัง 39 ตัวแปร พบวา มีคา KMO 

เทากับ 0.930 แสดงวาขอมูลท่ีรวบรวมไดมีความเหมาะสมจะนําไปใชในการวิเคราะหปจจัยในระดับดี 

และผลการทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity พบวามีคา Chi-Square เทากับ 11997.177 และมีคา 

Sig.เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ

ระหวางกัน สรุปไดวา ตัวแปรอิสระตางๆ ท้ัง 39 ตัวแปร มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชในการ

วิเคราะหปจจัยตอไปได 

4.5.2 การกําหนดกลุมปจจัย 

จากการทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s Test of Sphericity 

ขางตน พบวา ตัวแปรอิสระท้ัง 39 ตัวแปร มีความสัมพันธระหวางกัน จึงเหมาะสมท่ีจะใชเทคนิคการ

วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ข้ันตอนตอมา คือ การสกัดปจจัย (Extraction) ซ่ึงเปนการหา

และกําหนดปจจัยท่ีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหหาสมการถดถอยเชิงเสน โดยใชวิธีการสกัดปจจัย

แบบ Principal Component Analysis (PCA) และใชวิธีการหมุนแกนปจจัยแบบ Varimax แลวใช

เกณฑในการตัดสินจํานวนปจจัยท่ีเหมาะสมจากการพิจารณาคา Eigenvalue ท่ีมากกวา 1 และคา 

Factor Loading ของตัววัดในปจจัยตองไมนอยกวา 0.3 รวมท้ังตัววัดแตละตัวตองไมมีคา Factor 

Loading สูงใกลเคียงกันในปจจัยมากกวา 1 ปจจัย  

เม่ือวิเคราะหคาสถิติสําหรับแตละปจจัยท้ังกอนและหลังการสกัดปจจัยโดยวิธี 

Principal Component Analysis (PCA)  พบวา คา Initial Eigenvalues มีตัวแปรอิสระตางๆ 

ท้ังสิ้น 39 ตัวแปร สามารถจัดเปนกลุมปจจัยใหมไดท้ังสิ้น 6 กลุมปจจัย โดยกลุมปจจัยใหมท่ีสามารถ
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อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรอิสระได 67.15% ซ่ึงสามารถแสดงเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ของกลุมปจจัยและตัววัดตางๆ ระหวางปจจัยหรือตัววัดท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม และปจจัย

หรือตัววัดท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย ดังตารางท่ี 4.18 มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 4.18 

 

เปรียบเทียบกลุมปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุมปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย 

ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1. โรงพยาบาลสัตวมีชื่อเสียง ภาพลักษณดี 

2. โรงพยาบาลสัตวมีความนาเชื่อถือ 

3. มีคุณภาพในการรักษา 

4. มีความสะอาด ปลอดภัยในการตรวจรักษา 

5. มีผลิตภัณฑและบริการท่ีครอบคลุมความ

ตองการ 

6. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ใหบริการ 

1. โรงพยาบาลสัตวมีชื่อเสียง ภาพลักษณดี 

2. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ใหบริการ 

3. โรงพยาบาลสัตวมีความนาเชื่อถือ 

4. มีผลิตภัณฑและบริการท่ีครอบคลุม 

ความตองการ 

5. มีความสะอาด ปลอดภัยในการตรวจรักษา 

6. มีคุณภาพในการรักษา 

ปจจัยดานราคา ปจจัยดานราคา 

1. คารักษาและบริการอ่ืนๆ เหมาะสมกับการ

บริการท่ีไดรับ 

2. คารักษาและบริการอ่ืนๆ คุมคา 

3. คารักษาและบริการถูกกวาโรงพยาบาลสัตว 

คลินิก โรงแรมสัตวเลี้ยง รานจําหนายสินคา

และอาหารสัตว หรือรานบริการอาบน้ํา- 

ตัดขนใกลเคียง 

1. คารักษาและบริการอ่ืนๆ คุมคา 

2. คารักษาและบริการอ่ืนๆ เหมาะสมกับ 

การบริการท่ีไดรับ 

3. คารักษาและบริการถูกกวาโรงพยาบาลสัตว 

คลินิก โรงแรมสัตวเลี้ยง รานจําหนายสินคา

และอาหารสัตว หรือรานบริการอาบน้ํา- 

ตัดขนใกลเคียง 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

1. โรงพยาบาลสัตวใกลบาน ใกลท่ีทํางาน 

2. มีความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล

สัตว 

3. มีบริการรักษานอกสถานท่ีตามตองการ 

4. มีบริการรับสงสัตวเลี้ยงตามตองการ 

1. โรงพยาบาลสัตวใกลบาน ใกลท่ีทํางาน 

2. มีความสะดวกในการเดินทางมา

โรงพยาบาลสัตว 
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ตารางท่ี 4.18  

 

เปรียบเทียบกลุมปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุมปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย 

(ตอ) 

ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและบริการ 

1. มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย 

2. มีสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับสมาชิกท่ี

นาสนใจ 

3. มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ เชน มี

พนักงานแนะนําผลิตภัณฑและบริการ 

4. มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอ

ผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 

1. มีสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับสมาชิกท่ี

นาสนใจ 

2. มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอ

ผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 

3. มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ เชน มี

พนักงานแนะนําผลิตภัณฑและบริการ 

4. มีบริการรับสงสัตวเลี้ยงตามตองการ 

5. มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย 

6. มีบริการรักษานอกสถานท่ีตามตองการ 

7. มีการโทรศัพทสอบถามอาการของสัตวเลี้ยง

หลังเขารับบริการอยางสมํ่าเสมอ 

ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน 
ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงานและ

กระบวนการ 

1. สัตวแพทยมีความรู ความสามารถ และ

ความเชี่ยวชาญในการรักษา 

2. มีพนักงานในการใหบริการอยางเพียงพอ 

3. พนักงานมีความรวดเร็วในการใหบริการ 

4. พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีเปนมิตร 

5. พนักงานมีความสุภาพเรียบรอย 

6. พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี 

1. พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีเปนมิตร 

2. พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี 

3. พนักงานมีความสุภาพเรียบรอย 

4. มีการชี้แจงรายละเอียดการรักษาอยาง

ชัดเจน 

5. มีการแจกแจงคาใชจายอยางละเอียด

ภายหลังการใชบริการ 
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ตารางท่ี 4.18  

 

เปรียบเทียบกลุมปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและกลุมปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย 

(ตอ) 

ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย 

ปจจัยดานกระบวนการ 6. พนักงานมีความรวดเร็วในการใหบริการ 

7. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมาใชบริการ

ทุกครั้ง 

8. มีการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 

9. มีการแสดงอัตราคาบริการไวอยางชัดเจน 

10. มีการประเมินคาใชจายกอนรับบริการท่ี

คอนขางแมนยํา 

11. มีพนักงานในการใหบริการอยางเพียงพอ 

12. มีกระบวนการใหบริการท่ีเปนระบบ 

13. สัตวแพทยมีความรู ความสามารถ และ

ความเชี่ยวชาญในการรักษา 

14. มีการแจงเตือนนัดหมายอยางสมํ่าเสมอ 

1. มีการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 

2. มีการชี้แจงรายละเอียดการรักษาอยาง

ชัดเจน 

3. มีกระบวนการใหบริการท่ีเปนระบบ 

4. มีการประเมินคาใชจายกอนรับบริการท่ี

คอนขางแมนยํา 

5. มีการแสดงอัตราคาบริการไวอยางชัดเจน 

6. มีการแจกแจงคาใชจายอยางละเอียด

ภายหลังการใชบริการ 

7. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมาใชบริการ

ทุกครั้ง 

8. มีการแจงเตือนนัดหมายอยางสมํ่าเสมอ 

9. มีการโทรศัพทสอบถามอาการของสัตวเลี้ยง

หลังเขารับบริการอยางสมํ่าเสมอ 

10. มีเวลาเปด-ปดท่ีสะดวกตอการใชบริการ 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

1. ความสะอาดของอาคารสถานท่ี 

2. การตกแตงสถานท่ีสวยงาม 

3. หองตรวจมีการแบงเปนสัดเปนสวน 

4. มีหองน้ําสําหรับผูใชบริการเพียงพอ 

5. มีสถานท่ีพักนั่งรอตรวจอยางเพียงพอ 

6. มีท่ีจอดรถไดสะดวก 

1. มีสถานท่ีพักนั่งรอตรวจอยางเพียงพอ 

2. หองตรวจมีการแบงเปนสัดเปนสวน 

3. มีหองน้ําสําหรับผูใชบริการเพียงพอ 

4. มีท่ีจอดรถไดสะดวก 

5. การตกแตงสถานท่ีสวยงาม 

6. ความสะอาดของอาคารสถานท่ี 

7. มีเวลาเปด-ปดท่ีสะดวกตอการใชบริการ 
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จากการวิเคราะหปจจัยทําใหไดปจจัยใหมจํานวนท้ังหมด 6 ปจจัย ดังตารางท่ี 4.16 

ผูวิจัยจึงทําการปรับเปลี่ยนสมมติฐานงานวิจัย ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหสอดคลองกับผลท่ีไดจากการ

จัดกลุมปจจัย ดังนี้  

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยดานราคาสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 3  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 4  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและบริการสงผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 5  ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการสงผลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานท่ี 6  ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพสงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภายหลังท่ีไดทําการสกัดปจจัยตัวแปรอิสระท้ัง 39 ตัวแปร เปน 6 ปจจัยแลว ผูวิจัยได

ทําการบันทึกคะแนนปจจัย (Factor Score) ของแตละปจจัย เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติอ่ืนๆ ท่ี

สนใจตอไป 

นอกจากนี้ระหวางการวิเคราะหปจจัย เม่ือไดแบงตัววัดท้ังหมดออกเปน 6 ปจจัยขางตน

แลว ผูวิจัยไดทําการบันทึกคะแนนปจจัย (Factor Score) ของแตละปจจัย เพ่ือนําไปวิเคราะหทาง

สถิติอ่ืนๆ ท่ีสนใจตอไป 

 

4.6 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ผูวิจัยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือใช

ในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระท่ีไดจากการจัดกลุมใหม กับความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชปจจัยท่ีไดจาก

การจัดกลุมการวิเคราะหปจจัย ผูวิจัยไดนํากลุมปจจัยท้ังหมด 6 ปจจัย ตามท่ีไดตั้งสมมติฐานไวไปทํา
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การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง 

และความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือพิสูจนวา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ

กันเองอยางมีนัยสําคัญหรือไม ซ่ึงใชขอมูลจากการตอบแบบสอบถามท่ีไดทําการตรวจสอบความสม

บูรณ แลวจํานวน 400 ชุด และกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ไดผลการวิเคราะห ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.19 

 

ตัวแบบท่ีไดจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Model Summary) 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.596a 0.355 0.345 0.5250 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา คาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (R Square) เทากับ 0.355 

หมายความวา ตัวแปรท้ัง 6 ตัว สามารถอธิบายความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดรอยละ 35.5 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 64.5 เกิด

จากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ 

 

ตารางท่ี 4.20 

 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแบบ (Anova) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 59.676 6 9.946 36.091 0.000b 

Residual 108.302 393 0.276   

Total 167.978 399    

 

จากตารางท่ี 4.20 สามารถวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแบบ โดยกําหนด

สมมติฐาน ดังนี้  

H0 : ตัวแปรอิสระทุกตัว ไมสามารถนํามาใชในการพิจารณาความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได 

H1 : ตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว สามารถนํามาใชในการพิจารณาความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได 
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จากการทดสอบท่ีกําหนดระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา จากผลการทดสอบตาม ตารางท่ี 

4.20 มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 สรุปวา มีตัวแปรอิสระ

อยางนอย 1 ตัว ท่ีสามารถนํามาใชในการพิจารณาความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได  

 

ตารางท่ี 4.21 

 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 3.868 0.026  147.346 0.000 

ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน

และกระบวนการ 
0.257 0.026 0.396 9.775 0.000 

ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดและบริการ 
0.148 0.026 0.229 5.649 0.000 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 0.110 0.026 0.169 4.174 0.000 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทาง

กายภาพ 
0.205 0.026 0.317 7.819 0.000 

ปจจัยดานราคา 0.046 0.026 0.071 1.763 0.079 

ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย 
0.072 0.026 0.110 2.726 0.007 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (T-Test 

ของ ปจจัยท่ีมีคา Sig. นอยกวา 0.05) มีจํานวน 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากคาสัมประสิทธิ์ของ

สมการถดถอย (Beta Coefficient) ซ่ึงเปนคาท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัว

แปรตาม ถาตัวแปรอิสระตัวใดมีคา Beta Coefficient สูง แสดงวาตัวแปรอิสระตัวนั้นสงผลตอตัว

แปรตามมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการ 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
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และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ สวนปจจัยดานราคา มีคา Sig. มากกวา 0.05  จึงเปน

ปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

ใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถตอบ

สมมติฐานของงานวิจัยได ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการสงผลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test ไดคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สามารถตีความไดวา ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยผูใชบริการจะมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว ถาไดรับการบริการจาก

สัตวแพทยผูมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการรักษา มีมนุษยสัมพันธดีเปนมิตร 

สุภาพเรียบรอย ดูแลเอาใจใสลูกคา มีการชี้แจงรายละเอียดการรักษาและอัตราคาบริการอยางชัดเจน 

มีความรวดเร็วในการใหบริการ รับฟงความคิดเห็นจากผูมาใชบริการ โรงพยาบาลสัตวมีพนักงานใน

การใหบริการอยางเพียงพอ มีกระบวนการใหบริการท่ีเปนระบบ สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีการแจง

เตือนนัดหมายอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา กลุม

ตัวอยางใหความสําคัญดานบุคลากรผูใหบริการระดับมากท่ีสุด ในการเลือกใชบริการโรงพยาบาลสัตว 

รวมท้ังมีความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ีอยูในระดับมาก อีกท้ังกลุมตัวอยางใหความสําคัญ

ดานกระบวนการใหบริการ และมีความพึงพอใจตอการประสานงานอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัย

ของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใช

บริการสถานพยาบาลดานพนักงานผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ ดังนี้ สัตวแพทยมีความเชี่ยวชาญ แมนยําในการวินิจฉัยโรค 

สัตวแพทยสามารถใหคําอธิบายในเรื่องตางๆ และใหคําแนะนําไดเปนอยางดี พนักงานใหความเอาใจใสตอ

สัตวเลี้ยงเปนอยางดี และอยูในระดับมาก 2 ขอ ดังนี้ พนักงานมีความกระตือรือรน และความเต็มใจใน

การใหบริการ และพนักงานยิ้มแยมแจมใสและสุภาพ ในการใชบริการสถานพยาบาลดานกระบวนการ

ใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ เรียง

ตามลําดับ ดังนี้ มีการชี้แจงรายละเอียดการรักษา มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการ มีบริการท่ี

สะดวก รวดเร็ว มีการแจงเตือนนัดหมายทางโทรศัพท SMS ไปรษณียบัตร และมีการโทรศัพท

สอบถามอาการของสัตวเลี้ยงหลังเขารับบริการ 
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สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและบริการสงผลตอความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test ไดคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สามารถตีความไดวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและบริการมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยผูใชบริการจะมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว ถาไดรับการบริการใน

โรงพยาบาลสัตวท่ีมีสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับสมาชิก มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ มีการจัด

กิจกรรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย 

ใหบริการรับสงสัตวเลี้ยง บริการรักษานอกสถานท่ีตามตองการ และมีการโทรศัพทสอบถามอาการ

ของสัตวเลี้ยงหลังเขารับบริการอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภารัตน สุธรรม 

(2555) พบวา ในการเลือกใชบริการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญดานการสงเสริมการตลาดในระดับ

มาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับสวนประสม

ทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 1 ขอ คือ มีการบริการสังคม เชน ฉีดวัคซีน ทําหมัน

สุนัขและแมวจรจัด และอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ ดังนี้ มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอเจา

ของสัตวเลี้ยง มีสิทธิประโยชนพิเศษ สําหรับสมาชิก มีพนักงานในการแนะนําสินคาและบริการของ

สถานพยาบาลสัตว และมีการลงโฆษณาในสื่อตางๆ เชน นิตยสาร ใบปลิว สวนในดานชองทางการจัด

จําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เชน มีบริการรักษานอกสถานท่ีหรือมีบริการรักษาถึงบาน 

และมีบริการรถรับสงสัตวเลี้ยง  แตอยางไรก็ตาม ผลดังกลาวไมสอดคลองงานวิจัยของ พนิดา กันภัย 

และคณะ (2554) ท่ีพบวา ผูใชบริการสวนใหญไมคอยใหความสําคัญในดานการสงเสริมการตลาด 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test ไดคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สามารถตีความไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

ใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูใชบริการจะมีความ

พึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว ถาไดรับการบริการในโรงพยาบาลสัตวท่ีมีชื่อเสียง 

ภาพลักษณดี นาเชื่อถือ มีคุณภาพในการรักษา มีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความสะอาด 

ปลอดภัยในการตรวจรักษา ตลอดจนผลิตภัณฑและบริการครอบคลุมความตองการของผูใชบริการ ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญระดับมาก 

ในดานผลิตภัณฑ ในการเลือกใชบริการโรงพยาบาลสัตว เชนเดียวกับงานวิจัยของ มานิดา วิรยศิริ (2554) 

พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวดาน

ผลิตภัณฑและการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ ดังนี้ สามารถใหบริการ
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ดานการผาตัดไดทุกประเภท ใหบริการครบวงจรท้ังรักษา ผาตัด อาบน้ําตัดขน และฝากเลี้ยง มีคลินิก

รักษาโรคเฉพาะทาง เปด 24 ชั่วโมง และมีอาหาร และอุปกรณสําหรับสัตวเลี้ยงจําหนายหลากหลาย 

ตรงกับงานวิจัยของ พนิดา กันภัย และคณะ (2554) พบวา ขอมูลพฤติกรรมและความพึงพอใจท่ัวไป

ในการใชบริการท่ีโรงพยาบาลสัตวในมหาวิทยาลัย สวนใหญไมเคยใชบริการคลินิกท่ีอ่ืน เพราะวา 

โรงพยาบาลสัตวมีเครื่องมือ อุปกรณในการรักษาครบและพรอมในเรื่องความอํานวยความสะดวก มี

ความเปนระเบียบเรียบรอย โดยผูท่ีไปใชบริการท่ีอ่ืนมีเหตุผล คือ มีความสะดวก รวดเร็ว และ

ผลการวิจัยระดับความพึงพอใจในแตละดาน โดยจําแนกตามสวนประสมทางการตลาด 7Ps พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา เปนโรงพยาบาลท่ีเปนท่ียอมรับ พอใจกับการรักษาสัตวของโรงพยาบาล 

ไดรับยาท่ีมีคุณภาพกลับบานทุกครั้ง สัตวมีอาการดีข้ึนทุกครั้งท่ีเขามารักษาท่ีโรงพยาบาล และการ

คนหาขาวสารของโรงพยาบาลทําไดอยางสะดวกและงาย รวมถึงงานวิจัย 

ของ อมรรัตน ศาสตรวาหา และคณะ (2552) พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการในระดับมากท่ีสุด การเปนโรงพยาบาลสัตวของสถาบันการศึกษาชั้น

นําของประเทศ บุคลากรท่ีมีศักยภาพและมีอุปกรณท่ีครบครัน การปรับปรุงสวนประสมทางการตลาด 

จะสามารถเพ่ิมระดับความพึงพอใจแกเจาของสัตวเลี้ยงไดมากยิ่งข้ึน โดยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี

คาอิทธิพลระดับมากท่ีสุด คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ 

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพสงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test ไดคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สามารถตีความไดวา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยผูใชบริการจะมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว ถาไดรับการบริการในโรงพยาบาล

สัตวท่ีมีการตกแตงสถานท่ีสวยงาม สะอาด หองตรวจมีการแบงเปนสัดเปนสวน มีสถานท่ีพักนั่งรอ

ตรวจและมีหองน้ําสําหรับผูใชบริการเพียงพอ มีท่ีจอดรถไดสะดวก และมีเวลาเปด-ปดท่ีสะดวกตอ

การใชบริการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ในการใชบริการ กลุม

ตัวอยางใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพระดับมาก ในการเลือกใชบริการ จําแนกตามรายไดมี

ความแตกตางในการเลือกใชบริการ เชนเดียวกับงานวิจัยของ มานิดา วิรยศิริ (2554) พบวา 

ผูใชบริการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลดาน

สิ่งแวดลอมทางกายภาพของสถานพยาบาลสัตว  โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ 

มีการแยกหองสัตวปวยติดเชื้อและไมติดเชื้อออกจากกัน ความสะอาดของอุปกรณตางๆ และ

สถานพยาบาลสัตวไมมีกลิ่นเหม็น  มีเครื่องมือและอุปกรณการแพทยท่ีทันสมัยครบถวน มีการแบง

พ้ืนท่ีการใหบริการเปนสัดสวนและเหมาะสม และมีการแยกหองพักสัตวแตละประเภท 
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สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานราคาสงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test ไดคา Sig. เทากับ 0.079 ซ่ึงมากกวาคา α = 0.05 

ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน สามารถตีความไดวา ปจจัยดานราคาไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

ใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูใชบริการจะมี

ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวมากหรือนอย ไมไดข้ึนอยูกับคารักษาและบริการอ่ืนๆ 

วาคุมคา เหมาะสมกับการบริการท่ีไดรับ หรือถูกกวาโรงพยาบาลสัตว คลินิก โรงแรมสัตวเลี้ยง ราน

จําหนายสินคาและอาหารสัตว หรือรานบริการอาบน้ํา-ตัดขนใกลเคียงหรือไม เพราะสิ่งท่ีผูใชบริการ

ตองจายใหกับโรงพยาบาลสัตวนั้นมีมากกวาเงิน ราคาท่ีถูกอาจไมใชปจจัยหลักจะมีผลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว แตอาจเปนเรื่องความรูสึกท่ีเปนปจจัยสําคัญทําผูใชบริการสนใจและ

ใหความสําคัญ ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา กลุมตัวอยางให

ความสําคัญดานราคาระดับมาก ในการเลือกใชบริการ นอกจากนี้ งานวิจัยของ มานิดา วิรยศิริ (2554) 

พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวดาน

ราคา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ เรียงตามลําดับ ดังนี้ คารักษาและบริการมีความเหมาะสม

กับ การบริการท่ีไดรับ มีการแจกแจงคาใชจายอยางละเอียดภายหลังการรับบริการ ระบุอัตรา 

คาบริการไวอยางชัดเจน มีการประเมินคาใชจายใหกอนรับบริการ และราคาในการรักษา และบริการ

ถูกกวาสถานพยาบาลสัตวใกลเคียง 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายสงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test ไดคา Sig. เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวาคา α = 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สามารถตีความไดวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยผูใชบริการจะมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว ถาไดใชบริการในโรงพยาบาลสัตว

ท่ีอยูใกลบาน ใกลท่ีทํางาน และมีความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลสัตว ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ประภารัตน สุธรรม (2555) พบวา ในการเลือกใชบริการกลุมตัวอยางใหความสําคัญดาน

ชองทางการจัดจําหนายในท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ มานิดา วิรยศิริ 

(2554) พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการสถานพยาบาล

ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ประกอบดวย 

เดินทางสะดวก สถานพยาบาลสัตวอยูใกลท่ีพักอาศัยหรือท่ีทํางาน และมีท่ีจอดรถ ไดสะดวก และ มี

บริการรักษานอกสถานท่ีหรือมีบริการรักษาถึงบาน และมีบริการรถรับสงสัตวเลี้ยง 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงศึกษาความแตกตางดานประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอความ

พึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย

ศึกษาปจจัยประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ

สถานภาพ เพ่ือใหทราบถึงอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดปจจัยใดท่ีสงผลตอพฤติกรรม

และความพึงพอใจของผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวในปจจุบันมากท่ีสุด ผูประกอบการธุรกิจ

โรงพยาบาลสัตวสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยไปเปนแนวทางประกอบการวางแผน การ

วางแผนกลยุทธในการแขงขันทางธุรกิจ ปรับปรุงการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถครองใจ

ผูบริโภคและเพ่ิมสวนแบงทางตลาดใหไดมากข้ึน และใชเปนฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะหกลุม

ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวได อีกท้ังยังเปนฐานขอมูลเพ่ือตอยอดในการทําวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวแกผูวิจัยรายอ่ืนในอนาคต  

ภายหลังจากท่ีไดทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เก็บรวบรวมขอมูลและการ

วิเคราะหผลวิจัย โดยผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 ตัวอยางของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีเคยใชบริการโรงพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงทําใหกลุม

ตัวอยางเปนตามกําหนดกลุมตัวอยางประชากรตัวอยาง ซ่ึงมากกวาหรือเทากับ 400 ตัวอยาง ผูวิจัยได

นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางมาประมวลผลและวิเคราะหคาทางสถิติ เพ่ือใหตรงตาม

วัตถุประสงคของงานวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังตอไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

5.1.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง แบงออกเปน เพศชาย 36.0% 

และเพศหญิง 64.0% กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปน 44.8% โดยสวนใหญมี

สถานภาพโสด คิดเปน 61.8% ระดับการศึกษาข้ันสูงสุดสวนใหญอยูระดับปริญญาตรี คิดเปน 64.0% 

ซ่ึงสวนใหญประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท คิดเปน 41.5% และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ระหวาง 20,001-30,000 บาท คิดเปน 25.0%  
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5.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของผูตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลของกลุมตัวอยางจากผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประเภทสัตวเลี้ยงท่ีกลุมตัวอยางพามา

ใชบริการโรงพยาบาลสัตวสวนใหญ คือ สุนัข  มากท่ีสุดคิดเปน 71.3% ซ่ึงผูใชบริการโรงพยาบาลสัตว

สวนใหญมีจํานวนสัตวเลี้ยง 1-2 ตัว คิดเปน 62.3% สวนใหญมีความถ่ีในการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวตอปโดยเฉลี่ย  1-3 ครั้ง คิดเปน 50.0% โดยกลุมตัวอยางพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาล

สัตวดานปองกันโรค (ฉีดวัคซีน, ถายพยาธิ) มากท่ีสุด คิดเปน 76.3% และมีคาใชจายโดยเฉลี่ยในการ

มาใชบริการโรงพยาบาลสัตว 1 ครั้ง ประมาณ 500-1,000 บาท คิดเปน 32.5% กลุมตัวอยางสวน

ใหญไดรับขอมูลโรงพยาบาลสัตวท่ีใชบริการจากการบอกกลาวจากผูอ่ืนมากท่ีสุด คิดเปน 46.0% ใน

สวนโรงพยาบาลสัตวท่ีกลุมตัวอยางใชบริการบอยท่ีสุดหรือเคยใชบริการมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ 

โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน คิดเปน 16.25% รองลงมา คือ โรงพยาบาลสัตว

เล็ก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คิดเปน 9.25% โรงพยาบาลสัตวทองหลอ คิดเปน 7.75% โรงพยาบาล

สัตวประศุอาทร มหาวิทยาลัยมหิดล คิดเปน 5.5% และโรงพยาบาลสัตวตลิ่งชัน คิดเปน 4.25% 

ตามลําดับ ซ่ึงมีเหตุผลสําคัญท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเลือกพาสัตวเลี้ยงไปใชบริการโรงพยาบาลสัตว

มากท่ีสุด คือ ใกลบาน ใกลท่ีทํางาน เดินทางสะดวก คิดเปน 55.8%  

5.1.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ัง 39 ตัวแปร ทําใหไดปจจัย

ใหมจํานวนท้ังหมด 6 ปจจัย และเม่ือนํากลุมปจจัยท้ังหมด 6 ปจจัยนี้ มาทําการวิเคราะหสมการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ

ใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 (T-Test ของ ปจจัยท่ีมีคา Sig. นอยกวา 0.05) มีจํานวน 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับ

จากคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ  ปจจัย

ดานบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดและบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ สวน

ปจจัยดานราคา มีคา Sig. มากกวากวา 0.05  จึงเปนปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยปจจัยท้ัง 6 ปจจัย 

สามารถอธิบายความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ไดรอยละ 35.5 ซ่ึงแตละปจจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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5.1.3.1 ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการ 

ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูใชบริการ

จะมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว ถาไดรับการบริการจากสัตวแพทยผูมีความรู 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการรักษา มีมนุษยสัมพันธดีเปนมิตร สุภาพเรียบรอย ดูแลเอาใจ

ใสลูกคา มีการชี้แจงรายละเอียดการรักษาและอัตราคาบริการอยางชัดเจน มีความรวดเร็วในการ

ใหบริการ รับฟงความคิดเห็นจากผูมาใชบริการ โรงพยาบาลสัตวมีพนักงานในการใหบริการอยาง

เพียงพอ มีกระบวนการใหบริการท่ีเปนระบบ สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีการแจงเตือนนัดหมายอยาง

สมํ่าเสมอ  

5.1.3.2 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและบริการ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและบริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูใชบริการ

จะมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว ถาไดรับการบริการในโรงพยาบาลสัตวท่ีมีสิทธิ

ประโยชนพิเศษสําหรับสมาชิก มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอ

ผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย ใหบริการรับสงสัตวเลี้ยง บริการ

รักษานอกสถานท่ีตามตองการ และมีการโทรศัพทสอบถามอาการของสัตวเลี้ยงหลังเขารับบริการอยาง 

5.1.3.3 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูใชบริการจะมีความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว ถาไดรับการบริการในโรงพยาบาลสัตวท่ีมีชื่อเสียง ภาพลักษณดี 

นาเชื่อถือ มีคุณภาพในการรักษา มีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความสะอาด ปลอดภัยในการ

ตรวจรักษา ตลอดจนผลิตภัณฑและบริการครอบคลุมความตองการของผูใชบริการ  

5.1.3.4 ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูใชบริการจะมี

ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว ถาไดรับการบริการในโรงพยาบาลสัตวท่ีมีการตกแตง

สถานท่ีสวยงาม สะอาด หองตรวจมีการแบงเปนสัดเปนสวน มีสถานท่ีพักนั่งรอตรวจและมีหองน้ํา

สําหรับผูใชบริการเพียงพอ มีท่ีจอดรถไดสะดวก และมีเวลาเปด-ปดท่ีสะดวกตอการใชบริการ  

5.1.3.5 ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานราคาไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูใชบริการจะมีความพึงพอใจในการใช
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บริการโรงพยาบาลสัตวมากหรือนอย ไมไดข้ึนอยูกับคารักษาและบริการอ่ืนๆ วาคุมคา เหมาะสมกับ

การบริการท่ีไดรับ หรือถูกกวาโรงพยาบาลสัตว คลินิก โรงแรมสัตวเลี้ยง รานจําหนายสินคาและ

อาหารสัตว หรือรานบริการอาบน้ํา-ตัดขนใกลเคียงหรือไม เพราะสิ่งท่ีผูใชบริการตองจายใหกับ

โรงพยาบาลสัตวนั้นมีมากกวาเงิน ราคาท่ีถูกอาจไมใชปจจัยหลักจะมีผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตว แตอาจเปนเรื่องความรูสึกท่ีเปนปจจัยสําคัญทําผูใชบริการสนใจและให

ความสําคัญ 

5.1.3.6 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูใชบริการจะมี

ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว ถาไดใชบริการในโรงพยาบาลสัตวท่ีอยูใกลบาน ใกลท่ี

ทํางาน และมีความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลสัตว  

สําหรับการศึกษาความแตกตางของปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร

ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรส วามีอิทธิพลตอความ

พึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปริมณฑล แตกตางกันหรือไม ดวยการวิเคราะห Independent-Sample T-Test และ One-Way 

ANOVA รวมกับการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีตางกันดวยวิธี Fisher’s Least Significant 

Difference (LSD) และวิธี Tamhane  ซ่ึงพิจารณาท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1.3.7 ปจจัยดานเพศ  

เพศตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการไมวาจะเพศชายหรือเพศหญิงตางก็ใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ ไมแตกตางกัน เชน ใน

เรื่องความตองการท่ีจะไดรับการบริการท่ีดีจากสัตวแพทยผูมีความรู ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญ มีคุณภาพในการรักษา มีความสะอาด ปลอดภัยในการตรวจรักษา ฯลฯ 

5.1.3.8 ปจจัยดานอายุ 

อายุท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา  ผูใชบริการท่ีมีอายุมากกวา 41 ปข้ึนไป  

มีความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวสูงท่ีสุด โดยเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการแตละกลุมอายุทีละคู พบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุ 31-40 ป 

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวแตกตางจากผูใชบริการท่ีมีอายุมากกวา 41 

ปข้ึนไป จึงสามารถสรุปไดวา ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีอายุมากจะมีความพึงพอใจในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวสูงกวาผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีอายุนอยกวา เพราะคนอายุมากสวนใหญ
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สนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน การพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวก็เพ่ือ

การปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและรับบริการดานตางๆ เม่ือผูใชบริการไดรับการบริการท่ีดี สัตวเลี้ยง

ไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือหายจากโรค จึงมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

มากตามไปดวย 

5.1.3.9 ปจจัยดานระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาล

สัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูใชบริการท่ีมีการศึกษาปริญญาโท

หรือสูงกวา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวสูงท่ีสุด โดยเม่ือ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการแตละกลุมระดับ

การศึกษาทีละคู พบวา ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจใน

การใชบริการโรงพยาบาลสัตวแตกตางจากผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกวา จึง

สามารถสรุปไดวา ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีมีระดับการศึกษาสูง มีจะความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวสูงกวาผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา เพราะคนท่ีมีระดับ

การศึกษาสูงสนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน การพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาล

สัตวก็เพ่ือการปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและรับบริการดานตางๆ เม่ือผูใชบริการไดรับการบริการท่ีดี 

สัตวเลี้ยงไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือหายจากโรค จึงมีความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวมากตามไปดวย 

5.1.3.10 ปจจัยดานอาชีพ 

อาชีพท่ีตางกันไมมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพราะโรงพยาบาลสัตวใหบริการรักษาสัตวเลี้ยง

ใหกับผูใชบริการอยางเทาเทียมกัน ไมวาผูใชบริการจะมีอาชีพใด จึงทําใหมีความพึงพอใจในการใช

บริการของผูใชบริการในแตละอาชีพไมแตกตางกัน 

5.1.3.11 ปจจัยดานรายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูใชบริการโรงพยาบาล

สัตวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมในการใช

บริการโรงพยาบาลสัตวสูงท่ีสุด โดยเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนทีละคู พบวา ผูใชบริการท่ีมีรายได

เฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวแตกตาง

จากผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป เชนเดียวกับผูใชบริการท่ีมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวแตกตาง
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จากผูใชบริการท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป จึงสามารถสรุปไดวา ผูใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูง มีจะความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวสูงกวา

ผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา เพราะคนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงสนใจ

เลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน การพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวก็เพ่ือการ

ปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและรับบริการดานตางๆ เม่ือผูใชบริการไดรับการบริการท่ีดี สัตวเลี้ยง

ไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือหายจากโรค จึงมีความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว

มากตามไปดวย 

5.1.3.12 ปจจัยดานสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรสท่ีตางกันมีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูใชบริการท่ีมีสถานภาพ

โสดมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวมากกวาผูใชบริการท่ีมีสถานภาพ

สมรสหรือหยาราง เพราะคนโสดสนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน มีสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน การพาสัตวเลี้ยงมา

ใชบริการโรงพยาบาลสัตวก็เพ่ือการปองกันโรค ตรวจรักษาโรคและรับบริการดานตางๆ เม่ือ

ผูใชบริการไดรับการบริการท่ีดี สัตวเลี้ยงไดรับการรักษาจนอาการทุเลาหรือหายจากโรค จึงมีความพึง

พอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวมากตามไปดวย 

 

5.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 

 

จากการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผูประกอบการสามารถนํา 

ผลการวิจัยไปใชเพ่ือเปนแนวทางประกอบการวางแผน การวางแผนกลยุทธในการแขงขันทางธุรกิจ 

ปรับปรุงการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถครองใจผูบริโภคและเพ่ิมสวนแบงทางตลาดใหไดมาก

ข้ึน และใชเปนฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะหกลุมผูใชบริการโรงพยาบาลสัตวได 

ผูวิจัยขอสรุปขอเสนอแนะตอผูประกอบการในธุรกิจโรงพยาบาลสัตว ตามปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ดังนี้ 

 

5.2.1 ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการ 

ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงานและกระบวนการ ผูประกอบการควรให

ความสําคัญกับสัตวแพทยผูใหบริการและบุคคลของโรงพยาบาลสัตว โดยใหมีการเขาฟงสัมมนาทาง

วิชาการ เพ่ือศึกษาหาความรู เพ่ิมทักษะความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการรักษา ตลอดจนมี
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การพัฒนาบุคลิกภาพและการมีจิตใจในการใหบริการท่ีดี เพ่ือใหมีมนุษยสัมพันธดีเปนมิตร สุภาพ

เรียบรอย ดูแลเอาใจใสลูกคา มีการวางระบบการทํางานใหเปนระบบ สูบริการเปนเลิศและมีพิมพ

เขียวหนวยงาน เพ่ือใหเขาใจวาแตละข้ันตอน ตองดําเนินกิจกรรมอะไรบาง ตั้งแตเริ่มการใหบริการจน

จบกระบวนการ  ใหบริการแกผูมาใชบริการ มีการชี้แจงรายละเอียดการรักษาและอัตราคาบริการ

อยางชัดเจน มีความรวดเร็วในการใหบริการ รับฟงความคิดเห็นจากผูมาใชบริการ โรงพยาบาลสัตวมี

พนักงานในการใหบริการอยางเพียงพอ มีกระบวนการใหบริการท่ีเปนระบบ สะดวกรวดเร็ว ตลอดจน

มีการแจงเตือนนัดหมายอยางสมํ่าเสมอ  

5.2.2 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและบริการ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและบริการ ผูประกอบการควรจัดมีมีสิทธิ

ประโยชนพิเศษสําหรับสมาชิก มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมี

ประโยชนตอผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ รวมกับการใชชองทางการประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่อ

ตางๆ ท่ีหลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต เว็บไซต การออกบูธตามงานแสดงสินคา บริการ และกิจกรรม

ตางๆ ตรวจสุขภาพสัตวเบื้องตน มีโปสเตอร แผนพับ เอกสารแจก เพ่ือเปนชองทางการประชาสัมพันธสู

ผูใชบริการกลุมเปาหมายใหมากข้ึน ประกอบกับการใหบริการรับสงสัตวเลี้ยง บริการรักษานอก

สถานท่ีตามตองการ และมีการโทรศัพทสอบถามอาการของสัตวเลี้ยงหลังเขารับบริการอยางสมํ่าเสมอ  

5.2.3 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรมีการสรางแบรนดของโรงพยาบาลสัตว

ใหมีชื่อเสียง ภาพลักษณดี นาเชื่อถือ มีคุณภาพในการรักษาดีใหเปนท่ีรูจักในหมูผู เลี้ยงสัตว เชน  

การออกบูธตามงานแสดงสินคา บริการ และกิจกรรมตางๆ เพ่ือตรวจสุขภาพสัตวเบื้องตน มีการ

พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใหความสําคัญกับความสะอาด ปลอดภัยในการตรวจรักษา 

ตลอดจนมีผลิตภัณฑและบริการครอบคลุมความตองการของผูใชบริการ  

5.2.4 ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผูประกอบการควรท่ีมีการตกแตงสถานท่ี

สวยงาม สะอาด หองตรวจมีการแบงเปนสัดเปนสวน อาจมีการแยกหองตรวจระหวางสุนัขและแมว 

เพ่ือลดการเผชิญหนากันทําใหความเครียดจะเกิดกับสัตวเลี้ยงลดลงได ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก 

สถานท่ีพักนั่งรอตรวจและมีหองน้ําสําหรับผูใชบริการเพียงพอ จัดใหมีท่ีจอดรถท่ีสามารถจอดได

สะดวก และมีเวลาเปด-ปดท่ีสะดวกตอการใชบริการ  

5.2.5 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย สําหรับผูประกอบการท่ีกําลังจะเปด

โรงพยาบาลสัตวแหงใหมควรหาทําเลท่ีอยูใกลบาน ใกลท่ีทํางานของผูเลี้ยงสัตว และมีความสะดวกใน

การเดินทางมาโรงพยาบาลสัตว อีกท้ังควรเปนจุดท่ีสามารถมองเห็นไดงาย 
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5.2.6 ปจจัยปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร 

ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน และสถานภาพสมรส ผูประกอบการควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับโรงพยาบาลสัตว เพ่ือสราง

ความนาเชื่อถือ ความม่ันใจใหกับผูใชบริการ รวมกับการพัฒนาบุคลากรท้ังองคกรใหมีความรู 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพในการรักษา มีความสะอาด ปลอดภัยในการตรวจรักษา  

หองตรวจมีการแบงเปนสัดเปนสวน จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีพักนั่งรอตรวจ และหองน้ํา

ใหเพียงพอสําหรับผูใชบริการ ในเรื่องคารักษาและบริการตองมีความเหมาะสม คุมคา กับการบริการ

ท่ีไดรับ เม่ือเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสัตว คลินิก โรงแรมสัตวเลี้ยง รานจําหนายสินคาและอาหาร

สัตว หรือรานบริการอาบน้ํา-ตัดขนใกลเคียง ดวยการสรางความแตกตางอยางสรางสรรค พรอมท้ังให

การบริการท่ีเหนือกวาความคาดหวังของผูใชบริการ จนทําใหผูใชบริการเขาใจถึงคุณคาท่ีผูประกอบการ

สงมอบคุณคาท่ีเหนือกวาคูแขงขันใหกับผูใชบริการได เพ่ือรองรับกลุมผูใชบริการท่ีมีอายุมากกวา  

41 ปข้ึนไป ระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป 

และมีสถานภาพโสด ซ่ึงหันมาสนใจเลี้ยงสัตวกันมากข้ึน และใหความสําคัญดูแลเอาใจใสเปนเสมือน

หนึ่งสมาชิกในครอบครัว แตก็ตามมาดวยความคาดหวังในการบริการท่ีสูงข้ึนตามไปดวย ดังนั้น

ผูประกอบการจึงควรมุงพัฒนาการบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ  

จนสามารถครองใจผูบริโภคและเพ่ิมสวนแบงทางตลาดใหไดมากข้ึน 

 

5.3 ขอจํากัดงานวิจัย 

 

1. ขอมูลท่ีเก็บไดจากการสํารวจกลุมตัวอยาง เปนขอมูลท่ีรวบรวมจากแบบสอบถาม 

โดยผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือ เพ่ือใหไดคําถามในแบบสอบถามท่ีครอบคลุม

วัตถุประสงคของงานวิจัย แตขอมูลท่ีไดรับอาจจํากัดอยูแคในแบบสอบถามเทานั้น เนื่องจากดวยการ

แจกแบบสอบถามแบบปกติและการแจกแบบสอบถามออนไลน เฉพาะกลุมตัวอยางท่ีเคยใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงทําใหกลุมประชากรอาจไม

กระจายเทาท่ีควร อาจทําใหผลคลาดเคลื่อนในการนําไปอางอิงกับกลุมประชากรท้ังหมดได  

2. ขอมูลท่ีเก็บจากกลุมตัวอยางเปนขอมูลท่ีเก็บไดในชวงเวลาตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม 

2559 ถึงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ดังนั้น ผูท่ีจะนําขอมูลวิจัยชุดนี้ไปใชควรระมัดระวังการนําขอมูล

ทางดานประชากรศาสตรและขอมูลเชิงสถิติในการนําไปประยุกตใชเนื่องจากขอมูลท่ีเชื่อมโยงปจจัย

ตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงระยะเวลาได 
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5.4 ขอเสนอแนะงานวิจัยตอเนื่อง 

 

1. เพ่ือใหไดขอมูลในเชิงลึกเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรใชวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ในการเก็บขอมูลเพ่ิมเติม เชน การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Participation) 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ควบคูไป 

กับการแจกแบบสอบถาม เพ่ือหาเหตุผลท่ีแทจริงเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการ เพ่ือเปน

แนวทางประกอบการวางแผน การวางแผนกลยุทธในการแขงขันทางธุรกิจ ปรับปรุงการใหบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถครองใจผูบริโภคและเพ่ิมสวนแบงทางตลาดใหไดมากข้ึน 

2. งานวิจัยนี้ศึกษาภาพรวมของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความจงรักภักดีของผูใชบริการ และการใชบริการซํ้า เนื่องจากเปน

การศึกษาท่ีสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห และใชในการวางแผนกลยุทธได เพ่ือรักษาฐานผูใชบริการ

ของโรงพยาบาลสัตวไวไดในระยะยาว รวมถึงเพ่ือเปนแนวทางการขยายฐานผูใชบริการในอนาคต  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตว 

ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

คําช้ีแจง :  

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วัตถุประสงคในการทําแบบสอบถามเพ่ือเปน

การเก็บขอมูลสําหรับอธิบายความสัมพันธปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม

ฉบับนี้ จะถูกเก็บเปนความลับอยางเครงครัดและจะถูกนําไปใชประโยชนทางดานวิชาการเทานั้น จึงใคร

ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนตองานวิจัย 

โดยเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และระดับ

ความพึงพอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สวนท่ี 3 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพ  

 

นิยามศัพท 

โรงพยาบาลสัตว  หมายถึง สถานพยาบาลสัตวตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว 

พ.ศ. 2533 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ท่ีใหบริการ

ตรวจ ปองกัน รักษาโรคสัตว ผาตัดเล็ก ผาตัดใหญ ตรวจคาทางโลหิตวิทยาและคาเคมีโลหิต มีการ

ใหบริการท่ีพักสัตวปวยไวคางคืน และมีบริการเอกซเรยเพ่ือใชประกอบการวินิจฉัยโรคในสัตวปวย 

คลินิก หมายถึง สถานพยาบาลสัตวตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. 2533 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 ท่ีใหบริการตรวจ 

ปองกัน รักษาโรคสัตวหรือผาตัดเล็ก ในกรณีท่ีใหบริการท่ีพักสัตวปวยไวคางคืนจะตองมีบริการตรวจ

คาทางโลหิตวิทยาและคาเคมีโลหิตดวย 
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คําช้ีแจง  : กรุณาทําเครื่องหมาย () ลงในชองท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทานมากท่ีสุด 

คําถามคัดกรอง 

ทานเคยใชบริการโรงพยาบาลสัตวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ใชหรือไม 

ใช 

ไมใช (จบแบบสอบถาม) 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1. ประเภทสัตวเลี้ยงท่ีทานพามาใชบริการโรงพยาบาลสัตว (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

สุนัข 

แมว 

หน ู

กระตาย 

นก 

ปลา 

สัตวพิเศษ 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………. 

2. จํานวนสัตวเลี้ยงท่ีทานเลี้ยงอยูท่ีบาน 

1-2 ตัว  

3-4 ตัว 

5-6 ตัว 

7-8 ตัว 

มากกวา 8 ตัว 

3. ความถ่ีในการมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวตอปโดยเฉลี่ย 

1-3 ครั้ง  

4-6 ครั้ง 

7-9 ครั้ง 

10-12 ครั้ง 

มากกวา 12 ครั้ง 
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4. ทานพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวดานใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

ดานปองกันโรค (ฉีดวัคซีน, ถายพยาธิ) 

ดานอายุรกรรม (การรักษาโรค) 

ดานหองปฏิบัติการ (X-ray, ตรวจเลือด, ตรวจปสสาวะ, อัลตราซาวด) 

ดานสูติกรรม (ทําหมัน, ทําคลอด) 

ดานทันตกรรม (ขูดหินปูน, ถอนฟน) 

ดานศัลยศาสตร (กระดูก, ขอตอ, เนื้อเยื่อ) 

ดานงานบริการ (อาบน้ํา, ตัดขน, ฝากเลี้ยง) 

ซ้ือสินคา (อาหารสัตว, อุปกรณ) 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………. 

5. คาใชจายโดยเฉลี่ยในการมาใชบริการโรงพยาบาลสัตว 1 ครั้ง 

นอยกวา 500 บาท 

500-1,000 บาท 

1,001-1,500 บาท 

1,501-2,000 บาท 

2,001-2,500 บาท 

2,501-3,000 บาท 

มากกวา 3,000 บาท 

6. ทานไดรับขอมูลของโรงพยาบาลสัตวผานชองทางใดบอยท่ีสุด 

บุคคลในครอบครัว 

นิตยสาร 

อินเตอรเน็ต/ เว็บไซต 

โปสเตอร/ แผนพับ/ เอกสารแจก 

วิทยุ 

โทรทัศน 

การบอกกลาวจากผูอ่ืน 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………. 

7.  โรงพยาบาลสัตวท่ีทานไปใชบริการบอยท่ีสุด หรือ เคยไปใชบริการ (เลือกเพียง 1 ท่ี) 

 คือ โรงพยาบาลสัตว.............................................................................. 

 

 



 82 

8.  เหตุผลสําคัญท่ีทานเลือกพาสัตวเลี้ยงมาใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีทานตอบในขอ 7 คือขอใด  

 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

มีผลิตภัณฑและบริการท่ีครอบคลุมความตองการ 

ราคาสมเหตุสมผล 

ใกลบาน ใกลท่ีทํางาน เดินทางสะดวก 

มีการใหขอมูลขาวสารและโปรโมชั่นตางๆ  

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ  

ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ 

ความสะอาดสวยงามของสถานท่ี 

มีชื่อเสียง ภาพลักษณดี 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………. 

 

สวนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความพึง

พอใจในการใชบริการโรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

คําช้ีแจง ใหทานเลือกประเมินการใชบริการโรงพยาบาลสัตวท่ีทานใชบริการบอยท่ีสุดท่ีทานตอบใน

สวนท่ี 1 ขอ 7 ตามปจจัยตางๆ ตอไปนี้ วาทานเห็นดวยกับขอความตอไปนี้มากนอย

เพียงใด โดยทําเครื่องหมาย () ลงในชองท่ีตรงกับความเห็นของทานมากท่ีสุด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ประเมิน 

ไมได 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1. โรงพยาบาลสัตวมีชื่อเสียง ภาพลักษณดี       

2. โรงพยาบาลสัตวมีความนาเชื่อถือ       

3. มีคุณภาพในการรักษา       

4. มีความสะอาด ปลอดภัยในการตรวจรักษา       

5. มีผลิตภัณฑและบริการท่ีครอบคลุมความ

ตองการ 

      

6. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ใหบริการ 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ประเมิน 

ไมได 

ปจจัยดานราคา 

1. คารักษาและบริการอ่ืนๆ เหมาะสมกับการ

บริการท่ีไดรับ 

      

2. คารักษาและบริการอ่ืนๆ คุมคา       

3. คารักษาและบริการถูกกวาโรงพยาบาลสัตว 

คลินิก โรงแรมสัตวเลี้ยง รานจําหนายสินคา

และอาหารสัตว หรือรานบริการอาบน้ํา- 

ตัดขนใกลเคียง 

      

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

1. โรงพยาบาลสัตวใกลบาน ใกลท่ีทํางาน        

2. มีความสะดวกในการเดินทางมา

โรงพยาบาลสัตว 

      

3. มีบริการรักษานอกสถานท่ีตามตองการ       

4. มีบริการรับสงสัตวเลี้ยงตามตองการ       

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

1. มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย       

2. มีสิทธิประโยชนพิเศษสําหรับสมาชิกท่ี

นาสนใจ 

      

3. มีการสงเสริมการตลาดท่ีนาสนใจ เชน มี

พนักงานแนะนําผลิตภัณฑและบริการ 

      

4. มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอ

ผูใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 

      

ปจจัยดานบุคคล (People) หรือพนักงาน 

1. สัตวแพทยมีความรู ความสามารถ และ

ความเชี่ยวชาญในการรักษา 

      

2. มีพนักงานในการใหบริการอยางเพียงพอ       
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระดับความคิดเห็น 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ประเมิน 

ไมได 

3. พนักงานมีความรวดเร็วในการใหบริการ       

4. พนักงานมีมนุษยสัมพันธดีเปนมิตร       

5. พนักงานมีความสุภาพเรียบรอย       

6. พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางดี       

ปจจัยดานกระบวนการ 

1. มีการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว       

2. มีการชี้แจงรายละเอียดการรักษาอยาง

ชัดเจน 

      

3. มีกระบวนการใหบริการท่ีเปนระบบ       

4. มีการประเมินคาใชจายกอนรับบริการท่ี

คอนขางแมนยํา 

      

5. มีการแสดงอัตราคาบริการไวอยางชัดเจน       

6. มีการแจกแจงคาใชจายอยางละเอียด

ภายหลังการใชบริการ 

      

7. มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมาใชบริการ

ทุกครั้ง 

      

8. มีการแจงเตือนนัดหมายอยางสมํ่าเสมอ       

9. มีการโทรศัพทสอบถามอาการของสัตวเลี้ยง

หลังเขารับบริการอยางสมํ่าเสมอ 

      

10. มีเวลาเปด-ปดท่ีสะดวกตอการใชบริการ       

ปจจัยดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

1. ความสะอาดของอาคารสถานท่ี       

2. การตกแตงสถานท่ีสวยงาม       

3. หองตรวจมีการแบงเปนสัดเปนสวน       

4. มีหองน้ําสําหรับผูใชบริการเพียงพอ       

5. มีสถานท่ีพักนั่งรอตรวจอยางเพียงพอ       

6. มีท่ีจอดรถไดสะดวก       
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระดับความพึงพอใจ 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

โดยรวมแลวทานมีความพึงพอใจในการใชบริการ

โรงพยาบาลสัตวท่ีทานกําลังประเมินนี้มากนอย

เพียงใด 

     

 

สวนท่ี 3 ขอมูลดานประชากรศาสตร 

 

1. เพศ  

หญิง 

ชาย 

2. อาย ุ 

ต่ํากวา 20 ป 

20-30 ป 

31-40 ป 

41-50 ป 

มากกวา 50 ป 

3. สถานภาพสมรส 

โสด 

สมรส 

หยาราง  

4. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด  

ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

สูงกวาปริญญาโท 
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5. อาชีพ  

นักเรียน/ นักศึกษา 

รับราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท 

ธุรกิจสวนตัว 

อาชีพอิสระ 

พอบาน/แมบาน 

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………. 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

นอยกวา 10,000 บาท 

10,000-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001- 40,000 บาท 

40,001-50,000 บาท 

มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป 

 

7. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

 

ขอขอบพระคุณท่ีทานสละเวลาในการใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดผลการวิเคราะหจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 

ตารางท่ี ข.1 

 

จํานวนปจจัยท่ีสกัดไดจากการวิเคราะหปจจัยและคาความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสามารถ

อธิบายได 

Co
m

po
ne

nt
 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 14.618 37.482 37.482 14.618 37.482 37.482 8.080 20.717 20.717 

2 3.725 9.552 47.034 3.725 9.552 47.034 5.526 14.170 34.887 

3 2.793 7.162 54.196 2.793 7.162 54.196 4.267 10.941 45.828 

4 2.063 5.290 59.486 2.063 5.290 59.486 3.921 10.053 55.881 

5 1.546 3.963 63.449 1.546 3.963 63.449 2.366 6.065 61.947 

6 1.442 3.697 67.146 1.442 3.697 67.146 2.028 5.199 67.146 

7 .988 2.533 69.678       

8 .939 2.408 72.086       

9 .812 2.083 74.168       

10 .750 1.924 76.092       

11 .699 1.791 77.884       

12 .652 1.672 79.555       

13 .621 1.592 81.148       

14 .539 1.381 82.529       

15 .520 1.333 83.862       

16 .492 1.262 85.123       

17 .465 1.192 86.315       

18 .432 1.109 87.424       

19 .409 1.048 88.472       

20 .401 1.029 89.501       

21 .391 1.002 90.503       

22 .317 .813 91.316       
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ตารางท่ี ข.1 

 

จํานวนปจจัยท่ีสกัดไดจากการวิเคราะหปจจัยและคาความแปรปรวนของตัวแปรอิสระท่ีสามารถ

อธิบายได  (ตอ) 

Co
m

po
ne

nt
 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

23 .307 .788 92.103       

24 .282 .723 92.827       

25 .279 .716 93.543       

26 .268 .688 94.231       

27 .259 .663 94.894       

28 .245 .628 95.522       

29 .224 .574 96.096       

30 .209 .536 96.633       

31 .187 .480 97.113       

32 .183 .468 97.581       

33 .172 .440 98.021       

34 .163 .418 98.440       

35 .143 .367 98.807       

36 .134 .343 99.150       

37 .121 .310 99.460       

38 .113 .290 99.749       

39 .098 .251 100.000       
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ตารางท่ี ข.2 

 

กลุมปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยและหมุนแกนแลว (Rotate Component Matrix) 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธดเีปนมติร .813      

พนักงานดูแลเอาใจใสลูกคาเปนอยางด ี .810      

พนักงานมีความสุภาพเรียบรอย .801      

มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาอยางชัดเจน .747      

มีการแจกแจงคาใชจายอยางละเอียดภายหลังการใชบริการ .728    .306  

พนักงานมีความรวดเร็วในการใหบริการ .709 .313     

มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมาใชบริการทุกครั้ง .700      

มีการบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว .692      

มีการแสดงอัตราคาบริการไวอยางชัดเจน .648    .322  

มีการประเมินคาใชจายกอนรับบรกิารท่ีคอนขางแมนยํา .634 .305     

มีพนักงานในการใหบริการอยางเพียงพอ .600  .335    

มีกระบวนการใหบริการท่ีเปนระบบ .592   .325   

สัตวแพทยมีความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการ

รักษา 
.561  .421    

มีการแจงเตือนนัดหมายอยางสม่ําเสมอ .557      

มีสิทธิประโยชนพิเศษสาํหรับสมาชิกท่ีนาสนใจ  .864     

มีการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีมีประโยชนตอผูใชบริการอยาง

สม่ําเสมอ 
 .835     

มีการสงเสรมิการตลาดท่ีนาสนใจ เชน มีพนักงานแนะนํา

ผลิตภณัฑและบริการ 
 .827     

มีบริการรับสงสัตวเลี้ยงตามตองการ  .819     

มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ ท่ีหลากหลาย  .802     

มีบริการรักษานอกสถานท่ีตามตองการ  .767     

มีการโทรศัพทสอบถามอาการของสัตวเลี้ยงหลังเขารับบริการ

อยางสม่ําเสมอ 
.352 .566  .328   

โรงพยาบาลสัตวมีช่ือเสียง ภาพลกัษณด ี   .781    

มีเครื่องมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมยัใหบริการ   .780    

โรงพยาบาลสัตวมีความนาเช่ือถือ   .779    

มีผลติภณัฑและบริการท่ีครอบคลมุความตองการ   .762    
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ตารางท่ี ข.2 

 

กลุมปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัยและหมุนแกนแลว (Rotate Component Matrix)  (ตอ) 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

มีความสะอาด ปลอดภัยในการตรวจรักษา   .681    

มีคุณภาพในการรักษา .347  .630    

มีสถานท่ีพักน่ังรอตรวจอยางเพียงพอ    .772   

หองตรวจมีการแบงเปนสดัเปนสวน    .745   

มีหองนํ้าสําหรบัผูใชบริการเพียงพอ  .302  .704   

มีท่ีจอดรถไดสะดวก    .644   

การตกแตงสถานท่ีสวยงาม  .401  .596   

ความสะอาดของอาคารสถานท่ี .450   .548   

มีเวลาเปด-ปดท่ีสะดวกตอการใชบริการ .319   .463   

คารักษาและบริการอ่ืนๆ คุมคา     .806  

คารักษาและบริการอ่ืนๆ เหมาะสมกับการบริการท่ีไดรับ     .796  

คารักษาและบริการถูกกวาโรงพยาบาลสตัว คลินิก โรงแรม

สัตวเลี้ยง รานจําหนายสินคาและอาหารสตัว หรือรานบริการ

อาบนํ้า-ตัดขนใกลเคยีง 

 .350   .689  

โรงพยาบาลสัตวใกลบาน ใกลท่ีทํางาน      .889 

มีความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาลสตัว      .881 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ นายณัฐวุฒิ ลิมปฐาภรณ 

วันเดือนปเกิด 

วุฒิการศึกษา 

19 กันยายน 2525 

ปการศึกษา 2548: สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา 2550: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ปการศึกษา 2555: นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตําแหนง Product Supervisor 

บริษัท เบสทอะโกร คอมพาเนี่ยน จํากัด 

 

ประสบการณทํางาน 2555-ปจจุบัน: Product Supervisor 

บริษัท เบสทอะโกร คอมพาเนี่ยน จํากัด 

2551-2554: Senior Sales Representative 

บริษัท เบสทอะโกร คอมพาเนี่ยน จํากัด 

2549-2551: Animal Health Sales Representative 

บริษัท อัลฟาเวท จํากัด 
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