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บทคดัย่อ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยการใชแ้บบสอบถาม สอบถามผูป้ระกอบการของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 48 ราย มีผูต้อบกลบัจ านวน 43 ราย ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการด าเนิน

ธุรกิจมาก่อน มีเหตุจูงใจในการประกอบธุรกิจ คือ มีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นสถานพยาบาล

สัตวเ์ล้ียง 

 ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจมาเป็น

ระยะเวลา 1-3 ปี ใชเ้งินลงทุนเร่ิมตน้จ านวน 100,000-500,000 บาท  

 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าตวัช้ีวดัส าคญัท่ีสะทอ้นความส าเร็จของธุรกิจ ไดแ้ก่ จ  านวน

ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ ผลก าไร ความพึงพอใจของลูกคา้ ตามล าดบั นอกจากน้ี ปัจจยัความส าเร็จของ

ธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง คือ สัตวแพทยส์ามารถให้ค  าปรึกษาและตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่ง

ดี รองลงมา คือ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ สัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ าสถานพยาบาลมี
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นิสัยรักสัตวมี์ความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียงจดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงไดแ้ละมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี การ

ให้บริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชนสัญจรไปมาไดส้ะดวกมีท่ี

จอดรถเพียงพอ และ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชรั้กษาสะอาดจดัวางในท่ีปลอดภยั 
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Abstract 
 
 The objective of this independent study was to study critical success factors of animal clinic 
business in Mueang Chiang Mai District. The data was collected from questionnaires completed by 
43 owners of animal clinic business out of 48 distributed. 
 It was found from the study that most owners of animal clinic business in Mueang Chiang 
Mai District were 31-40 years old, with the highest education of undergraduate level, and with 
experience in this business. Motivation for doing this business is having both knowledge and 
experience in animal clinic. 
 Most business owners had been in business for 1-3 years and started their business with 
100,000-500,000 Baht investment. 
 Most business owners perceive that their key performance indicators reflecting their 
success were number of customers, profit and customer’s satisfaction. In addition, the critical 
success factors were 1) veterinarian can counsel and answer any questions the customer as well 2) 
the effective treatment process 3) veterinarian and staff have a love of animal, care pet, remember 
pet’s name and have service mind 4) the systematic and standard service process 5) animal clinics 
and hospitals located in community, equipment is clean and placed in safety. 
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ดา้นการผลิตและด าเนินงาน (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 31 

ตารางท่ี 22 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ 
ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

32 

 

 



 

 

ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ)  

 หน้า 

ตารางท่ี 23 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ 
ดา้นการวิจยัและพฒันา (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

33 

ตารางท่ี 24 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ 
ดา้นการจดัการ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จ
จ านวน 39 ราย) 

34 

ตารางท่ี 25 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ 
ดา้นปัจจยัภายนอก (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

35 

ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการตลาด 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

36 

ตารางท่ี 27 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการเงิน จ าแนก
ตามระดบัการศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

41 

ตารางท่ี 28 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการผลิตและ
ด าเนินงาน จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ี
คิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

42 

ตารางท่ี 29 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

43 

ตารางท่ี 30 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการวจิยัและ
พฒันา จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่
ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

44 

 

 



 

 

ฏ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ)  

 หน้า 

ตารางท่ี 31 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการจดัการ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

45 

ตารางท่ี 32 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นปัจจยัภายนอก 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

46 

ตารางท่ี 33 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการตลาด 
จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

47 

ตารางท่ี 34 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการเงิน จ าแนก
ตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

53 

ตารางท่ี 35 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการผลิตและ
ด าเนินงาน จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (จาก
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

54 

ตารางท่ี 36 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 
(จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

55 

ตารางท่ี 37 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการวจิยัและ
พฒันา จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (จาก
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

56 

 

 

 

 



 

 

ฐ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ)  

 หน้า 

ตารางท่ี 38 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการจดัการ 
จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

57 

ตารางท่ี 39 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นปัจจยัภายนอก 
จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

58 

ตารางท่ี 40 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการตลาด 
จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

59 

ตารางท่ี 41 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการเงิน จ าแนก
ตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

65 

ตารางท่ี 42 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการผลิตและ
ด าเนินงานจ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่
ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

66 

ตารางท่ี 43 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ี
คิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

67 

ตารางท่ี 44 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการวจิยัและ
พฒันา จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่
ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

68 

ตารางท่ี 45 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการจดัการ 
จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

69 

 

 



 

 

ฑ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้า 

ตารางท่ี 46 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นปัจจยัภายนอก 
จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

71 

ตารางท่ี 47 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการตลาด 
จ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

72 

ตารางท่ี 48 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการเงิน จ าแนก
ตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ี
คิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

77 

ตารางท่ี 49 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการผลิตและ
ด าเนินงาน จ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 (จาก
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

78 

ตารางท่ี 50 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 
(จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39ราย) 

79 

ตารางท่ี 51 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการวจิยัและ
พฒันา จ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

80 

ตารางท่ี 52 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการจดัการ 
จ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

81 

ตารางท่ี 53 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นปัจจยัภายนอก 
จ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

82 

 

 



 

 

ฒ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้า 

ตารางท่ี 54 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการตลาด 
จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

83 

ตารางท่ี 55 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการเงิน จ าแนก
ตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิด
วา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

89 

ตารางท่ี 56 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการผลิตและ
ด าเนินงาน จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

90 

ตารางท่ี 57 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (จาก
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

91 

ตารางท่ี 58 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการวจิยัและ
พฒันา จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

92 

ตารางท่ี 59 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นการจดัการ 
จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

93 

ตารางท่ี 60 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ดา้นปัจจยัภายนอก 
จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

95 

ตารางท่ี 61 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ดา้นการตลาด 96 
ตารางท่ี 62 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ดา้นการเงิน 101 
ตารางท่ี 63 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ดา้นการผลิตและ

ด าเนินงาน 
102 
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ตารางท่ี 64 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

103 

ตารางท่ี 65 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ดา้นการวจิยัและพฒันา 104 
ตารางท่ี 66 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ดา้นการจดัการ 105 
ตารางท่ี 67 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ดา้นปัจจยัภายนอก 106 
ตารางท่ี 68 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดแต่ละดา้นท่ี

ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัท่ีสุด 3 ล าดบัแรก 
111 

ตารางท่ี 69 แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

112 

ตารางท่ี 70 แสดงปัจจยัยอ่ย ดา้นการเงิน ดา้นการผลิตและด าเนินงาน ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยั
ภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด 

114 

ตารางท่ี 71 แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 

116 

ตารางท่ี  72 แสดงปัจจยัยอ่ย ดา้นการเงิน ดา้นการผลิตและด าเนินงาน ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยั
ภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 

120 

ตารางท่ี  73 แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ 

123 

ตารางท่ี 74 แสดงปัจจยัยอ่ย ดา้นการเงิน ดา้นการผลิตและด าเนินงาน ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยั
ภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามเงินลงทุน
เร่ิมตน้ 

125 
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ตารางท่ี 75 แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
จ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

128 

ตารางท่ี 76 แสดงปัจจยัยอ่ย ดา้นการเงิน ดา้นการผลิตและด าเนินงาน ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยั
ภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามยอดรายได้
ปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

130 

ตารางท่ี 77 แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั 

132 

ตารางท่ี 78 แสดงปัจจยัยอ่ย ดา้นการเงิน ดา้นการผลิตและด าเนินงาน ดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยั
ภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามจ านวน
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั 

135 

ตารางท่ี 79 แสดงปัญหายอ่ยของปัญหาส่วนประสมการตลาดแต่ละดา้นท่ีมี
ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการท่ีสุด 3 ล าดบัแรก 

140 

ตารางท่ี 80 แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัความส าเร็จทั้ง 7 ดา้นท่ีผูป้ระกอบการให้
ความส าคญัมากท่ีสุด 

144 

ตารางท่ี 81 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 
ล าดบัแรก 

144 

ตารางท่ี 82 แสดงปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดบั
แรก 

145 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

หลกักำรและเหตุผล 
 ปัจจุบันพฤติกรรมในการเล้ียงสัตว์เล้ียงของผูบ้ริโภคได้เปล่ียนไป เน่ืองจากรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีมีความหลากหลาย คนแต่งงานชา้ลงและมีแนวโนม้เป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน สัตวเ์ล้ียง
จึงกลายมาเป็นเพื่อนคลายเหงาและคลายเครียดให้แก่เจา้ของ ดว้ยความน่ารักน่าเอ็นดู ความผูกพนัท่ี
เจา้ของมีต่อสัตวเ์ล้ียง เจา้ของจึงให้ความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียงเหล่าน้ีเสมือนหน่ึงเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวไม่วา่จะเป็นเร่ืองอาหาร สุขภาพ ความสวยงามของสัตวเ์ล้ียง เป็นตน้  
 ดว้ยความเอาใจใส่ดูแลของเจา้ของส่งผลให้ธุรกิจและสินคา้เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง อาทิเช่น ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารและของใช้เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง โรงพยาบาลและคลินิกรักษา
สัตว ์ร้านตดัแต่งขน เป็นตน้ โดยตลาดสัตวเ์ล้ียงมีมูลค่ารวมราว 5,000 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นอาหาร
สัตว ์4,000 ลา้นบาท อุปกรณ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงประมาณ 250 ลา้นบาท เวชภณัฑ์ยา 250 ลา้นบาท และ
อ่ืนๆ และคาดการณ์ว่าตลาดรวมสัตว์เล้ียงจะเติบโต 5-10% เน่ืองจากความสนใจและใส่ใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงเพิ่มข้ึน (ข่าวเศรษฐกิจ หนงัสือพิมพบ์า้นเมือง, 2553 : ออนไลน)์ 
 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีการพฒันาและเจริญข้ึนอย่างมาก เน่ืองจากเป็นแหล่งธุรกิจ
และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางภาคเหนือ มีจ านวนประชากร 1,640,479 คน มากเป็นอนัดบัท่ี 5 ของ
ประเทศ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553 : ออนไลน์) รายไดเ้ฉล่ียต่อหัวของประชากร
เพิ่มข้ึนจากปี 2551 จ  านวน 78,532 บาท เป็น 86,212 บาท ในปี 2553 (ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2553 : ออนไลน์) ประชากรในเขตตวั
เมืองมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ค่านิยมในการเล้ียงสัตวก์็เพิ่มข้ึน จ านวนสุนขัและแมวท่ีมีเจา้ของใน
จงัหวดัเชียงใหม่ปี 2553 มีจ  านวน 279,719 ตวั เพิ่มข้ึน เป็น 288,052 ตวัในปี 2554 โดยในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่มีจ  านวน 16,316 ตัว และ 24,649 ตัว ในปี 2553 และ 2554 ตามล าดับ  (กรมปศุสัตว ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554 : ออนไลน์) อีกทั้งจ  านวนสถานพยาบาลสัตวใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
101 แห่งนั้นอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ถึง 48 แห่ง (ปศุสัตวเ์ขต 5, ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5, 2555 : 
แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์)  
 ดว้ยจ านวนสัตวเ์ล้ียงท่ีเพิ่มข้ึนและธุรกิจสถานพยาบาลสัตวน์ั้นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความ
ผูกพนัท่ีเจา้ของมีให้ต่อสัตวเ์ล้ียงในการดูแลเอาใจใส่พวกมนัเสมือนหน่ึงเป็นสมาชิกในครอบครัว 
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ประกอบกับ ท่ีผ่านมา การศึกษาเก่ียวกับธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็น
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานพยาบาลสัตวข์อง
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นการศึกษาในดา้นมุมมองความคิดเห็นของผูบ้ริโภคเท่านั้น 
(อภิษฎา วงัมูล, 2551) และยงัไม่มีผูใ้ดท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาล
สัตว ์ท่ีจะเป็นการศึกษาในดา้นมุมมองความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู ้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจ
สถานพยาบาลสัตวใ์นอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจและผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคตต่อไป    
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ   

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

2. ผูท่ี้สนใจในธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชเ้ป็น
แนวทางในการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง 

 
นิยำมศัพท์ 
 ปัจจัยควำมส ำเร็จ หมายถึง ปัจจยัท่ีจะช่วยส่งผลให้ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียง บรรลุ
เป้าหมาย สามารถด ารงอยูไ่ดภ้ายใตส้ภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้ง
ภายในและภายนอกของธุรกิจ 
 สถำนพยำบำลสัตว์เลี้ยง หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดให้บริการรักษาสัตว์เล้ียง ในอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไดรั้บการจดทะเบียนกบักรมปศุสัตว ์
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎี 
 ในการศึกษาปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
ผูศึ้กษาได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยการค้นควา้เอกสารเพื่อ
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา ประกอบดว้ยแนวคิดทฤษฎี ดงัน้ี 
  
 แนวคิดปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success Factors - CSFs) 
  Christine V. Bullen and John F. Rockart (1981) กล่าวว่า ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 
คือ ปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งท่ีตอ้งท าให้มีหรือให้เกิดข้ึน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จไดท้ั้งตวับุคคล 
แผนกงาน หรือ องค์กรธุรกิจ ปัจจยัความส าเร็จจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีองค์กรธุรกิจต้องมัน่ใจว่าได้
ด าเนินการมาถูกต้องและเหมาะสมแล้วเพื่อให้องค์กรธุรกิจประสบความส าเร็จและเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของผูบ้ริหารองคก์รธุรกิจ 
 องคป์ระกอบของปัจจยัแห่งความส าเร็จ มีดงัน้ี 
 1. องคป์ระกอบภายนอกองคก์ร ประกอบดว้ย 

 ลกัษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมของแต่ละอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั 
 กลยทุธ์เชิงแข่งขนั ต าแหน่งขององคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรม  
 ปัจจัยในด้านสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น  ปัจจัยด้านการเมือง ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
 ปัจจยัท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า เช่น ในช่วงเวลาหน่ึงองค์กรธุรกิจขาดแคลนวตัถุดิบ  

การควบคุมสินค้าคงคลังจะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร
ธุรกิจ เป็นตน้ 

 2. องค์ประกอบภายในองค์กร ประกอบด้วย ระบบต่างๆภายในองค์กร เช่น มีแผนก
ตรวจสอบท่ีปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ความเช่ียวชาญและช านาญงานของบุคลากร 
 3. องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี เช่น การส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วทนัเวลา 
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 4. องค์ประกอบด้านการเงิน เช่น การมีระบบการเงินท่ี ดีหรือมีระบบบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีดี การมีระบบควบคุมภายในท่ีดี เป็นตน้ 
  Edward J. Blocher (2010) กล่าววา่ ปัจจยัความส าเร็จ คือ ปัจจยัท่ีเป็นตวัวดัผลการ
ด าเนินงานในแต่ละด้านของบริษทัท่ีมีความส าคญัในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั และ
ส่งผลให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ ในการระบุปัจจยัความส าเร็จจะต้องมุ่งเน้นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจ โดยมองหาปัจจยัจากแหล่งขอ้มูลภายในเฉพาะของแต่ละองคก์รธุรกิจซ่ึงไดแ้ก่ 
ดา้นการจดัการ ดา้นการวิจยัและพฒันา ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด เป็นตน้ นอกจากน้ีตอ้งตรวจสอบ
ปัจจยัจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีทั้งเอ้ือและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม กฎระเบียบ การเมือง เป็นตน้ 

พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ  และพสุ เดชะรินทร์ (2545) กล่าวว่า ปัจจยัความส าเร็จ เป็น
ปัจจยัหลกัท่ีใชก้  าหนดความส าเร็จทั้งทางดา้นการเงินและการแข่งขนัในแต่ละอุตสาหกรรม โดยการ
ระบุถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีองค์กรธุรกิจต่างๆ ควรจะตอ้งมีเพื่อให้ประสบความส าเร็จในการแข่งขนั โดย
ส่วนใหญ่แลว้จะพิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกองคก์ร การวิเคราะห์ปัจจยั
ภายในองค์กรสามารถใช้การวิเคราะห์ตามสายงาน (Functional Analysis) ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยั
ภายนอกสามารถวิเคราะห์ได้จากสภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์กร ได้แก่ สภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ (Economic) สภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological) สภาวะแวดล้อมทาง 
กฎหมาย-การเมือง (Political-Legal) สภาวะแวดล้อมทางสังคม-วฒันธรรม (Sociocultural) สภาวะ
แวดลอ้มในต่างประเทศ (Global) 

 
 แนวคิดการวเิคราะห์ ตามสายงาน (Functional Analysis) 

พกัตร์ผจง วัฒนสินธ์ุ  และพสุ เดชะรินทร์ (2545) กล่าววา่ การวเิคราะห์ตามสายงาน
เป็นวิธีการพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัจจยัภายในองค์กรและเป็นวิธีการท่ีเป็นท่ีนิยม โดยจะพิจารณา
ตามสายงานหรือหนา้ท่ีของงานดา้นต่างๆ ภายในองคก์รท่ีส าคญัในการท าธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1. การตลาด (Marketing) แนวคิดทางทฤษฎีท่ีผูบ้ริหารควรจะพิจารณาเพื่อวิเคราะห์
ความสามารถดา้นการตลาดของแต่ละองคก์ร คือ แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ของ 
Kotler ในท่ีน้ีขอกล่าวถึง ส่วนประสมการตลาดบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย สินคา้ (Product) ราคา (ราคา) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) บุคลากร (People) การสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และดา้นกระบวนการ (Process) ในการวิเคราะห์
ส่วนผสมทางการตลาดขององคก์รนั้น จะตอ้งวิเคราะห์วา่ส่วนผสมแต่ละดา้นของบริษทัมีจุดแข็งหรือ
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จุดอ่อนในด้านใดบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเทียบกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือ
เปรียบเทียบกบัความสามารถในอดีต 

2. การเงิน (Finance) หน้าท่ีส าคญัของผูบ้ริหารด้านการเงิน คือการบริหารเงินทุน 
โดยจดัหาเงินทุนและควบคุมการใช้เงินทุนให้ดีท่ีสุด ซ่ึงการวิเคราะห์การบริหารทางการเงินว่ามี
ประสิท ธิภาพหรือไม่สามารถพิจารณาได้จาก การจัดการทุนหมุนเวียน  (Working Capital)  
วา่เหมาะสมหรือไม่ คือมีความสามารถในการช าระภาระผกูพนัในระยะสั้นหรือไม่ สภาพคล่องจาก
การไหลของกระแสเงินสด ความสามารถในการท าก าไร และด้านโครงสร้างเงินทุน โดยในการ
วิเคราะห์ความสามารถทางด้านการเงินของแต่ละองค์กร สามารถพิจารณาได้จากอตัราส่วนทาง
การเงินต่างๆ (Financial Ratios) โดยท่ีอตัราส่วนทางดา้นการเงินเหล่าน้ีจะช่วยท าให้ทราบถึงสถานะ 
ความสามารถในการบริหารเงินขององคก์รธุรกิจ 

3. การผลิตและด าเนินงาน (Operation and Manufacturing) หนา้ท่ีส าคญัของฝ่ายผลิต
และด าเนินงานไดแ้ก่ การพฒันาและด าเนินงานดา้นกระบวนการผลิตและการให้บริการซ่ึงสามารถ
ผลิตสินคา้และให้บริการท่ีมีคุณภาพ ภายใตต้น้ทุนท่ีก าหนดและระยะเวลาท่ีก าหนด โดยความส าเร็จ
หรือความสามารถในการด าเนินงานด้านการผลิตสินค้าและบริการ สามารถพิจารณาได้จาก 
ความสามารถในการบริหารต้นทุน  (Cost) การผลิต การให้บริการ รวมถึงการขนส่งให้ต ่าท่ีสุด 
ความสามารถในการผลิตและให้บริการท่ีมีคุณภาพ (Quality) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ความสามารถในการตอบสนองและจดัส่ง (Delivery) สินคา้และบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความยืดหยุน่ 
(Flexibility) ในการผลิตและการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources) หน้าท่ีหลักของงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การจดัให้มีบุคลากรท่ีมีความสามารถเหมาะสมท างานในต าแหน่งท่ี
ก าหนดไวใ้นเวลาท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการด าเนินท่ีดี ความพึงพอใจในการท างานและอตัราการ
ออกของพนกังานท่ีต ่า การพิจารณาความสามารถดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดว้ย ระบบ
การสรรหาและคดัเลือก เงินเดือน สวสัดิการของพนกังานเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง การพฒันา ฝึกอบรม
และประเมินพนกังาน การบริหารและจูงใจพนกังาน และอตัราการขาดและลาออกของพนกังาน เป็น
ตน้ 

5. การวิจยัและพฒันา (Research and Development) หน้าท่ีส าคญัของงานดา้นน้ีคือ 
การเลือกใชเ้ทคโนโลยีประเภทต่างๆภายในบริษทัรวมทั้งการพฒันาเทคโนโลยชีนิดใหม่เพื่อน ามาใช้
ในสินค้าและบริการและกระบวนการในการท างานของบริษทั ไม่ว่าจะเป็นการคิดคน้และพฒันา
เทคโนโลยใีหม่ๆ การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ การคิดคน้กระบวนการต่างๆในการด าเนินงานและผลิต 
สามารถวดัไดจ้าก การจดลิขสิทธ์ิของบริษทั   
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6. การจดัการ (Management) สามารถวิเคราะห์ความสามารถในดา้นการบริหารและ
การจดัการของผูบ้ริหารในดา้นต่างๆดงัน้ี การวางแผน (Planning) วิเคราะห์ความสามารถของผูบ้ริหาร
ในการวางแผนให้สอดคล้องต่อภารกิจและเป้าหมาย และสามารถปฏิบติังานได้ตามแผน การจดั
องคก์ร (Organizing) พิจารณาไดจ้ากโครงสร้างองคก์รหรือกระบวนการในการท างานภายในองคก์รมี
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อแผนท่ีวางไว ้รวมถึงสภาวการณ์ภายนอกท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ การจดัคน
เขา้งาน (Staffing) ความสามารถในการสรรหา จดัสรรคนให้เหมาะสมกบังาน รวมถึงรักษาคนท่ีมี
คุณภาพไวก้บัองค์กร การสั่งการ (Directing) ความสามารถในการสั่งการ ชักน า จูงใจ ให้บุคลากร
ปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การควบคุม (Controlling) การควบคุม ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานว่าสอดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผนหรือไม่ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปรับปรุง
หากมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน 

 
 แนวคิดการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรโดยทั่วไป (PEST Analysis) 

พักต ร์ผจง วัฒ นสิน ธ์ุ   และพ สุ  เดชะรินทร์  (2545) ก ล่ าวว่า  การวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอกขององค์กร จะช่วยให้ผูบ้ริหารขององค์กรทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ี
เกิดข้ึนภายนอกองค์กร ทั้ งส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้ ง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจ ซ่ึงสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปเหล่าน้ีจะไม่มี
ความสัมพนัธ์กับองค์กรโดยตรงแต่สามารถมีอิทธิพลหรือมีผลกระทบทางอ้อมต่อองค์กร ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดทั้งโอกาสและขอ้จ ากดัในการขยายตวัของกิจการ    

สภาวะแวดลอ้มโดยทัว่ไป (General Environment) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นลกัษณะ
ใหญ่ๆ 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

1. สภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ มีปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ประชาชาติเบ้ืองตน้ 
(Gross National Product: GNP) และผลิตภัณฑ์ ในประเทศรวม  (Gross Domestic Product: GDP) 
อัตราดอกเบ้ียทั้ งในระยะสั้ นระยะยาวมีผลกระทบต่อการท าธุรกิจ การเคล่ือนไหวของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ ดชันีราคา (Price Index) ภาวะเงินเฟ้อ เป็นตน้ 

2. สภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยี ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยี ไดแ้ก่ จ  านวนเงินลงทุนในดา้นการวิจยัและพฒันาของ
ทั้งประเทศเม่ือเทียบเป็นสัดส่วนกับ GDP อัตราการพฒันาผลิตภณัฑ์หรือสินค้าชนิดใหม่ๆ ของ
องคก์รธุรกิจต่างๆ ออกสู่ตลาด การจดสิทธิบตัรหรือลิขสิทธ์ิทางดา้นเทคโนโลยีหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
ท่ีมีอยูใ่นประเทศต่างๆ อตัราและลกัษณะการถ่ายทอดทางเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึน เป็นตน้ 
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3. สภาวะแวดลอ้มทางการเมือง-กฎหมาย ปัจจยัหรือเง่ือนไขต่างๆ ทางดา้นการเมือง
และกฎหมายท่ีองค์กรธุรกิจจะตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัในดา้นต่างๆ ท่ีรัฐบาล
ออกมาและมีผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรธุรกิจ กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัทางด้านการ
รักษาส่ิงแวดล้อม ระเบียบข้อบังคับในด้านต่างๆ ท่ี รัฐบาลออกมาเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุน
ภายในประเทศ ระเบียบในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆ หรือการเปิดเสรีทางการแข่งขนัให้มากข้ึน 
และความมัน่คงและเสถียรภาพทางดา้นการเมือง เป็นตน้ 

4. สภาวะแวดลอ้มทางสังคม-วฒันธรรม ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรมท่ีควร
จะตอ้งพิจารณา ได้แก่ แนวทางหรือวิถีทางในการด าเนินชีวิตของประชาชน (Lifestyle) เน่ืองจาก
แนวทางในการด ารงชีวิตของประชาชนทัว่ไปมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ลกัษณะทางดา้นสังคม 
(Demographic) ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ อาทิเช่น อตัราการเพิ่มของ
ประชากร หรือระดบัการศึกษาและระดบัการอ่านออกเขียนไดข้องประชาชน เป็นตน้ 
  5. สภาวะแวดลอ้มในต่างประเทศ ปัจจยัจากสภาวะแวดลอ้มในต่างประเทศเป็นอีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีองค์กรธุรกิจจะตอ้งพิจารณา ได้แก่ เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ แนวโนม้การพฒันาและสถานการณ์ของประเทศต่างๆ ท่ีอาจจะเป็น
คู่คา้ คู่แข่ง หรือแหล่งในการผลิตสินคา้ วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปของประเทศต่างๆ และองคก์ร
ความร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ท่ีเกิดข้ึน เป็นตน้ 
 

                 
(Critical Success Factors)

                 

                    •                      
    (Functional Analysis)
             
              
                           
                             
                       
                

  •                                  
                             
                              
                                      
                                     
                              

                                                    

 
ภาพที ่1   แสดงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เพื่อระบุหาปัจจยัความส าเร็จ 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
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 อภิษฎา วังมูล (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสถานพยาบาลสัตวข์องผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ในการเลือกใชส้ถานพยาบาลสัตวข์องผูบ้ริโภคจากส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7  ดา้นดงัน้ี ดา้น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการในการใหบ้ริการ และดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 380 ราย  ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานพยาบาลสัตวท่ี์ผูบ้ริโภคเลือกใช ้และ
ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตวข์องผูบ้ริโภคในระดบัมาก 
โดยเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีให้บริการ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสถานพยาบาลสัตวใ์นระดบั
ปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 หอขวัญ เมืองน้อย (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของเจ้าของสุนัขในการใช้บริการสถานพยาบาลสัตวใ์นอ าเภอเมืองสมุทรสาคร  โดยได้
ท าการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเจา้ของสุนัขในการใช้
บริการสถานพยาบาลสัตว ์ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านพนักงาน ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 
และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบตามสะดวก จ านวน 200 ราย ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานพยาบาลสัตว์ท่ีเจ้าของสุนัขเลือกใช้บริการและ
พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามในการน าสุนัขไปใช้บริการสถานพยาบาลสัตว ์ขอ้มูลเก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการใช้บริการท่ี
สถานพยาบาลสัตว ์จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
เจา้ของสุนขัในการใชบ้ริการสถานพยาบาลของผูต้อบแบบสอบถาม ให้ความส าคญัในระดบัมาก คือ 
ปัจจยัด้านบุคลากร รองลงมา ได้แก่ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ส่วนปัจจยัท่ีให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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บทที ่3 
 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

 การศึกษา ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
มีแผนการด าเนินงานและระเบียบวธีิการศึกษา ดงัน้ี 
 
แผนการด าเนินงาน 
 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
มีขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี  

1. รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ (สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการจ านวน 3 ราย ) 
2. สร้างแบบสอบถาม 
3. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
5. จดัท าและน าเสนอรายงาน 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนือ้หา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียง  
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีเน้ือหาในการศึกษาประกอบด้วยปัจจยัความส าเร็จ ซ่ึงจะท าการ
วิเคราะห์จากปัจจยัภายในองค์กรและปัจจยัภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์ปัจจยัภายในจะท าการ
วิเคราะห์ภายใต้แนวคิดการวิเคราะห์ตามสายงาน (Functional Analysis) ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกจะท าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมโดยทั่วไป (General Environment) ตามแนวคิด PEST 
Analysis  
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ซ่ึงมีจ านวน 48 ราย (ปศุสัตวเ์ขต 5, ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 5, 2555 : แฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์) โดยเก็บ
รวบรวมจากเจา้ของกิจการหรือหุ้นส่วนหรือผูบ้ริหารของกิจการ  
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วธีิการศึกษา 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นท าการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของจ านวน 3 ราย ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อระบุหาปัจจยัความส าเร็จ
ของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง พบว่า ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัปัจจยัภายในองค์กรเป็น
ประเด็นหลกัมากกว่าปัจจยัภายนอกองค์กร เน่ืองจากผูป้ระกอบเห็นว่า ปัจจยัภายนอกองค์กรไม่มี
ความเก่ียวข้องโดยตรงกับการด าเนินงานขององค์กร แต่จะมีอิทธิพลหรือผลกระทบทางอ้อมต่อ
องคก์ร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมได ้ดงันั้น แบบสอบถามจึงมีรายละเอียดของ
ปัจจยัภายในองคก์รเป็นส่วนมาก และมีปัจจยัภายนอกท่ีผูป้ระกอบการเห็นวา่ค่อนขา้งมีผลกระทบ มี
ดงัน้ี 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เช่น อัตราการเติบโตท่ีขยายตัวข้ึนเร่ือยๆของตลาดสัตว์เล้ียง 
ผูป้ระกอบการเห็นว่ามีผลกระทบทั้งทางลบและทางบวก โดยในทางบวก อตัราการเติบโตของตลาด
สัตวเ์ล้ียงท าให้มีสัตวเ์ล้ียงมีจ านวนมากข้ึนมีผูม้าใช้บริการมากข้ึน ส่วนทางลบ ท าให้ผูป้ระกอบการ
สถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงรายใหม่เขา้มาแยง่ส่วนแบ่งตลาด 

ปัจจยัทางดา้นสังคมและวฒันธรรม เช่น วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน (Lifestyle) และ 
สิทธิชุมชนในการอยู่ร่วมกนั ผูป้ระกอบการเห็นว่าวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน (Lifestyle) มี
ผลกระทบในทางบวก เน่ืองจากในปัจจุบนัคนนิยมเล้ียงสัตวเ์ล้ียง และเอาใจใส่สัตวเ์ล้ียงมากข้ึน ส่วน
สิทธิชุมชนในการอยูร่่วมกนั ผูป้ระกอบการเห็นวา่มีผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากการประกอบธุรกิจ
ในชุมชน หากธุรกิจได้สร้างความร าคาญหรือความเดือดร้อนให้เกิดข้ึนย่อมตอ้งมีขอ้เรียกร้องจาก
ชุมชนหรือสังคม 

ปัจจยัทางด้านการเมืองและกฎหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายแรงงาน และ 
ขอ้บงัคบัของกรมปศุสัตว ์ผูป้ระกอบการเห็นวา่ นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายแรงงานมีผลกระทบ
ในทางลบ ในแง่ของการก าหนดค่าแรงงานขั้นต ่า ส่งผลให้ธุรกิจมีตน้ทุนสูงข้ึน และขอ้บงัคบัของกรม
ปศุสัตวมี์ผลกระทบในทางลบ เน่ืองจากกรมปศุสัตวก์  าหนดให้สถานพยาบาลท่ีมีท่ีพกัสัตวค์า้งคืน 
ตอ้งมีเคร่ือง X-Ray และเคร่ืองดมยา ส่งผลใหธุ้รกิจมีตน้ทุนสูงข้ึน 
 จากขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการสัมภาษณ์ไดน้ ามาพฒันาเป็นแบบสอบถามท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
จากผูป้ระกอบการธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 48 ราย มีผูต้อบกลบั
จ านวน 43 ราย 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุเป็นตน้ 
  ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการ เช่น ประเภทของกิจการ ระยะเวลาในการประกอบ
กิจการถึงปัจจุบนั เป็นตน้ 
  ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ  
  ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลปัญหาและขอ้จ ากดัทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
และขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการด าเนินธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง 
    
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวเิคราะห์ดงัน้ี   
  แบบสอบถามส่วนท่ี 1 และ 2 เป็นขอ้มูลประเภทมาตราแบบกลุ่ม (Nominal Scale) 
จะวเิคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)  
  แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นการให้ระดบัความส าคญัของปัจจยัภายในและภายนอกท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว ์โดยใชม้าตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) วดั
ระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 
   ระดับความส าคัญ   คะแนน 
        มากท่ีสุด         5 
        มาก          4 
        ปานกลาง          3 
        นอ้ย          2 
        นอ้ยท่ีสุด         1 
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  จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและน ามาแปลความหมายตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง ความส าคญัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง ความส าคญัมาก  
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง ความส าคญัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง ความส าคญันอ้ย 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
  แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เป็นการให้ระดบัความส าคญัของปัญหาและขอ้จ ากดัท่ีส่งผล
กระทบต่อธุรกิจสถานพยาบาลสัตว ์โดยใช้มาตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) วคัความส าคญั
ของปัญหาของขอ้มูลแต่ละดา้น แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   ระดับความส าคัญ   คะแนน 
        มากท่ีสุด         5 
        มาก          4 
        ปานกลาง          3 
        นอ้ย          2 
        นอ้ยท่ีสุด         1 
  จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียและน ามาแปลความหมายตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง ความส าคญัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง ความส าคญัมาก  
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง ความส าคญัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง ความส าคญันอ้ย 
   ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 
สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินงานวจิยัและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามผู้ประกอบการ  

จะด าเนินการท่ี สถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาทั้งส้ิน 2 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2558  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผล
การศึกษาไดแ้บ่งไวเ้ป็น 5 ส่วน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 1 ถึงตารางท่ี 6) 
 ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบักิจการ (ตารางท่ี 7 ถึงตาราง 14) 
 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ (ตารางท่ี 15 ถึง
ตารางท่ี 23) 
 ส่วนที่ 4 ขอ้มูลปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูป้ระกอบการ (ได้แก่ ระดบัการศึกษาสูงสุด) และจ าแนกตามปัจจยัขอ้มูลเก่ียวกบั
กิจการ (ได้แก่ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั เงินลงทุนเร่ิมตน้ ยอดรายได้ปี 2555 
เปรียบเทียบกบัปี 2554 และ จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั) (ตารางท่ี 24 ถึงตาราง 58)  
 ส่วนที่ 5 ขอ้มูลปัญหา/ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจและขอ้มูลความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการด าเนินธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง (ตารางท่ี 59 ถึง ตารางท่ี 65) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

15 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ   

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 23 53.5 
หญิง 20 46.5 
รวม 43 100.0 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.5 และ 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.5   
 
ตารางที ่2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 21 ปี 0 0.0 

21-30 ปี 11 25.6 
31-40 ปี 30 69.8 
41-50 ปี 2 4.7 
51-60 ปี 0 0.0 

มากกวา่ 60 ข้ึนไป 0 0.0 
รวม 43 100.0 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
69.8 รองลงมา มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 25.6 และมีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 4.7 
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ตารางที ่3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 0 0.0 

ปริญญาตรี 36 83.7 
ปริญญาโท 6 14.0 

สูงกวา่ปริญญาโท 1 2.3 
รวม 43 100.0 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 83.7 รองลงมา มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท คิดเป็น 14.0 และ 
มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัสูงกวา่ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 2.3 
 
ตารางที ่4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความเก่ียวขอ้งกบักิจการ 

ความเกีย่วข้องกบักจิการ จ านวน ร้อยละ 
เจา้ของ 37 86.0 
หุน้ส่วน 4 9.3 

ผูดู้แล/ผูจ้ดัการ 2 4.7 
รวม 43 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบักิจการโดยเป็นเจา้ของ
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 86.0 รองลงมามีความเก่ียวขอ้งโดยเป็นหุ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และมีความ
เก่ียวขอ้งโดยเป็นผูดู้แล/ผูจ้ดัการ คิดเป็นร้อยละ 4.7 
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ตารางที่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน
เก่ียวกบัสถานพยาบาลสัตวก่์อนมาท าธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคย 12 27.9 
เคย 31 72.1 
รวม 43 100.0 

 หมายเหตุ : เคยมีประสบการณ์การท างานมาก่อน ในต าแหน่ง สตัวแพทยป์ระจ าคลินิก/โรงพยาบาล จ านวน 31 ราย 
   เคยมีประสบการณ์1-2 ปี จ  านวน 16 ราย, 3-5 ปี จ านวน 14 ราย, มากกวา่ 5 ปี จ  านวน 1 ราย 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การท างานเก่ียวกบั
สถานพยาบาลสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 72.1 และไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 27.9 
 
ตารางที่ 6   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุจูงใจในการเปิดธุรกิจ
สถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง 

เหตุจูงใจในการประกอบธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 
มีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นน้ี 37 86.0 
ชอบและรักสัตว ์ 32 74.4 
เป็นธุรกิจของครอบครัว 2 4.7 
เป็นธุรกิจท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม 2 4.7 
เป็นธุรกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง 3 7.0 
ตอ้งการเป็นอิสระ/เป็นนายจา้งตวัเอง 29 67.4 
อ่ืนๆ 2 4.7 
หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 43 ราย 
 สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ อยากท างานในสายอาชีพ จ านวน 1 ราย อยูใ่กลค้รอบครัว จ  านวน 1  ราย 

  
 จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านน้ี 
เป็นเหตุจูงใจในการเปิดธุรกิจสถานพยาบาลสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 86.0 รองลงมาเป็น ชอบและรักสัตว ์
คิดเป็นร้อยละ 74.4 ต้องการเป็นอิสระ/เป็นนายจ้างตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 67.4 เป็นธุรกิจท่ีให้
ผลตอบแทนสูง คิดเป็นร้อยละ 7.0 เป็นธุรกิจของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 4.7 เป็นธุรกิจท่ีก าลัง 
เป็นท่ีนิยม คิดเป็นร้อยละ 4.7 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดบั 



    

 

18 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบักจิการ 
ตารางที ่7   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของกิจการ 

ประเภทของกจิการ จ านวน ร้อยละ 
บุคคลธรรมดา 36 83.7 

หา้งหุน้ส่วนสามญั 6 14.0 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 0 0.0 

บริษทัจ ากดั 1 2.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 43 100.0 

 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ประเภทกิจการของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ส่วนใหญ่ เป็นบุคคลธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 83.7 รองลงมา เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  
คิดเป็นร้อยละ 14.0 และเป็นบริษทัจ ากดั คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาประกอบธุรกิจ
จนถึงปัจจุบนั 

ระยะเวลาประกอบธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 2 4.7 

1-3 ปี 20 46.5 
3-5 ปี 6 14.0 

มากกวา่ 5 ปี 15 34.9 
รวม 43 100.0 

 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่  
มีระยะเวลาประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมามีระยะเวลา มากกว่า  
5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.9 และระยะเวลา 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.0  
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ตารางที ่9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ 
เงินลงทุนเร่ิมต้น จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 100,000 บาท 6 14.0 
100,000-500,000 บาท 18 41.9 

500,001-1,000,000 บาท 13 30.2 
มากกวา่ 1,000,000 บาท 6 14.0 

รวม 43 100.0 
 
 จากตารางท่ี 9 พบว่า ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่  
มี เงินลงทุน เร่ิมต้น  100,000-500,000 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 41.9 รองลงมามี เงินลงทุน เร่ิมต้น  
500,001-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.2 มีเงินลงทุนเร่ิมตน้ต ่ากว่า 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
14.0 และมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ มากกวา่ 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.0 
 
ตารางที ่10  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่ีมาของเงินทุนกิจการ 
แหล่งทีม่าของเงินทุนกจิการ จ านวน ร้อยละ 

ตนเอง 41 95.3 
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 22 51.2 

หุน้ส่วน 2 4.7 
หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 43 ราย 
 สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 ตนเอง 100% จ  านวน 19 ราย เงินกู ้100% จ  านวน 2 ราย ตนเอง : หุ้นส่วน 40% : 60% จ านวน 2 ราย 
 ตนเอง : เงินกู ้มีดงัน้ี 80% : 20% จ านวน 1 ราย 20% : 80% จ านวน 2 ราย 
   70% : 30% จ านวน 3 ราย 30% : 70% จ านวน 1 ราย 
   60% : 40% จ  านวน 3 ราย 40% : 60% จ านวน 4 ราย 
   50% : 50% จ านวน 5 ราย 90% : 90% จ  านวน 1 ราย  
 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่  
มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากตนเอง คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมามีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากเงินกู้
สถาบนัการเงิน คิดเป็นร้อยละ 51.2 และมีแหล่งท่ีมาของเงินทุนจากหุน้ส่วน คิดเป็นร้อยละ 4.7 
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ตารางที่  11  แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามยอดรายได้ปี 2555 
เปรียบเทียบกบัปี 2554 
ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 จ านวน ร้อยละ 

ยอดรายไดเ้พิ่มข้ึน 35 81.4 
ยอดรายไดล้ดลง 3 7.0 
ยอดรายไดเ้ท่าเดิม 5 11.6 

รวม 43 100.0 
หมายเหตุ : ยอดรายไดเ้พ่ิมข้ึน 10% จ านวน 6 ราย 15% จ านวน 4 ราย 20% จ  านวน 11 ราย 25% จ  านวน 4 ราย 
   30% จ  านวน 5 ราย 40% จ  านวน 2 ราย 50% จ านวน 2 ราย 60% จ  านวน 1 ราย 
 ยอดรายไดล้ดลง 10% จ านวน 2 ราย  20% จ  านวน 1 ราย 

  
 จากตารางท่ี 11 พบว่า ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่  
มียอดรายได้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 81.4 รองลงมา มียอดรายได้เท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 11.6 และ 
มียอดรายไดล้ดลง คิดเป็นร้อยละ 7.0 
 
ตารางที่ 12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแนวโนม้ยอดรายไดปี้ 2556 
เปรียบเทียบกบัปี 2555 
แนวโน้มยอดรายได้ปี 2556 เปรียบเทยีบกบัปี 2555 จ านวน ร้อยละ 

แนวโนม้เพิ่มข้ึน 28 65.1 
แนวโนม้ลดลง 2 4.7 
แนวโนม้เท่าเดิม 13 30.2 

รวม 43 100.0 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ ธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่ คาดวา่
ยอดรายได้ปี 2556 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 65.1 รองลงมา คาดว่ายอดรายได้ปี  2556  
มีแนวโน้มเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 30.2 และคาดว่ายอดรายได้ปี 2556 มีแนวโน้มลดลง คิดเป็น 
ร้อยละ 4.7 
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ตารางที่ 13  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
เฉล่ียต่อวนั 
จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10 ราย 12 27.9 
10-20 ราย 25 58.1 
21-30 ราย 4 9.3 

มากกวา่ 30 ราย 2 4.7 
รวม 43 100.0 

 
 จากตารางท่ี 13 พบว่า ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่  
มีจ  านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั 10-20 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมา มีจ านวนลูกค้า 
ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนัน้อยกว่า 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.9 มีจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการเฉล่ีย 
ต่อวนั 21-30 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.3 และมีจ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนัมากกว่า 30 ราย  
คิดเป็น 4.7 
 
ตารางที่ 14   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการมีบริการเสริมอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียง 

เปิดบริการเสริมอืน่ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 10 23.3 
มี 33 76.7 
รวม 43 100.0 

หมายเหตุ : มีบริการเสริม ดงัน้ี อาบน ้า จ  านวน 2 ราย  Pet Shop จ านวน 8 ราย ฝากเล้ียง จ  านวน 1 ราย 
   อาบน ้า และ Pet Shop จ  านวน 2 ราย อาบน ้า และ ฝากเล้ียง จ  านวน 4 ราย 
   Pet Shop และ ฝากเล้ียง จ  านวน 4 ราย Pet Shop และ ฟาร์มสุนขั จ  านวน 1 ราย 
   อาบน ้า Pet Shop และฝากเล้ียง จ านวน 11 ราย 

  
 จากตารางท่ี  14 พบว่า ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่  
มีบริการเสริมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียง คิดเป็นร้อยละ 76.7 และไม่มีบริการเสริมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสัตวเ์ล้ียง คิดเป็นร้อยละ 23.3  
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ส่วนที ่3 ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกทีส่่งผลต่อความส าเร็จของธุรกจิสถานพยาบาลสัตว์เลีย้ง 
ตารางที่ 15  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
ธุรกิจ 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จของธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 

ยอดขาย 20 46.5 
ผลก าไร 37 86.0 
การขยายกิจการ 3 7.0 
ส่วนแบ่งการตลาด 5 11.6 
จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 41 95.3 
ความพึงพอใจของลูกคา้ 35 81.4 
อตัราการเขา้ออกของพนกังานต ่า 5 11.6 
การควบคุมตน้ทุนของกิจการ 14 32.6 
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร/กิจการ 12 27.9 
ธุรกิจสามารถด าเนินอยูต่่อไปได ้ 30 69.8 
อ่ืนๆ 1 2.3 
หมายเหตุ : ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 43 ราย 
 สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนสูงสุด 
 
 จากตารางท่ี 15 พบว่า ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่  
ใช้จ  านวนลูกค้าท่ีมาใช้บริการเป็นตัวช้ีวดัความส าเร็จของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 95.3 รองลงมา  
เป็นผลก าไร คิดเป็นร้อยละ 86.0 ความพึงพอใจของลูกคา้ คิดเป็นร้อยละ 81.4 ธุรกิจสามารถด าเนินอยู่
ต่อไปได ้คิดเป็นร้อยละ 69.8 ยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 46.5 การควบคุมตน้ทุนของกิจการ คิดเป็นร้อย
ละ 32.6 ภาพลกัษณ์ขององค์กร/กิจการ คิดเป็นร้อยละ 27.9 ส่วนแบ่งการตลาด คิดเป็นร้อยละ 11.6 
อตัราการเขา้ออกพนกังานต ่า คิดเป็นร้อยละ 11.6 การขยายกิจการ คิดเป็นร้อยละ 7.0 และอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 2.3    
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ตารางที่ 16   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นด้านการ
ประสบความส าเร็จในธุรกิจ 

ความคิดเห็นด้านธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 
ประสบความส าเร็จ 39 90.7 

ไม่ประสบความส าเร็จ 4 9.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 
รวม 43 100.0 

 
 จากตารางท่ี 16 พบวา่ ธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่ คิดวา่ธุรกิจ
ของตนประสบความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 90.7 และคิดวา่ไม่ประสบความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 9.3 
 
ตารางที่ 17  แสดงจ านวนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นด้านการประสบความส าเร็จในธุรกิจ 
จ าแนกตามรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

รายได้ 
เพิม่ขึน้ 

(ร้อยละ) 

เท่าเดิม 

(ร้อยละ) 

ลดลง 

(ร้อยละ) 

รวม 

(ร้อยละ) 

ประสบความส าเร็จ 
35 

(81.40) 

3 

(6.98) 

1 

(2.32) 

39 

(90.70) 

ไม่ประสบความส าเร็จ - - 
4 

(9.30) 

4 

(9.30) 

รวม 
35 

(81.40) 

3 

(6.98) 

5 

(11.62) 

43 

(100.00) 

 
 จากตารางท่ี 17 พบว่า ธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีความคิดเห็นว่า
ธุรกิจของตนเองประสบความส าเร็จ มียอดรายได้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 81.40 ยอดรายได้เท่า คิดเป็น 
ร้อยละ 6.98 ยอดรายได้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.32 ส่วนธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ท่ีมีความคิดเห็นว่าธุรกิจของตนเองยงัไม่ประสบความส าเร็จ มียอดรายไดล้ดลง คิดเป็นร้อยละ 
9.30  
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ตารางที่ 18  แสดงจ านวนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นด้านการประสบความส าเร็จในธุรกิจ 
จ าแนกตามลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั 

จ านวนลูกค้าเฉลีย่ 

ต่อวนั 

< 10 ราย 

(ร้อยละ) 

10-20 ราย 

(ร้อยละ) 

21-30 ราย 

(ร้อยละ) 

> 30ราย 

(ร้อยละ) 

รวม 

(ร้อยละ) 

ประสบความส าเร็จ 
8 

(18.60) 

25 

(58.15) 

4 

(9.30) 

2 

(4.65) 

39 

(90.70) 

ไม่ประสบความส าเร็จ 
4 

(9.30) 
- - - 

4 

(9.30) 

รวม 
12 

(27.90) 

25 

(58.15) 

4 

(9.30) 

2 

(4.65) 

43 

(100.00) 

 
 จากตารางท่ี 18 พบว่า ธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีความคิดเห็นว่า
ธุรกิจของตนเองประสบความส าเร็จ จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั ต ่ากวา่ 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 
18.60 จ  านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั 10-20 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.15 จ  านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ
เฉล่ียต่อวนั 21-30 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.30 จ  านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนัมากกวา่ 30 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 4.65 ส่วนธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีความคิดเห็นวา่ธุรกิจของตนเอง
ไม่ประสบความส าเร็จ จ  านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการต ่ากวา่ 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.30 
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ตารางที่ 19  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด  
(จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับความส าคัญ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

   การตลาด (Marketing)       

      ด้านผลติภณัฑ์ (Product)       
1. สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และ
มีเคร่ืองการันตี (ใบรับรองหรือ
ประกาศนียบตัรต่างๆ) 

5 
(12.80) 

28 
(71.80) 

6 
(15.40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.97 
มาก 

2. มีบริการรักษาครบวงจร (ตรวจ 
เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั ฯลฯ) 

9 
(23.10) 

15 
(38.50) 

13 
(33.30) 

2 
(5.10) 

0 
(0.00) 

3.79 
มาก 

3. มีท่ีพกัดูแลสตัวป่์วยคา้งคืน (มี
เคร่ือง X-Ray และเคร่ืองดมยา) 

4 
(10.30) 

13 
(33.30) 

20 
(51.30) 

2 
(5.10) 

0 
(0.00) 

3.49 
ปานกลาง 

4. มีบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการ
รักษา เช่น อาบน ้ า-ตดัแต่งขน ฝาก
เล้ียง หรือ Pet Shop เป็นตน้ 

1 
(2.60) 

11 
(28.20) 

17 
(43.60) 

8 
(20.50) 

2 
(5.10) 

3.03 
ปานกลาง 

รวม      
3.57 
มาก 
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ตารางที่ 19  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด  
(จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับความส าคัญ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

   การตลาด (Marketing)       

      ด้านราคา (Price)       

5. ค่าใชจ่้ายในการรักษาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 
0 

(0.00) 
11 

(28.20) 
21 

(53.80) 
3 

(7.70) 
4 

(10.30) 
3.00 

ปานกลาง 
6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบั
อาการของโรคและคุณภาพการรักษา 

16 
(41.00) 

18 
(46.20) 

5 
(12.80) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.28 
มาก 

7. มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายให้
เห็นอยา่งชดัเจน 

5 
(12.80) 

4 
(10.30) 

24 
(61.50) 

6 
(15.40) 

0 
(0.00) 

3.21 
ปานกลาง 

รวม      
3.50 
มาก 

      ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
      (Place) 

      

8. สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน 
สญัจรไปมาไดส้ะดวก มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ 

18 
(46.20) 

16 
(41.00) 

5 
(12.80) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.33 
มาก 

9. มีบริการใหค้  าปรึกษา ท านดั
ล่วงหนา้ ผา่นทางอินเตอร์เน็ตหรือ
โทรศพัท ์

2 
(5.10) 

11 
(28.20) 

17 
(43.60) 

9 
(23.10) 

0 
(0.00) 

3.15 
ปานกลาง 

10. มีบริการรักษาสตัวเ์ล้ียงถึงบา้น
ลูกคา้ 

7 
(17.90) 

12 
(30.80) 

14 
(35.90) 

4 
(10.30) 

2 
(5.10) 

3.46 
ปานกลาง 

11. วนั เวลา เปิด-ปิดของ
สถานพยาบาลสะดวกส าหรับลูกคา้ 

7 
(17.90) 

16 
(41.00) 

13 
(33.30) 

2 
(5.10) 

1 
(2.60) 

3.67 
มาก 

12. เปิดใหบ้ริการรักษา 24 ชัว่โมง 
1 

(2.60) 
4 

(10.30) 
12 

(30.80) 
11 

(28.20) 
11 

(28.20) 
2.31 
นอ้ย 

รวม      
3.38 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 19  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด  
(จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับความส าคัญ ค่าเฉลีย่ 

แปลผล มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

   การตลาด (Marketing)       

      ด้านการส่งเสริมการขาย  
      (Promotion) 

     
 

13. มีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น นิตยสารและ
วทิยทุอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

0 
(0.00) 

2 
(5.10) 

15 
(38.50) 

9 
(23.10) 

13 
(33.30) 

2.15 
นอ้ย 

14. มีเอกสาร/แผน่พบัใหค้วามรู้ของทาง
สถานพยาบาลสตัวแ์จกฟรีใหก้บัลูกคา้ 

1 
(2.60) 

3 
(7.70) 

17 
(43.60) 

13 
(33.30) 

5 
(12.80) 

2.54 
ปาน
กลาง 

15. มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสตัวใ์หลู้กคา้ทราบเป็นระยะ 

3 
(7.70) 

4 
(10.30) 

17 
(43.60) 

7 
(17.90) 

8 
(20.50) 

2.67 
ปาน
กลาง 

รวม      
2.45 
นอ้ย 

      ด้านบุคลากร (People)       
16. สตัวแพทยมี์ช่ือเสียง มีความรู้ ทกัษะ 
และความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 

15 
(38.50) 

17 
(43.60) 

7 
(17.90) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 
มาก 

17. สตัวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษา 
และตอบขอ้สงสยัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

24 
(61.50) 

14 
(35.90) 

1 
(2.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.59 
มากท่ีสุด 

18. สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ า
สถานพยาบาล มีนิสยัรักสตัว ์ มีความเอาใจ
ใส่ดูแลสตัวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสตัวเ์ล้ียงได ้และ
มีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี (Service mind) 

24 
(61.50) 

12 
(30.80) 

3 
(7.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.54 
มากท่ีสุด 

19. มีสตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ า
สถานพยาบาล ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

17 
(43.60) 

14 
(35.90) 

8 
(20.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.23 
มาก 

รวม      
4.39 
มาก 
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ตารางที่ 19  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด  
(จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

ปัจจัยความส าเร็จ 

ระดบัความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

   การตลาด (Marketing)       
      ด้านการสร้างและน าเสน 
      ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ (Physical   
      Evidence) 

     
 

20. ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเทแสงสวา่ง
เพียงพอสะอาดไม่มีกล่ินเหมน็ แบ่งพ้ืนท่ีเป็น
สดัส่วน 

20 
(51.30) 

10 
(25.60) 

9 
(23.10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.28 
มาก 

21. อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง  ๆท่ีใชรั้กษา สะอาด 
จดัวางในท่ีปลอดภยั 

20 
(51.30) 

12 
(30.80) 

7 
(17.90) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.33 
มาก 

22. มีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ เช่น ทีวี 
หนงัสือพิมพ ์ท่ีนัง่ฯลฯ 

5 
(12.80) 

12 
(30.80) 

16 
(41.00) 

5 
(12.80) 

1 
(2.60) 

3.38 
ปานกลาง 

23. ภายนอกร้านตกแต่งดูสะอาด สบายตา มีท่ี
จอดรถเพียงพอ 

5 
(12.80) 

19 
(48.70) 

12 
(30.80) 

3 
(7.70) 

0 
(0.00) 

3.67 
มาก 

รวม      
3.92 
มาก 

      ด้านกระบวนการ (Process)       
24. มีการจดัท าแฟ้มประวติัและมีบตัรประจ าตวั
สตัวเ์ล้ียง 

12 
(30.80) 

20 
(51.30) 

7 
(17.90) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 
มาก 

25. มีการให้บริการรักษาเป็นระบบและ
มาตรฐาน (ซกัถามอาการเช็คประวติั ตรวจ 
วินิจฉยัโรค รักษา เป็นตน้) 

16 
(41.00) 

22 
(56.40) 

1 
(2.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.38 
มาก 

26. มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง 
16 

(41.00) 
19 

(48.70) 
4 

(10.30) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.31 
มาก 

27. กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิ ภาพ(รวดเร็ว 
วินิจฉยัโรคถูกตอ้ง รักษาหาย ติดตามผลการ 
รักษา เป็นตน้) 

26 
(66.70) 

10 
(25.60) 

3 
(7.70) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.56 
มากท่ีสุด 

รวม      
4.35 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.69 
มาก 

  
จากตาราท่ี 19 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดมีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.69 โดยปัจจยัความส าเร็จด้านการตลาดท่ีมีความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน
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กระบวนการ ด้านการสร้างและน าเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา มี
ค่าเฉล่ีย 4.39 4.35 3.92 3.57 และ 3.50 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดท่ีมีความส าคญั
ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 และปัจจยัความส าเร็จดา้น
การตลาดท่ีมีความส าคญัในระดบันอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.45 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ สถานพยาบาลมีช่ือเสียงมี
ภาพลักษณ์ท่ีดีมีความน่าเช่ือถือและมีเคร่ืองการันตี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และ มีบริการรักษา 
ครบวงจร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีท่ีพกัดูแล
สัตวป่์วยคา้งคืน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 และ มีบริการอ่ืนๆนอกเหนือจากการรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.03 
 ด้านราคา ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาเหมาะสมกับ
อาการของโรคและคุณภาพการรักษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 ปัจจัยย่อยท่ีมีความส าคัญในระดับ 
ปานกลาง ไดแ้ก่ มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายให้เห็นอยา่งชดัเจน และ ค่าใชจ่้ายในการรักษาถูกกวา่
ท่ีอ่ืนมีค่าเฉล่ีย 3.21 และ 3.00 ตามล าดบั 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ สถานพยาบาล 
อยู่ในแหล่งชุมชนสัญจรไปมาสะดวกมีท่ีจอดรถเพียงพอ และ วนัเวลาเปิด-ปิดของสถานพยาบาล
สะดวกส าหรับลูกค้า มีค่าเฉล่ีย 4.33 และ  3.67 ตามล าดับ ปัจจัยย่อยท่ีมีความส าคัญในระดับ 
ปานกลาง ไดแ้ก่ มีบริการรักษาสัตวเ์ล้ียงถึงบา้นลูกคา้ และ มีบริการให้ค  าปรึกษาท านดัล่วงหนา้ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตหรือโทรศพัท ์มีค่าเฉล่ีย 3.46 และ 3.15 ตามล าดบั 
 ด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยย่อยท่ี มีความส าคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของทางสถานพยาบาลสัตวใ์ห้ลูกคา้ทราบเป็นระยะ และ มีเอกสาร/แผน่พบั 
ให้ความรู้ของทางสถานพยาบาลสัตวแ์จกฟรีให้กบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 2.67 และ 2.54 ตามล าดบั ปัจจยั 
ยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบันอ้ย คือ มีการโฆษณาผา่นส่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.15 
 ดา้นบุคลากร ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สัตวแพทยส์ามารถแนะน า
ให้ค  าปรึกษาตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และ สัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มี
นิสัยรักสัตวเ์อาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียงจดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงไดแ้ละมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 4.59 
และ 4.54 ตามล าดบั ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีสัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ า
สถานพยาบาล ให้บริการอยา่งเพียงพอ และ สัตวแพทยมี์ช่ือเสียงมีความรู้ทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทางสูง มีค่าเฉล่ีย 4.23 และ 4.21 ตามล าดบั 
 ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ภายนอกร้านตกแต่งดูสะอาดสบายตามีท่ีจอดรถเพียงพอ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชรั้กษา
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สะอาดจดัวางในท่ีปลอดภยั และ ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเทแสงสวา่งเพียงพอและสะอาดไม่
มีกล่ินเหม็นแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน มีค่าเฉล่ีย 4.56 4.38 และ4.28 ตามล าดบั ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั
ในระดบัปานกลาง คือ มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 
 ด้านกระบวนการ ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัในระดับมากท่ีสุด คือ กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.56 ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ มีการให้บริการ
รักษาเป็นระบบและมาตรฐาน มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง และ มีการจดัท าแฟ้มประวติั
และมีบตัรประจ าตวัสัตวเ์ล้ียง มีค่าเฉล่ีย 4.38 4.31 และ 4.13 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 20  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยความส าเร็จ ด้านการเงิน  
(จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มากทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

   การเงิน (Finance)       

1.  ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
4 

(10.30) 
25 

(64.10) 
10 

(25.60) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
3.85 
มาก 

2.  จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ตน้ทุนต ่า 

8 
(20.50) 

17 
(43.60) 

14 
(35.90) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.85 
มาก 

3.  การบริหารการเงินใหมี้สภาพ
คล่อง มีเงินสดหมุนเวยีนส าหรับ
ใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ี
เหมาะสม 

9 
(23.10) 

19 
(48.70) 

11 
(28.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.95 
มาก 

4.  การจดัสรรเงินทุนไปลงทุน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5 
(12.80) 

18 
(46.20) 

13 
(33.30) 

3 
(7.70) 

0 
(0.00) 

3.64 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.82 
มาก 

 
 จากตารางท่ี 20 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการเงินมีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.82 โดยปัจจยัด้านการเงินมีความส าคญัในระดบัมาก ได้แก่ การบริหารการเงินให้มีสภาพ
คล่องมีเงินสดหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายภายในกิจการในระดับท่ี เหมาะสม ระบบบัญชีท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพตน้ทุนต ่า และ การจดัสรรเงินทุนไป
ลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.95 3.85 3.85 และ 3.64 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 21  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการผลิต
และด าเนินงาน (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มากทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

   การผลติและด าเนินงาน      
   (Operation and Manufacturing) 

     
 

1.  สามารถบริหารตน้ทุนในการ
ใหบ้ริการการรักษาต ่าท่ีสุด หรือ
อยูใ่นเกณฑท่ี์พอใจได ้

13 
(33.30) 

15 
(38.50) 

11 
(28.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.05 
มาก 

2. มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ
ในการบริการการรักษาใหไ้ด้
มาตรฐาน 

15 
(38.50) 

18 
(46.20) 

6 
(15.40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.23 
มาก 

3. สามารถตอบสนองลูกคา้โดย
การใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

15 
(38.50) 

14 
(35.90) 

10 
(25.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 
มาก 

4. มีความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการ
เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 
(ขั้นตอนการด าเนินงาน
ปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์) 

14 
(35.90) 

16 
(41.00) 

9 
(23.10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.13 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.14 
มาก 

 
 จากตารางท่ี 21 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จดา้นการผลิตและด าเนินงานมีความส าคญัในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.14 โดยปัจจยัด้านการผลิตและด าเนินงานมีความส าคญัในระดับมาก 
ได้แก่ มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนอง
ลูกคา้โดยการให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ มีความยืดหยุ่นในการ
ให้บริการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป และ สามารถบริหารตน้ทุนในการให้บริการต ่าสุดหรืออยู่
ในเกณฑท่ี์พอใจได ้มีค่าเฉล่ีย 4.23 4.13 4.13 และ 4.05 ตามล าดบั 
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ตารางที ่22  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มากทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

   การบริหารทรัพยากรบุคคล  
   (Human Resources) 

     
 

1. มีระบบการสรรหาและคดัเลือก
พนกังานท่ีดี ท าใหไ้ดพ้นกังานตรง
ตามความตอ้งการของ
สถานพยาบาล 

10 
(25.60) 

20 
(51.30) 

9 
(23.10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.03 
มาก 

2. มีระบบการบริหาร จูงใจ และ
การจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังาน
ไดรั้บมอบหมาย 

12 
(30.80) 

21 
(53.80) 

6 
(15.40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.15 
มาก 

3. มีการจดัฝึกอบรบ พฒันา และ
ประเมินผลพนกังานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

7 
(17.90) 

19 
(48.70) 

11 
(28.20) 

2 
(5.10) 

0 
(0.00) 

3.79 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.99 
มาก 

 
 จากตารางท่ี 22 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความส าคญัใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.99 โดยปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความส าคญัในระดบั
มาก ไดแ้ก่ มีระบบบริหารจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีของงานท่ีพนักงาน
ไดรั้บมอบหมาย มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดีท าให้ไดพ้นกังานตรงตามความตอ้งการ
ของสถานพยาบาล และ มีการจดัฝึกอบรมพฒันาและประเมินผลพนกังานอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 
4.15 4.03 และ 3.79 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 23  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการวิจัย
และพฒันา (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มากทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

   การวจัิยและพฒันา 
(Research and Development) 

     
 

1. สตัวแพทยมี์การศึกษา อ่าน
วารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาสตัว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบั
สตัว ์และเขา้รับการอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ 

14 
(35.90) 

15 
(38.50) 

10 
(25.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 
มาก 

2. พนกังานมีการพฒันาการท างาน
เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

10 
(25.60) 

18 
(46.20) 

11 
(28.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.97 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.04 
มาก 

 
 จากตารางท่ี 23 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการวิจยัและพฒันามีความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.04 โดยปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนามีความส าคัญในระดับมาก ได้แก่  
สัตวแพทยมี์การศึกษาอ่านวารสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตวโ์รคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสัตวแ์ละ
เขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ และ พนกังานมีการพฒันาการท างานเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน มี
ค่าเฉล่ีย 4.10 และ 3.97 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 24  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการจัดการ 
(จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มากทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

   การจัดการ (Management)       

1. มีการวางแผนธุรกิจ (Planning) โดย
ก าหนดเป้าหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบั
กลยทุธ์และปฏิบติังานไดต้ามแผนท่ี
วางไว ้

9 
(23.10) 

17 
(43.60) 

13 
(33.30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.90 
มาก 

2. มีโครงสร้างองคก์ร (Organizing) ท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของกิจการ ติดต่อประสานงานภายใน
องคก์รสะดวก  

7 
(17.90) 

16 
(41.00) 

16 
(41.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.77 
มาก 

3. มีการสรรหา จดัสรรคนใหเ้หมาะสม
กบังาน (Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมี
คุณภาพไวก้บัองคก์ร  

12 
(30.80) 

22 
(56.40) 

5 
(12.80) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.18 
มาก 

4. ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ 
(Directing) สามารถสัง่การ ชกัน า จูงใจ 
ใหบุ้คลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

9 
(23.10) 

20 
(51.30) 

10 
(25.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.97 
มาก 

5. มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผน และ
หาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึน 

14 
(35.90) 

19 
(48.70) 

6 
(15.40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.01 
มาก 

  
 จากตารางท่ี 24 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการมีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.01 โดยปัจจยัดา้นการจดัการมีความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผนและหาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาด
เกิดข้ึน มีการสรรหาจดัสรรคนให้เหมาะสมกบังานรวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร ภาวะผูน้ า
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ของเจา้ของ/ผูจ้ดัการสามารถสั่งการชกัน าจูงใจให้บุคลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มี
การวางแผนธุรกิจโดยก าหนดเป้าหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบักลยุทธ์และปฏิบติังานไดต้ามแผนท่ีวาง
ไว ้และมีโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของกิจการติดต่อประสานงานภายใน
องคก์รสะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.21 4.18 3.97 3.90 และ 3.77 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 25  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านปัจจัย
ภายนอก (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

มากทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

มาก 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
(ร้อยละ) 

ปัจจัยภายนอก (External) 
(เศรษฐกิจ, สงัคม, กฎหมาย เป็น
ตน้) 

     

 

1. อตัราการเติบโตท่ีขยายตวัข้ึน
เร่ือยๆของตลาดสตัวเ์ล้ียง 

10 
(25.60) 

13 
(33.30) 

15 
(38.50) 

1 
(2.60) 

0 
(0.00) 

3.82 
มาก 

2. พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อ
สตัวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มีความเอา
ใจใส่ต่อสตัวเ์ล้ียงมากข้ึน 

14 
(35.90) 

15 
(38.50) 

10 
(25.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.96 
มาก 

 
 จากตารางท่ี 25 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จด้านปัจจยัภายนอกมีความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.96 โดยทั้งปัจจยัดา้นพฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไปมีความ
เอาใจใส่สัตวเ์ล้ียงมากข้ึน และ อตัราการเติบโตท่ีขยายข้ึนเร่ือยๆของตลาดสัตวเ์ล้ียง มีความส าคญัใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.10 และ 3.82 ตามล าดบั 
  
 
 
 
 



    

 

36 

 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ประกอบการ และ จ าแนกตามปัจจัยข้อมูลเกีย่วกบักจิการ 
ตารางที่ 26  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การตลาด (Marketing) 

ระดบัการศึกษา 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

ป.ตรี ป.โท และสูงกว่า ป.โท 

n = 32 n = 7 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product)   

1. สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ 
และมีเคร่ืองการันตี (ใบรับรองหรือประกาศนียบตัรต่างๆ) 

4.03 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

2. มีบริการรักษาครบวงจร (ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั ฯลฯ) 
3.75 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

3. มีท่ีพกัดูแลสตัวป่์วยคา้งคืน (มีเคร่ือง X-Ray และเคร่ืองดม
ยา) 

3.47 
(ปานกลาง) 

3.56 
(มาก) 

4. มีบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการรักษา เช่น อาบน ้ า-ตดัแต่ง
ขน ฝากเล้ียง หรือ Pet Shop เป็นตน้ 

3.03 
(ปานกลาง) 

2.99 
(ปานกลาง) 

รวม 
3.57 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

ด้านราคา (Price)   

5. ค่าใชจ่้ายในการรักษาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 
3.09 

(ปานกลาง) 
2.57 

(ปานกลาง) 
6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและ
คุณภาพการรักษา 

4.25 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

7. มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
3.09 

(ปานกลาง) 
3.71 
(มาก) 

รวม 
3.48 

(ปานกลาง) 
3.57 
(มาก) 
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ตารางที ่26  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 

ระดบัการศึกษา 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

ป.ตรี ป.โท และสูงกว่า ป.โท 

n = 32 n = 7 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)   

8. สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สญัจรไปมาไดส้ะดวก มีท่ี
จอดรถเพียงพอ 

4.34 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

9. มีบริการใหค้  าปรึกษา ท านดัล่วงหนา้ ผา่นทางอินเตอร์เน็ต
หรือโทรศพัท ์

3.19 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

10. มีบริการรักษาสตัวเ์ล้ียงถึงบา้นลูกคา้ 
3.50 
(มาก) 

3.28 
(ปานกลาง) 

11. วนั เวลา เปิด-ปิดของสถานพยาบาลสะดวกส าหรับลูกคา้ 
3.72 
(มาก) 

3.42 
(ปานกลาง) 

12. เปิดใหบ้ริการรักษา 24 ชัว่โมง 
2.19 
(นอ้ย) 

2.86 
(ปานกลาง) 

รวม 
3.39 

(ปานกลาง) 
3.37 

(ปานกลาง) 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)   

13. มีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น นิตยสารและวทิยทุอ้งถ่ิน เป็น
ตน้ 

2.13 
(นอ้ย) 

2.28 
(นอ้ย) 

14. มีเอกสาร/แผน่พบัใหค้วามรู้ของทางสถานพยาบาลสตัว์
แจกฟรีใหก้บัลูกคา้ 

2.53 
(ปานกลาง) 

2.57 
(ปานกลาง) 

15. มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสตัวใ์ห้
ลูกคา้ทราบเป็นระยะ 

2.63 
(ปานกลาง) 

2.85 
(ปานกลาง) 

รวม 
2.43 
(นอ้ย) 

2.57 
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 26  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 

ระดบัการศึกษา 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

ป.ตรี ป.โท และสูงกว่า ป.โท 

n = 32 n = 7 

ด้านบุคลากร (People)   

16. สตัวแพทยมี์ช่ือเสียง มีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางสูง 

4.16 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

17. สตัวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษา และตอบขอ้สงสยั
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

4.59 
(มากท่ีสุด) 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

18. สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสยัรัก
สตัว ์ มีความเอาใจใส่ดูแลสตัวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสตัวเ์ล้ียงได ้และ
มีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี (Service mind) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

19. มีสตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล ใหบ้ริการ
อยา่งเพียงพอ 

4.19 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

รวม 
4.37 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

ด้านการสร้างและน าเสนภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

  

20. ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสงสวา่งเพียงพอ 
สะอาด ไม่มีกล่ินเหมน็ แบ่งพ้ืนท่ีเป็นสดัส่วน 

4.19 
(มาก) 

4.72 
(มากท่ีสุด) 

21. อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา สะอาด จดัวางในท่ี
ปลอดภยั 

4.19 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

22. มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เช่น ทีว ีหนงัสือพิมพ ์
ท่ีนัง่ ฯลฯ 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

23. ภายนอกร้านตกแต่งดูสะอาด สบายตา มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
3.59 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

รวม 
3.85 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 
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ตารางที ่26  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 

ระดบัการศึกษา 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

ป.ตรี ป.โท และสูงกว่า ป.โท 

n = 32 n = 7 

ด้านกระบวนการ (Process)   

24. มีการจดัท าแฟ้มประวติัและมีบตัรประจ าตวัสตัวเ์ล้ียง 
4.09 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

25. มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน (ซกัถาม
อาการเช็คประวติั ตรวจ วนิิจฉยัโรค รักษา เป็นตน้) 

4.34 
(มาก) 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

26. มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง 
4.22 
(มาก) 

4.72 
(มากท่ีสุด) 

27. กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวดเร็ว วนิิจฉยัโรค
ถูกตอ้ง รักษาหาย ติดตาผลการรักษา เป็นตน้) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

4.85 
(มากท่ีสุด) 

รวม 
4.30 
(มาก) 

4.61 
(มากทีสุ่ด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.66 
(มาก) 

3.81 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 24 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จด้านการตลาดจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
ระดบัปริญญาตรี ระดบัปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท มีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.66 และ 3.81 ตามล าดบั โดยระดบัปริญญาตรี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็น
ล าดบัแรก คือ ดา้นบุคลากร โดยปริญญาตรีให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.37 ส่วนระดบั
ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ด้าน
กระบวนการ ให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.61 รองลงมา ระดบัปริญญาตรี คือ ด้าน
กระบวนการ ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.30 ระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท คือ 
ดา้นบุคลากร ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50  
 ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ระดบัปริญญาตรี คือ สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์ท่ีดีมีความน่าเช่ือถือและมีเคร่ืองการันตี ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.03 ระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท คือ มีบริการรักษาครบวงจร ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 3.99  
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 ดา้นราคา ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ทั้งระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท 
และสูงกวา่ปริญญาโท คือ ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและคุณภาพการรักษา ให้
ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 และ 4.42 ตามล าดบั  
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ระดบัปริญญาตรี และ
ระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท คือ สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชนสัญจรไปมาไดส้ะดวกมี
ท่ีจอดรถเพียงพอ ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.34 และ 4.28 ตามล าดบั  
 ดา้นการส่งเสริมการขาย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ระดบัปริญญาตรีและระดบั
ปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท คือ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลให้ลูกคา้ทราบ
เป็นระยะ ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.63 และ 2.85 ตามล าดบั  
 ด้านบุคลากร ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ระดับปริญญาตรี คือ สัตวแพทย์
สามารถแนะน าให้ค  าปรึกษาตอบขอ้สงสัยไดเ้ป็นอยา่งดี ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.59 ระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท ไดแ้ก่ สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษาตอบขอ้
สงสัยได้เป็นอย่างดี และสัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ าสถานพยาบาลมีนิสัยรักสัตวเ์อาใจใส่ดูแล
จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงไดแ้ละมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.57  
 ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก 
ระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่ ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเทแสงสวา่งเพียงพอ สะอาดไม่มีกล่ินเหม็น
แบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน และ อุปกรณ์เคร่ืองมือสะอาดจดัวางในท่ีปลอดภยั ให้ความส าคญัในระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.19 ส่วนระดบัปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท คือ อุปกรณ์เคร่ืองมือสะอาดจดัวางในท่ี
ปลอดภยั ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 
 ด้านกระบวนการ ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ระดับปริญญาตรี และ ระดับ
ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท คือ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.53 และ 4.85 ตามล าดบั  
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ตารางที่ 27  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการเงิน จ  าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การเงิน (Finance) 

ระดบัการศึกษา 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

ป.ตรี ป.โท และสูงกว่า ป.โท 

n = 32 n = 7 

1.  ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
3.84 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

2.  จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ตน้ทุนต ่า 
3.81 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.  การบริหารการเงินใหมี้สภาพคล่อง มีเงินสดหมุนเวยีน
ส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม 

3.91 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.  การจดัสรรเงินทุนไปลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.59 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.78 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

  
 จากตารางท่ี 27 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จดา้นการเงินจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด ดงัน้ี 
ระดบัปริญญาตรี และ ระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท มีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.78 และ 3.96 ตามล าดบั โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ระดบัปริญญาตรี และ
ระดบัปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท คือ การบริหารการเงินให้มีสภาพคล่องมีเงินสดหมุนเวียน
ส าหรับใช้จ่ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.91 และ 
4.14 ตามล าดบั  
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ตารางที่ 28  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการผลิตและด าเนินงาน 
จ  าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด  (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ 
จ านวน 39 ราย) 

การผลติและด าเนินงาน 
(Operation and Manufacturing) 

ระดบัการศึกษา 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

ป.ตรี 
ป.โท และสูงกว่า ป.

โท 

n = 32 n = 7 
1.  สามารถบริหารตน้ทุนในการใหบ้ริการการรักษาต ่าท่ีสุด หรือ
อยูใ่นเกณฑท่ี์พอใจได ้

4.03 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

2. มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาใหไ้ด้
มาตรฐาน 

4.25 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

3. สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

4.09 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4. มีความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง
ไป (ขั้นตอนการด าเนินงานปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์) 

4.09 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.12 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 28 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จด้านการผลิตและด าเนินงานจ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด ดงัน้ี ระดบัปริญญาตรี และ ระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท มีความส าคญัใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.12 และ 4.21 ตามล าดบั โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก 
ระดับปริญญาตรี คือ มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในการให้บริการการรักษาให้ได้มาตรฐาน  
ให้ความส าคญัในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 ระดบัปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท คือ สามารถ
ตอบสนองลูกคา้โดยการใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ให้ความส าคญั
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.29 
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ตารางที่ 29  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ  าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด  (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ 
จ านวน 39 ราย) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources) 

ระดบัการศึกษา 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

ป.ตรี ป.โท และสูงกว่า ป.โท 

n = 32 n = 7 

1. มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดี ท าใหไ้ด้
พนกังานตรงตามความตอ้งการของสถานพยาบาล 

4.00 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

2. มีระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กบัภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย 

4.16 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

3. มีการจดัฝึกอบรบ พฒันา และประเมินผลพนกังานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.78 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.98 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 29 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจ าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด ดงัน้ี ระดบัปริญญาตรี และ ระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท มีความส าคญัใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.98 และ 4.04 ตามล าดบั โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก 
ระดบัปริญญาตรี คือ มีระบบการบริหารจูงใจและการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของ
งานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 ระดบัปริญญาโทและสูง
กวา่ปริญญาโท ไดแ้ก่  มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดีท าให้ไดพ้นกังานตรงตามความ
ตอ้งการของสถานพยาบาล และ มีระบบการบริหารจูงใจและการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15  
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ตารางที่ 30  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการวิจัยและพัฒนา จ  าแนก
ตามระดบัการศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การวจัิยและพฒันา 
(Research and Development) 

ระดบัการศึกษา 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

ป.ตรี ป.โท และสูงกว่า ป.โท 

n = 32 n = 7 
1. สตัวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาสตัว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสตัว ์และเขา้รับการอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.00 
(มาก) 

4.57 
(มากทีสุ่ด) 

2. พนกังานมีการพฒันาการท างานเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

3.88 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.94 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

 
  จากตารางท่ี 30 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการวิจยัและพฒันาจ าแนกตามระดบัการศึกษา
สูงสุด ดงัน้ี ระดบัปริญญาตรี มีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.94 ระดบัปริญญาโท
และสูงกว่าปริญญาโท มีความส าคญัในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.50 โดยปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ระดบัปริญญาตรี และ ระดบัปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท คือ สัตว
แพทยมี์การศึกษาอ่านวารสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตวโ์รคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสัตวแ์ละเขา้
รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ ระดบัปริญญาตรีให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนระดบั
ปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโทใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.57  
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ตารางที่ 31  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการจัดการ จ  าแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

   การจัดการ (Management) 

ระดบัการศึกษา 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

ป.ตรี ป.โท และสูงกว่า ป.โท 

n = 32 n = 7 
1. มีการวางแผนธุรกิจ (Planning) โดยก าหนดเป้าหมายชดัเจน
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และปฏิบติังานไดต้ามแผนท่ีวางไว ้

3.88 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2. มีโครงสร้างองคก์ร (Organizing) ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะของกิจการ ติดต่อประสานงานภายในองคก์ร
สะดวก  

3.75 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3. มีการสรรหา จดัสรรคนใหเ้หมาะสมกบังาน (Staffing) 
รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร  

4.16 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

4. ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ (Directing) สามารถสัง่การ 
ชกัน า จูงใจ ใหบุ้คลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.91 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

5. มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผน และหาแนว
ทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

4.25 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.99 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 31 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด ดงัน้ี 
ระดบัปริญญาตรี และ ระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท มีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.99 และ 4.08 ตามล าดบั โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ระดบัปริญญาตรี คือ มี
การควบคุม (Controlling) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผน
และหาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 ระดบั
ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท ได้แก่ มีมีการสรรหา จดัสรรคนให้เหมาะสมกบังาน (Staffing) 
รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร และ ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ (Directing) สามารถสั่ง
การ ชกัน า จูงใจ ให้บุคลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.28 
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ตารางที่ 32  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านปัจจัยภายนอก จ  าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ (External) 

ระดบัการศึกษา 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

ป.ตรี ป.โท และสูงกว่า ป.โท 

n = 32 n = 7 

1. อตัราการเติบโตท่ีขยายตวัข้ึนเร่ือยๆของตลาดสตัวเ์ล้ียง 
3.81 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

2. พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสตัวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มีความ
เอาใจใส่ต่อสตัวเ์ล้ียงมากข้ึน 

4.13 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.97 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 32 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นปัจจยัภายนอกจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ดงัน้ี ระดบัปริญญาตรี และ ระดบัปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท มีความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.97 และ 3.92 ตามล าดบั โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ระดบัปริญญา
ตรี และ ระดับปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท คือ พฤติกรรมของเจ้าของท่ีมีต่อสัตว์เล้ียงได้
เปล่ียนไปมีความเอาใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมากข้ึน ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 และ 3.99 
ตามล าดบั  
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ตารางที่ 33  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยความส าเร็จ ด้านการตลาด  จ  าแนกตาม
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การตลาด (Marketing) 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product)     

1. สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความ
น่าเช่ือถือ และมีเคร่ืองการันตี (ใบรับรองหรือ
ประกาศนียบตัรต่างๆ) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3.89 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

2. มีบริการรักษาครบวงจร (ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั 
ฯลฯ) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3.61 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3. มีท่ีพกัดูแลสตัวป่์วยคา้งคืน (มีเคร่ือง X-Ray และ
เคร่ืองดมยา) 

4.00 
(มาก) 

3.22 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

4. มีบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการรักษา เช่น อาบน ้ า-
ตดัแต่งขน ฝากเล้ียง หรือ Pet Shop เป็นตน้ 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.80 
(มาก) 

2.79 
(ปานกลาง) 

รวม 
4.00 
(มาก) 

3.43 
(ปานกลาง) 

4.05 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

ด้านราคา (Price)     

5. ค่าใชจ่้ายในการรักษาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 
2.00 
(นอ้ย) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและ
คุณภาพการรักษา 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.17 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

7. มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
3.50 
(มาก) 

2.89 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

รวม 
3.50 
(มาก) 

3.37 
(ปานกลาง) 

3.60 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 
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ตารางที่ 33  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยความส าเร็จ ด้านการตลาด  จ  าแนกตาม
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)     

8. สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สญัจรไปมาได้
สะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.22 
(มาก) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.36 
(มาก) 

9. มีบริการใหค้  าปรึกษา ท านดัล่วงหนา้ ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโทรศพัท ์

4.00 
(มาก) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

10. มีบริการรักษาสตัวเ์ล้ียงถึงบา้นลูกคา้ 
4.00 
(มาก) 

3.22 
(ปานกลาง) 

2.80 
(ปานกลาง) 

3.93 
(มาก) 

11. วนั เวลา เปิด-ปิดของสถานพยาบาลสะดวกส าหรับ
ลูกคา้ 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3.72 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.43 
(ปานกลาง) 

12. เปิดใหบ้ริการรักษา 24 ชัว่โมง 
2.50 

(ปานกลาง) 
2.17 
(นอ้ย) 

3.20 
(ปานกลาง) 

2.14 
(นอ้ย) 

รวม 
3.90 
(มาก) 

3.27 
(ปานกลาง) 

3.48 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)     

13. มีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น นิตยสารและวทิยทุอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 

1.00 
(นอ้ยท่ีสุด) 

2.22 
(นอ้ย) 

2.60 
(ปานกลาง) 

2.07 
(นอ้ย) 

14. มีเอกสาร/แผน่พบัใหค้วามรู้ของทางสถานพยาบาล
สตัวแ์จกฟรีใหก้บัลูกคา้ 

2.50 
(ปานกลาง) 

2.72 
(ปานกลาง) 

2.80 
(ปานกลาง) 

2.21 
(นอ้ย) 

15. มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสตัว์
ใหลู้กคา้ทราบเป็นระยะ 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.72 
(ปานกลาง) 

2.60 
(ปานกลาง) 

2.57 
(ปานกลาง) 

รวม 
2.16 
(นอ้ย) 

2.55 
(ปานกลาง) 

2.66 
(ปานกลาง) 

2.28 
(นอ้ย) 
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ตารางที่ 33  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยความส าเร็จ ด้านการตลาด  จ  าแนกตาม
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

ด้านบุคลากร (People)     

16. สตัวแพทยมี์ช่ือเสียง มีความรู้ ทกัษะ และความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3.94 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

17. สตัวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษา และตอบขอ้
สงสยัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.39 
(มาก) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

4.71 
(มากท่ีสุด) 

18. สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มี
นิสยัรักสตัว ์ มีความเอาใจใส่ดูแลสตัวเ์ล้ียง จดจ าช่ือ
สตัวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี (Service 
mind) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.28 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.64 
(มากท่ีสุด) 

19. มีสตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล 
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

4.21 
(มาก) 

รวม 
4.87 

(มากทีสุ่ด) 
4.15 
(มาก) 

4.75 
(มากทีสุ่ด) 

4.49 
(มาก) 

ด้านการสร้างและน าเสนภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

    

20. ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสงสวา่ง
เพียงพอ สะอาด ไม่มีกล่ินเหมน็ แบ่งพ้ืนท่ีเป็นสดัส่วน 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.28 
(มาก) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

21. อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา สะอาด จดั
วางในท่ีปลอดภยั 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.17 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.21 
(มาก) 

22. มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เช่น ทีว ี
หนงัสือพิมพ ์ท่ีนัง่ ฯลฯ 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.07 
(ปานกลาง) 

23. ภายนอกร้านตกแต่งดูสะอาด สบายตา มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ 

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.57 
(มาก) 

รวม 
4.50 

(มากท่ีสุด) 
3.90 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 
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ตารางที่ 33  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยความส าเร็จ ด้านการตลาด  จ  าแนกตาม
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

ด้านกระบวนการ (Process)     

24. มีการจดัท าแฟ้มประวติัและมีบตัรประจ าตวัสตัว์
เล้ียง 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

25. มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน 
(ซกัถามอาการเช็คประวติั ตรวจ วนิิจฉยัโรค รักษา เป็น
ตน้) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.22 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.57 
(มากท่ีสุด) 

26. มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง 
5.00 

(มากท่ีสุด) 
4.22 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

27. กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวดเร็ว 
วนิิจฉยัโรคถูกตอ้ง รักษาหาย ติดตาผลการรักษา เป็น
ตน้) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

รวม 
4.87 

(มากทีสุ่ด) 
4.23 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.05 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 33 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดจ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี ทั้งน้อยกวา่ 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี และ มากกวา่ 5 ปี ให้ความส าคญัอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.05 3.59 3.93 และ 3.68 ตามล าดบั ส าหรับนอ้ยกวา่ 1 ปี ใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นบุคลากร และ ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.87 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส าหรับ 1-3 ปี ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ีย 
4.23 ซ่ึงมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ส าหรับ 3-5 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นบุคลากร โดย 3-5 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.75 ซ่ึงมีความส าคญัอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ส่วนมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.49 ซ่ึงมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
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 ดา้นผลิตภณัฑ์ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั น้อยกว่า 1 ปี และ 3-5 ปี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี  
มีความน่าเช่ือถือ และมีเคร่ืองการันตี และ มีบริการรักษาครบวงจร โดยนอ้ยกวา่ 1 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากนั
เท่ากับ 4.50 ซ่ึงมีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด และ 3-5 ปี  มีค่าเฉล่ียเท่ากันเท่ากับ 4.20 ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมาก ส่วน 1-3 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็น
ล าดับแรก คือ สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และมีเคร่ืองการันตี มี
ค่าเฉล่ีย 3.89 และ 3.93 ตามล าดบั ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
 ด้านราคา ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน น้อยกว่า 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี และ 
มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการของโรคและคุณภาพการรักษา โดยนอ้ยกว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ีย 5.00 ซ่ึงมีความส าคญั
ในระดบัมากท่ีสุด ส่วน 1-3 ปี 3-5 ปี และ มากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.17 4.20 และ 4.36 ตามล าดบั ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมาก 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั นอ้ยกวา่ 1 ปี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สัญจรไป
มาได้สะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ และ วนั เวลา เปิด-ปิดของสถานพยาบาลสะดวกส าหรับลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากัน 4.50 ซ่ึงมีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ส่วน 1-3 ปี 3-5 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สัญจรไปมาได้
สะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ โดย 3-5 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วน 1-3 ปี 
และ มากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.22 และ 4.36 ตามล าดบั ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
 ดา้นการส่งเสริมการขาย ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั น้อยกว่า 1 ปี และ 
มากกวา่ 5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ของสถานพยาบาลสัตวใ์ห้ลูกคา้ทราบเป็นระยะ มีค่าเฉล่ีย 3.00 และ 2.57 ตามล าดบั ซ่ึงมีความส าคญั
ในระดบัปานกลาง ส าหรับ 1-3 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ได้แก่ มี
เอกสาร/แผ่นพบัให้ความรู้ของทางสถานพยาบาลสัตวแ์จกฟรีให้กบัลูกคา้ และ มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของสถานพยาบาลสัตวใ์ห้ลูกคา้ทราบเป็นระยะ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 2.72 ซ่ึงมีความส าคญัใน
ระดบัปานกลาง ส่วน 3-5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ มีเอกสาร/แผน่
พบัให้ความรู้ของทางสถานพยาบาลสัตวแ์จกฟรีให้กบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 2.80 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบั
ปานกลาง 
 ดา้นบุคลากร ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั น้อยกวา่ 1 ปี ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัย
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ลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี สัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสัยรักสัตว ์ มีความเอาใจใส่
ดูแลสัตวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี และ มีสัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ี
ประจ าสถานพยาบาล ให้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 5.00 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด ส าหรับ 1-3 ปี และ มากกวา่ 5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ สัตว
แพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี โดย 1-3 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.39 
ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก ส่วนมากกว่า 5 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.71 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
ส าหรับ 3-5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ สัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ี
ประจ าสถานพยาบาล มีนิสัยรักสัตว ์ มีความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจ
ในการใหบ้ริการท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 5.00 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
 ด้านการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึง
ปัจจุบนั นอ้ยกวา่ 1 ปี ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ภายในสถานพยาบาลมีอากาศ
ถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น แบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน และ อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีใชรั้กษา สะอาด จดัวางในท่ีปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 5.00 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
ส าหรับ 1-3 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก คือ ภายในสถานพยาบาลมี
อากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น แบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน มีค่าเฉล่ีย 4.28 ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมาก  และส าหรับ 3-5 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากเป็นล าดบัแรก คือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา สะอาด จดัวางในท่ีปลอดภยั โดย 3-5 ปี 
มีค่าเฉล่ีย 5.00 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.21 ซ่ึงมีความส าคญั
ในระดบัมาก 
 ดา้นกระบวนการ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั นอ้ยกวา่ 1 ปี ใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการให้บริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน มีการ
ช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง และ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 5.00 ซ่ึง
มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส าหรับ 1-3 ปี และ 3-5 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็น
ล าดับแรก คือ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ  มีค่าเฉล่ีย 4.50 และ 5.00 ตามล าดับ ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วนมากกวา่ 5 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก 
คือ มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย4.57 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
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 ตารางที่ 34  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการเงิน จ  าแนกตามระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ 
จ านวน 39 ราย) 

การเงิน (Finance) 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

1.  ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
3.50 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

2.  จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตน้ทุนต ่า 

4.50 
(มากทีสุ่ด) 

3.67 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3.  การบริหารการเงินใหมี้สภาพคล่อง มีเงินสด
หมุนเวยีนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ี
เหมาะสม 

4.50 
(มากทีสุ่ด) 

3.78 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

4.  การจดัสรรเงินทุนไปลงทุนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.50 
(มากทีสุ่ด) 

3.39 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.93 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.25 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3.98 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 34 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จดา้นการเงินจ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจจนถึงปัจจุบนั ทั้งน้อยกว่า 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.25 3.65 3.80 และ 3.98 ตามล าดบั ส าหรับนอ้ยกวา่ 1 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ตน้ทุนต ่า การ
บริหารการเงินให้มีสภาพคล่อง มีเงินสดหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม 
และ การจดัสรรเงินทุนไปลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.50 ซ่ึงมีความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด ส าหรับ 1-3 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ได้แก่ ระบบ
บญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ และ การบริหารการเงินให้มีสภาพคล่อง มีเงินสดหมุนเวียนส าหรับใช้จ่าย
ภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 3.78 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก ส าหรับ 3-5 ปี 
ให้ความส าคญักับปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ และ 
จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ตน้ทุนต ่า มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.00 ซ่ึงมีความส าคญัใน
ระดบัมาก และส าหรับมากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ การ
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บริหารการเงินให้มีสภาพคล่อง มีเงินสดหมุนเวยีนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ีย 4.14 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก  
 
ตารางที่ 35  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการผลิตและด าเนินงาน 
จ  าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจ
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การผลติและด าเนินงาน 
(Operation and Manufacturing) 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 
(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 
1.  สามารถบริหารตน้ทุนในการใหบ้ริการการรักษา
ต ่าท่ีสุด หรืออยูใ่นเกณฑท่ี์พอใจได ้

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3.89 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

2. มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการ
รักษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.17 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

3. สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการใหบ้ริการได้
อยา่งรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

3.94 
(มาก) 

4.80 
(มากทีสุ่ด) 

4.00 
(มาก) 

4. มีความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการเม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป (ขั้นตอนการด าเนินงานปรับเปล่ียน
ไดต้ามสถานการณ์) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

4.00 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.75 

(มากท่ีสุด) 
4.00 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 35 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการผลิตและด าเนินงานจ าแนกตามระยะเวลาใน
การประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 1-3 ปี 3-5 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมาก  
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00 4.40 และ 4.13 ตามล าดบั ส่วนน้อยกว่า 1 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.75 ส าหรับนอ้ยกวา่ 1 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบั
แรก ไดแ้ก่ สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ และ มีความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 5.00 ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส าหรับ 1-3 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากเป็นล าดบัแรก คือ มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาให้ได้มาตรฐาน มี
ค่าเฉล่ีย 4.17 และ 4.29 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก และส าหรับ 3-5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 4.80 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 36  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ  าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจ
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources) 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 
(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 
1. มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดี ท า
ใหไ้ดพ้นกังานตรงตามความตอ้งการของ
สถานพยาบาล 

4.00 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2. มีระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บ
มอบหมาย 

4.50 
(มากทีสุ่ด) 

4.28 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3. มีการจดัฝึกอบรบ พฒันา และประเมินผล
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

3.50 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

3.97 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 36 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจ าแนกตามระยะเวลา
ใน ก ารป ระกอบ ธุ ร กิ จจน ถึ ง ปั จ จุบัน  ทั้ งน้ อ ยก ว่ า  1 ปี  1-3 ปี  3-5 ปี  แ ล ะ  ม ากก ว่ า  5 ปี  
ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00 4.04 3.86 และ 3.97 ตามล าดบั ส าหรับนอ้ยกวา่ 
1 ปี และ 1-3 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ มีระบบการบริหาร จูงใจ 
และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย โดยนอ้ยกวา่ 1 
ปี มีค่าเฉล่ีย 4.50 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และ 1-3 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.28 ซ่ึงมีความส าคญัใน
ระดบัมาก ส่วน 3-5 ปี และ มากกวา่ 5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานท่ีดี  ท าให้ได้พนักงานตรงตามความต้องการของ
สถานพยาบาล และ มีระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของ
งานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.00 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
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ตารางที่ 37  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการวิจัยและพัฒนา จ  าแนก
ตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การวจัิยและพฒันา 
(Research and Development) 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 
(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 
1. สตัวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาสตัว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบั
สตัว ์และเขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 

4.50 
(มากทีสุ่ด) 

3.78 
(มาก) 

4.60 
(มากทีสุ่ด) 

4.29 
(มาก) 

2. พนกังานมีการพฒันาการท างานเพื่อใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.50 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.60 
(มากทีสุ่ด) 

4.07 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.18 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 37 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จดา้นการวิจยัและพฒันาจ าแนกตามระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั น้อยกว่า 1 ปี 1-3 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00 3.78 และ 4.18 ตามล าดบั ส่วน 3-5 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.60 ส าหรับน้อยกว่า 1 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากเป็นล าดบัแรก คือ สัตวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตว ์โรค
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกับสัตว ์และเขา้รับการอบรมอย่างสม ่าเสมอ โดยน้อยกว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.50 ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และมากกวา่ 5 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.29 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก ส าหรับ 
1-3 ปี และ 3-5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ สัตวแพทยมี์การศึกษา 
อ่านวารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสัตว ์และเขา้รับการอบรม
อย่างสม ่าเสมอ และ พนักงานมีการพฒันาการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย 1-3 ปี มี
ค่าเฉล่ีย 3.78 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก ส่วน 3-5 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด 
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ตารางที่ 38  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยความส าเร็จ ด้านการจัดการ จ  าแนกตาม
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

   การจัดการ (Management) 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 
1. มีการวางแผนธุรกิจ (Planning) โดยก าหนด
เป้าหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และปฏิบติังาน
ไดต้ามแผนท่ีวางไว ้

4.00 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

2. มีโครงสร้างองคก์ร (Organizing) ท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกิจการ ติดต่อประสานงาน
ภายในองคก์รสะดวก  

4.00 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3.93 
(มาก) 

3. มีการสรรหา จดัสรรคนใหเ้หมาะสมกบังาน 
(Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร  

4.00 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4. ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ (Directing) 
สามารถสัง่การ ชกัน า จูงใจ ใหบุ้คลากรปฏิบติัตาม
แผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.50 
(มากทีสุ่ด) 

3.72 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

5. มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อเป้าหมาย
และแผน และหาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาด
เกิดข้ึน 

4.50 
(มากทีสุ่ด) 

4.06 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.20 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 38 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการจ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบ
ธุรกิจจนถึงปัจจุบนั ทั้งน้อยกว่า 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.20 3.87 4.04 และ 4.14 ตามล าดบั ส าหรับนอ้ยกวา่ 1 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ (Directing) สามารถสั่งการ ชกัน า 
จูงใจ ให้บุคลากรปฏิบติัตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมายและแผน และหาแนวทางแก้ไขหากมี
ข้อผิดพลาดเกิดข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 4.50 ซ่ึงมีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ส าหรับ 1-3 ปี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ มีการสรรหา จดัสรรคนให้เหมาะสมกบังาน 
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(Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้ับองค์กร มีค่าเฉล่ีย 4.17 ซ่ึงมีความส าคญัในระดับมาก 
ส าหรับ 3-5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการสรรหา จดัสรรคน
ให้เหมาะสมกับงาน (Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้ับองค์กร ภาวะผูน้ าของเจ้าของ/
ผูจ้ดัการ (Directing) สามารถสั่งการ ชกัน า จูงใจ ให้บุคลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และ มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและ
แผน และหาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.20 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบั
มาก และส าหรับมากกวา่ 5 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ มีการควบคุม 
(Controlling) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผน และหาแนว
ทางแกไ้ขหากมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.36 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
 
ตารางที่ 39  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านปัจจัยภายนอก จ  าแนกตาม
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ (External) 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 1ปี 1-3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 
1. อตัราการเติบโตท่ีขยายตวัข้ึนเร่ือยๆของตลาด
สตัวเ์ล้ียง 

3.50 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

2. พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสตัวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไป มีความเอาใจใส่ต่อสตัวเ์ล้ียงมากข้ึน 

4.00 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.60 
(มากทีสุ่ด) 

4.00 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3.93 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 39 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จด้านปัจจยัภายนอกจ าแนกตามระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั ทั้งนอ้ยกวา่ 1 ปี 1-3 ปี และ มากกวา่ 5 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.75 3.86 และ 3.93 ตามล าดบั ส่วน 3-5 ปี ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.50 ส าหรับนอ้ยกวา่ 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี และ มากกวา่ 5 ปี ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ี
มีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มีความเอาใจใส่
ต่อสัตว์เล้ียงมากข้ึน โดยน้อยกว่า 1 ปี  1-3 ปี  และ มากกว่า 5 ปี  มีค่าเฉล่ีย 4.00 4.06 และ 4.00
ตามล าดบั ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก และ 3-5 ปี มีค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 40  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การตลาด (Marketing) 
เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 
< 100,000 100,000-500,000 500,001-1,000,000 > 1,000,000 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product)     

1. สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความ
น่าเช่ือถือ และมีเคร่ืองการันตี (ใบรับรองหรือ
ประกาศนียบตัรต่างๆ) 

4.00 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

2. มีบริการรักษาครบวงจร (ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา 
ผา่ตดั ฯลฯ) 

4.00 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

3. มีท่ีพกัดูแลสตัวป่์วยคา้งคืน (มีเคร่ือง X-Ray และ
เคร่ืองดมยา) 

3.80 
(มาก) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

4.20 
(มาก) 

4. มีบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการรักษา เช่น 
อาบน ้ า-ตดัแต่งขน ฝากเล้ียง หรือ Pet Shop เป็นตน้ 

3.40 
(ปานกลาง) 

2.81 
(ปานกลาง) 

2.92 
(ปานกลาง) 

3.60 
(มาก) 

รวม 
3.80 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.42 
(ปานกลาง) 

4.15 
(มาก) 

ด้านราคา (Price)     

5. ค่าใชจ่้ายในการรักษาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 
3.40 

(ปานกลาง) 
3.06 

(ปานกลาง) 
2.85 

(ปานกลาง) 
2.80 

(ปานกลาง) 
6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรค
และคุณภาพการรักษา 

4.40 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

7. มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายใหเ้ห็นอยา่ง
ชดัเจน 

3.80 
(มาก) 

3.19 
(ปานกลาง) 

2.85 
(ปานกลาง) 

3.60 
(มาก) 

รวม 
3.86 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.53 
(มาก) 
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ตารางที่ 40  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 
< 100,000 100,000-500,000 500,001-1,000,000 > 1,000,000 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)     

8. สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สญัจรไปมาได้
สะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.37 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

9. มีบริการใหค้  าปรึกษา ท านดัล่วงหนา้ ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโทรศพัท ์

3.60 
(มาก) 

3.13 
(ปานกลาง) 

2.92 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

10. มีบริการรักษาสตัวเ์ล้ียงถึงบา้นลูกคา้ 
3.80 
(มาก) 

3.56 
(มาก) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.60 
(มาก) 

11. วนั เวลา เปิด-ปิดของสถานพยาบาลสะดวก
ส าหรับลูกคา้ 

4.00 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.80 
(มาก) 

12. เปิดใหบ้ริการรักษา 24 ชัว่โมง 
2.40 
(นอ้ย) 

2.44 
(นอ้ย) 

1.85 
(นอ้ย) 

3.00 
(ปานกลาง) 

รวม 
3.68 
(มาก) 

3.43 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

 3.64 
(มาก) 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)     

13. มีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น นิตยสารและวทิยุ
ทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2.40 
(นอ้ย) 

1.94 
(นอ้ย) 

2.15 
(นอ้ย) 

2.60 
(ปานกลาง) 

14. มีเอกสาร/แผน่พบัใหค้วามรู้ของทาง
สถานพยาบาลสตัวแ์จกฟรีใหก้บัลูกคา้ 

2.20 
(นอ้ย) 

2.31 
(นอ้ย) 

2.85 
(ปานกลาง) 

2.80 
(ปานกลาง) 

15. มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาล
สตัวใ์หลู้กคา้ทราบเป็นระยะ 

2.80 
(ปานกลาง) 

2.50 
(ปานกลาง) 

2.62 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

รวม 
2.46 
(นอ้ย) 

2.25 
(นอ้ย) 

2.54 
(ปานกลาง) 

2.86 
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 40  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 
< 100,000 100,000-500,000 500,001-1,000,000 > 1,000,000 

ด้านบุคลากร (People)     

16. สตัวแพทยมี์ช่ือเสียง มีความรู้ ทกัษะ และความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.38 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

17. สตัวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษา และ
ตอบขอ้สงสยัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.69 
(มากท่ีสุด) 

4.38 
(มาก) 

4.80 
(มากท่ีสุด) 

18. สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มี
นิสยัรักสตัว ์ มีความเอาใจใส่ดูแลสตัวเ์ล้ียง จดจ าช่ือ
สตัวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี 
(Service mind) 

4.40 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.38 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

19. มีสตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล 
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

4.00 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

รวม 
4.40 
(มาก) 

4.51 
(มากทีสุ่ด) 

4.15 
(มาก) 

4.60 
(มากทีสุ่ด) 

ด้านการสร้างและน าเสนภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพ (Physical Evidence) 

    

20. ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสงสวา่ง
เพียงพอ สะอาด ไม่มีกล่ินเหมน็ แบ่งพ้ืนท่ีเป็น
สดัส่วน 

3.80 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

21. อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา สะอาด 
จดัวางในท่ีปลอดภยั 

4.40 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

22. มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เช่น ทีว ี
หนงัสือพิมพ ์ท่ีนัง่ ฯลฯ 

3.60 
(มาก) 

2.94 
(ปานกลาง) 

3.69 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

23. ภายนอกร้านตกแต่งดูสะอาด สบายตา มีท่ีจอด
รถเพียงพอ 

3.80 
(มาก) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.77 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

รวม 
3.90 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 
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ตารางที่ 40  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 
< 100,000 100,000-500,000 500,001-1,000,000 > 1,000,000 

ด้านกระบวนการ (Process)     

24. มีการจดัท าแฟ้มประวติัและมีบตัรประจ าตวัสตัว์
เล้ียง 

4.40 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

25. มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน 
(ซกัถามอาการเช็คประวติั ตรวจ วนิิจฉยัโรค รักษา 
เป็นตน้) 

4.40 
(มาก) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.23 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

26. มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง 
4.40 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

27. กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวดเร็ว 
วนิิจฉยัโรคถูกตอ้ง รักษาหาย ติดตาผลการรักษา 
เป็นตน้) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

4.60 
(มากท่ีสุด) 

รวม 
4.45 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

4.30 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.84 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 40 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดจ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ ดงัน้ี ทั้ง
น้อยกวา่ 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท และ มากกวา่ 1,000,000 บาท 
ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.84 3.65 3.58 และ 3.95 ตามล าดบั  ส าหรับนอ้ย
กว่า 100,000 บาท และ 500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับ
แรก คือ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.45 และ 4.30 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วน 100,000-
500,000 บาท และ มากกวา่ 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ 
ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 4.51 และ 4.60 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ เงินลงทุนเร่ิมตน้ น้อยกว่า 100,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และมีเคร่ืองกา
รันตี และ มีบริการรักษาครบวงจร มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.00 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก ส่วน 100,000-
500,000 บาท และ 500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ 
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สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และมีเคร่ืองการันตี มีค่าเฉล่ีย 3.94 และ 
3.92 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก ส่วนมากกวา่ 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากเป็นล าดบัแรก คือ มีบริการรักษาครบวงจร มีค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
 ด้านราคา เงินลงทุนเร่ิมต้น ทั้ งน้อยกว่า 100,000 บาท  100,000-500,000 บาท 500,001-
1,000,000 บาท และ มากกวา่ 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก 
คือ ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและคุณภาพการรักษา มีค่าเฉล่ีย 4.40 4.31 4.23 
และ 4.20 ตามล าดบั ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย เงินลงทุนเร่ิมต้น ทั้งน้อยกว่า 100,000 บาท 100,000-500,000 
บาท 500,001-1,000,000 บาท และ มากกว่า 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
เป็นล าดบัแรก คือ สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สัญจรไปมาไดส้ะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ โดย
นอ้ยกวา่ 100,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วน 100,000-500,000 บาท 
500,001-1,000,000 บาท และ มากกวา่ 1,000,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 4.37 4.15 และ 4.40 ซ่ึงมีความส าคญั
ในระดบัมาก 
 ดา้นการส่งเสริมการขาย เงินลงทุนเร่ิมตน้ นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท และ 
มากกว่า 1,000,000 บาท  ให้ความส าคัญกับ ปัจจัย ท่ี มีค่ าเฉ ล่ียมากเป็นล าดับแรก  คือ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสัตวใ์ห้ลูกคา้ทราบเป็นระยะ มีค่าเฉล่ีย 2.80 2.50 และ 3.20 
ตามล าดบั ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัปานกลาง ส่วน 500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ มีเอกสาร/แผ่นพบัให้ความรู้ของทางสถานพยาบาลสัตวแ์จกฟรี
ใหก้บัลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 2.85 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัปานกลาง  
 ดา้นบุคลากร เงินลงทุนเร่ิมตน้ น้อยกว่า 100,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ สัตวแพทยมี์ช่ือเสียง มีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะทางสูง และ 
สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.60 
ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วน 100,000-500,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากเป็นล าดบัแรก คือ สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
มีค่าเฉล่ีย 4.69 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วน 500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบั
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัย
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และ สัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสัยรักสัตว ์ มีความเอาใจ
ใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได้ และมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากัน 4.38 ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมาก ส่วนมากกว่า 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็น
ล าดบัแรก คือ สัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสัยรักสัตว ์ มีความเอาใจใส่ดูแลสัตว์
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เล้ียง จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 5.00 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด 
 ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ เงินลงทุนเร่ิมตน้ น้อยกวา่ 100,000 บาท 
และ 100,000-500,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้รักษา สะอาด จดัวางในท่ีปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 4.40 และ 4.25 ตามล าดับ ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมาก ส่วน 500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็น
ล าดบัแรก คือ ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น แบ่ง
พื้นท่ีเป็นสัดส่วน มีค่าเฉล่ีย 4.54 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และมากกวา่ 1,000,000 บาท ให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสง
สว่างเพียงพอ สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น แบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน และ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้
รักษา สะอาด จดัวางในท่ีปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.60 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
 ด้านกระบวนการ เงินลงทุนเร่ิมต้น น้อยกว่า 100,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท และ 
มากกวา่ 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ กระบวนการรักษา
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.60 4.62 และ 4.60 ตามล าดบั ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วน 
100,000-500,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการให้บริการ
รักษาเป็นระบบและมาตรฐาน และ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.56 ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 41  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการเงิน จ  าแนกตามเงินลงทุน
เร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การเงิน (Finance) 
เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 
< 100,000 100,000-500,000 500,001-1,000,000 > 1,000,000 

1.  ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
3.60 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2.  จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตน้ทุนต ่า 

3.60 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3.  การบริหารการเงินใหมี้สภาพคล่อง มีเงิน
สดหมุนเวยีนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.  การจดัสรรเงินทุนไปลงทุนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.80 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.80 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 41 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการเงินจ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ ทั้งนอ้ยกวา่ 
100,000 บาท  100,000-500,000 บาท  500,001-1,000,000 บาท  และ มากกว่า 1,000,000 บาท  ให้
ความส าคญัในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.75 3.94 3.62 และ 4.05 ส าหรับน้อยกว่า 100,000 
บาท และ 500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคญักับปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก คือ การ
บริหารการเงินให้มีสภาพคล่อง มีเงินสดหมุนเวยีนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ีย 4.00 และ 4.13 ตามล าดบั ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก ส าหรับ 100,000-500,000 บาท ให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.13 
ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก ส่วนมากกว่า 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
เป็นล าดับแรก ได้แก่ จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต ่า และ การบริหาร
การเงินใหมี้สภาพคล่อง มีเงินสดหมุนเวยีนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั 4.20 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
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ตารางที ่42  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการผลติและด าเนินงานจ าแนก
ตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การผลติและด าเนินงาน 
(Operation and Manufacturing) 

เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 
(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 100,000 100,000-500,000 500,001-1,000,000 > 1,000,000 

1.  สามารถบริหารตน้ทุนในการใหบ้ริการ
การรักษาต ่าท่ีสุด หรืออยูใ่นเกณฑท่ี์พอใจได ้

4.00 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

2. มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการ
บริการการรักษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

4.20 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

3. สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

4.00 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4. มีความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการเม่ือ
สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป (ขั้นตอนการ
ด าเนินงานปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์) 

4.20 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.10 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 42 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จดา้นการผลิตและด าเนินงานจ าแนกตามเงินลงทุน
เร่ิมต้น ทั้ งน้อยกว่า 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท และ มากกว่า 
1,000,000 บาท ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10 4.31 3.96 และ 4.05 ตามล าดบั 
ส าหรับน้อยกว่า 100,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ได้แก่ มีการ
ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาให้ได้มาตรฐาน และ มีความยืดหยุ่นในการ
ให้บริการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.20 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก ส่วน 
100,000-500,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก คือ สามารถบริหาร
ตน้ทุนในการให้บริการการรักษาต ่าท่ีสุด หรืออยูใ่นเกณฑ์ท่ีพอใจได ้มีค่าเฉล่ีย 4.38 ซ่ึงมีความส าคญั
ในระดบัมาก ส่วน 500,001-1,000,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ 
มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาให้ได้มาตรฐาน มีค่าเฉล่ีย 4.15 ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมาก และมากกว่า 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็น
ล าดับแรก ได้แก่ มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาให้ได้มาตรฐาน และ 
สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการให้บริการไดอ้ย่างรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.20 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
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ตารางที่ 43  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จ าแนกตาม เงินลงทุน เร่ิมต้น  (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี คิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ 
จ านวน 39 ราย) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources) 

เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 
(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 100,000 100,000-500,000 500,001-1,000,000 > 1,000,000 

1. มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ี
ดี ท าใหไ้ดพ้นกังานตรงตามความตอ้งการ
ของสถานพยาบาล 

4.00 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

2. มีระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของ
งานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย 

4.20 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

3. มีการจดัฝึกอบรบ พฒันา และประเมินผล
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

4.00 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

3.60 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.06 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 43 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจ าแนกตามเงินลงทุน
เร่ิมต้น ทั้ งน้อยกว่า 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท และ มากกว่า 
1,000,000 บาท ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.06 4.17 3.87 และ 3.66 ตามล าดบั 
ส าหรับน้อยกว่า 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคัญกับ
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ มีระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กบัภาระหน้าท่ีของงานท่ีพนักงานได้รับมอบหมาย มีค่าเฉล่ีย 4.20 4.38 และ 4.08 ตามล าดับ ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมาก ส่วนมากกว่า 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็น
ล าดบัแรก คือ มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดี ท าให้ไดพ้นักงานตรงตามความตอ้งการ
ของสถานพยาบาล มีค่าเฉล่ีย 3.80 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
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ตารางที่  44  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยความส าเร็จ ด้านการวิจัยและพัฒนา  
จ าแนกตาม เงินลงทุน เร่ิมต้น  (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี คิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ 
จ านวน 39 ราย) 

การวจัิยและพฒันา 
(Research and Development) 

เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 
(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

< 100,000 100,000-500,000 500,001-1,000,000 > 1,000,000 

1. สตัวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสตัว ์โรค
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสตัว ์และเขา้รับการอบรม
อยา่งสม ่าเสมอ 

4.60 
(มากทีสุ่ด) 

4.19 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

2. พนกังานมีการพฒันาการท างานเพื่อใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.20 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.40 
(มาก) 

4.09 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 44 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการวิจยัและพฒันาจ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ 
ทั้ งน้อยกว่า 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท และ มากกว่า 1,000,000 
บาท ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.40 4.09 3.77 และ 4.20 ตามล าดบั ส าหรับ
นอ้ยกวา่ 100,000 บาท และ 100,000-500,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบั
แรก คือ สัตวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิด
ข้ึนกับสัตว์ และเข้ารับการอบรมอย่างสม ่าเสมอ โดยน้อยกว่า 100,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงมี
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และ 100,000-500,000 บาท มีค่าเฉล่ีย 4.19 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบั
มาก ส่วน 500,001-1,000,000 บาท และ มากกวา่ 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากเป็นล าดบัแรก ได้แก่ สัตวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตว ์
โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสัตว ์และเขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ และ พนกังานมีการพฒันาการท างาน
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.77 และ 4.20 ตามล าดบั ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
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ตารางที่ 45  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการจัดการ จ  าแนกตามเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

   การจัดการ (Management) 
เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 
< 100,000 100,000-500,000 500,001-1,000,000 > 1,000,000 

1. มีการวางแผนธุรกิจ (Planning) โดย
ก าหนดเป้าหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบักลยทุธ์
และปฏิบติังานไดต้ามแผนท่ีวางไว ้

3.80 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

2. มีโครงสร้างองคก์ร (Organizing) ท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ
กิจการ ติดต่อประสานงานภายในองคก์ร
สะดวก  

3.80 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

3. มีการสรรหา จดัสรรคนใหเ้หมาะสมกบั
งาน (Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพ
ไวก้บัองคก์ร  

4.00 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4. ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ (Directing) 
สามารถสัง่การ ชกัน า จูงใจ ใหบุ้คลากร
ปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.20 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

5. มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อ
เป้าหมายและแผน และหาแนวทางแกไ้ขหาก
มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน 

4.20 
(มาก) 

4.50 
(มากทีสุ่ด) 

3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

3.72 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 45 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการจ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ ทั้งน้อย
กว่า 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท และ มากกว่า 1,000,000 บาท ให้
ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.00 4.21 3.72 และ 4.08 ตามล าดบั ส าหรับน้อยกว่า 
100,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ได้แก่ ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/
ผูจ้ดัการ (Directing) สามารถสั่งการ ชกัน า จูงใจ ให้บุคลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
และ มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและ
แผน และหาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.20 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบั
มาก ส่วน 100,000-500,000 บาท ให้ความส าคญักับปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ มีการ
ควบคุม (Controlling) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผน และ
หาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.50 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ส่วน 
500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคญักับปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก คือ มีการสรรหา 
จดัสรรคนให้เหมาะสมกบังาน (Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.00 ซ่ึง
มีความส าคญัในระดบัมาก และ มากกวา่ 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็น
ล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีการวางแผนธุรกิจ (Planning) โดยก าหนดเป้าหมายชัดเจนสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
และปฏิบัติงานได้ตามแผนท่ีวางไว ้และ มีการสรรหา จดัสรรคนให้เหมาะสมกับงาน (Staffing) 
รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.20 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก  
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ตารางที่ 46  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านปัจจัยภายนอก จ  าแนกตามเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้ (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ (External) 
เงนิลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 
< 100,000 100,000-500,000 500,001-1,000,000 > 1,000,000 

1. อตัราการเติบโตท่ีขยายตวัข้ึนเร่ือยๆของ
ตลาดสตัวเ์ล้ียง 

3.80 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

2. พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสตัวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไป มีความเอาใจใส่ต่อสตัวเ์ล้ียงมาก
ข้ึน 

4.40 
(มาก) 

4.19 
(มาก) 

3.77 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.10 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 46 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการจดัการจ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ ทั้งน้อย
กว่า 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท และ มากกว่า 1,000,000 บาท ให้
ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.10 4.04 3.65 และ 4.40 ตามล าดบั ส าหรับน้อยกว่า 
100,000 บาท 100,000-500,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
เป็นล าดบัแรก คือ พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มีความเอาใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียง
มากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.40 4.19 และ 3.77 ตามล าดับ ซ่ึงมีความส าคัญในระดับมาก ส่วนมากกว่า 
1,000,000 บาท ให้ความส าคัญกับปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ได้แก่ อัตราการเติบโตท่ี
ขยายตวัข้ึนเร่ือยๆของตลาดสัตวเ์ล้ียง และ พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มีความ
เอาใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมากข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.40 ซ่ึงมีความส าคญัในระดบัมาก 
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ตารางที่ 47  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามยอด
รายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ
จ านวน 39 ราย) 

การตลาด (Marketing) 
ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิหรือลดลง 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) n = 34 n = 5 

1. สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความ
น่าเช่ือถือ และมีเคร่ืองการันตี (ใบรับรองหรือ
ประกาศนียบตัรต่างๆ) 

3.94 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

2. มีบริการรักษาครบวงจร (ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั 
ฯลฯ) 

3.79 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3. มีท่ีพกัดูแลสตัวป่์วยคา้งคืน (มีเคร่ือง X-Ray และเคร่ือง
ดมยา) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

4. มีบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการรักษา เช่น อาบน ้ า-ตดั
แต่งขน ฝากเล้ียง หรือ Pet Shop เป็นตน้ 

3.03 
(ปานกลาง) 

2.25 
(นอ้ย) 

รวม 
3.55 
(มาก) 

3.34 
(ปานกลาง) 

ด้านราคา (Price)   

5. ค่าใชจ่้ายในการรักษาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 
2.91 

(ปานกลาง) 
3.75 
(มาก) 

6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและ
คุณภาพการรักษา 

4.32 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

7. มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
3.21 

(ปานกลาง) 
3.12 

(ปานกลาง) 

รวม 
3.48 

(ปานกลาง) 
3.74 
(มาก) 
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ตารางที่ 47  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามยอด
รายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ
จ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิหรือลดลง 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) n = 34 n = 5 

8. สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สญัจรไปมาได้
สะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

4.32 
(มาก) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

9. มีบริการใหค้  าปรึกษา ท านดัล่วงหนา้ ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโทรศพัท ์

3.15 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

10. มีบริการรักษาสตัวเ์ล้ียงถึงบา้นลูกคา้ 
3.41 

(ปานกลาง) 
4.25 
(มาก) 

11. วนั เวลา เปิด-ปิดของสถานพยาบาลสะดวกส าหรับ
ลูกคา้ 

3.71 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

12. เปิดใหบ้ริการรักษา 24 ชัว่โมง 
2.32 
(นอ้ย) 

2.12 
(นอ้ย) 

รวม 
3.38 

(ปานกลาง) 
3.62 
(มาก) 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)   

13. มีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น นิตยสารและวทิยทุอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 

2.15 
(นอ้ย) 

1.75 
(นอ้ย) 

14. มีเอกสาร/แผน่พบัใหค้วามรู้ของทางสถานพยาบาล
สตัวแ์จกฟรีใหก้บัลูกคา้ 

2.53 
(ปานกลาง) 

2.75 
(ปานกลาง) 

15. มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสตัว์
ใหลู้กคา้ทราบเป็นระยะ 

2.62 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

รวม 
2.43 
(นอ้ย) 

2.50 
(ปานกลาง) 
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ตารางที่ 47  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามยอด
รายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ
จ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิหรือลดลง 

ด้านบุคลากร (People) n = 34 n = 5 

16. สตัวแพทยมี์ช่ือเสียง มีความรู้ ทกัษะ และความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 

4.24 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

17. สตัวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษา และตอบขอ้
สงสยัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

4.59 
(มากท่ีสุด) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

18. สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสยั
รักสตัว ์ มีความเอาใจใส่ดูแลสตัวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสตัวเ์ล้ียง
ได ้และมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี (Service mind) 

4.53 
(มากท่ีสุด) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

19. มีสตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล 
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

4.29 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

รวม 
4.41 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

ด้านการสร้างและน าเสนภาพลกัษณ์ทางกายภาพ       
 (Physical Evidence) 

  

20. ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสงสวา่ง
เพียงพอ สะอาด ไม่มีกล่ินเหมน็ แบ่งพ้ืนท่ีเป็นสดัส่วน 

4.32 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

21. อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา สะอาด จดัวาง
ในท่ีปลอดภยั 

4.35 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

22. มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เช่น ทีว ี
หนงัสือพิมพ ์ท่ีนัง่ ฯลฯ 

3.35 
(ปานกลาง) 

3.75 
(มาก) 

23. ภายนอกร้านตกแต่งดูสะอาด สบายตา มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ 

3.71 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

รวม 
3.93 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 
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ตารางที่ 47  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามยอด
รายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ
จ านวน 39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 

(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิหรือลดลง 

ด้านกระบวนการ (Process) n = 34 n = 5 

24. มีการจดัท าแฟ้มประวติัและมีบตัรประจ าตวัสตัวเ์ล้ียง 
4.12 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

25. มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน 
(ซกัถามอาการเช็คประวติั ตรวจ วนิิจฉยัโรค รักษา เป็น
ตน้) 

4.41 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

26. มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง 
4.35 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

27. กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวดเร็ว 
วนิิจฉยัโรคถูกตอ้ง รักษาหาย ติดตาผลการรักษา เป็นตน้) 

4.65 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

รวม 
4.38 
(มาก) 

4.46 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.69 
(มาก) 

3.78 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี  47 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จด้านการตลาดจ าแนกตามยอดรายได้ปี  2555
เปรียบเทียบกบัปี 2554 ทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง ใหค้วามส าคญัในระดบั
มาก ยอดรายได้เพิ่มข้ึนมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.69 และ ยอดรายได้เท่าเดิมหรือลดลงมีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากับ 3.78 โดยยอดรายได้เพิ่มข้ึนให้ความส าคญักับปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมาเป็นล าดับแรก คือ ด้าน
บุคลากร มีความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ มี
ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.38 ส่วนยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ด้านกระบวนการ มีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 
รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร มีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.43 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรกทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายได้
เท่าเดิมหรือลดลง คือ สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และมีเคร่ืองการันตี 
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(ใบรับรองหรือประกาศนียบตัรต่างๆ) โดยทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลงให้
ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 และ 4.12 ตามล าดบั 
 ดา้นราคา ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรกทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิม
หรือลดลง คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและคุณภาพการรักษา โดยทั้งยอด
รายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลงให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.32 และ 4.37 
ตามล าดบั 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรกทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึน
และยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง คือ สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สัญจรไปมาไดส้ะดวก มีท่ีจอด
รถเพียงพอ โดยยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.32 ส่วนยอดรายไดเ้ท่าเดิม
หรือลดลงใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.62 
 ดา้นการส่งเสริมการขาย ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรกทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและ
ยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง คือ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสัตวใ์ห้ลูกคา้ทราบ
เป็นระยะ โดยทั้งยอดรายได้เพิ่มข้ึนและยอดรายได้เท่าเดิมหรือลดลงให้ความส าคญัในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 2.62 และ 3.00 ตามล าดบั 
 ด้านบุคลากร ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ยอดรายได้เพิ่มข้ึน คือ สัตวแพทย์
สามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.59 ส่วนยอดรายไดเ้ท่าเดิมและลดลง ไดแ้ก่ สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และ
ตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และ สัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสัยรักสัตว ์ 
มีความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี (Service mind) 
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเท่ากนั 4.75 
 ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรกทั้ง
ยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง คือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา สะอาด 
จดัวางในท่ีปลอดภยั โดยยอดรายได้เพิ่มข้ึนให้ความส าคญัในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.35 ส่วนยอด
รายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลงใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 
 ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อยท่ี มีค่ าเฉ ล่ียมากเป็นล าดับแรก ยอดรายได้เพิ่ ม ข้ึน  คือ 
กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวดเร็ว วินิจฉัยโรคถูกตอ้ง รักษาหาย ติดตาผลการรักษา เป็น
ตน้) ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.65 ส่วนยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง ไดแ้ก่ มีการ
จดัท าแฟ้มประวติัและมีบัตรประจ าตัวสัตว์เล้ียง มีการให้บริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน 
(ซกัถามอาการเช็คประวติั ตรวจ วินิจฉยัโรค รักษา เป็นตน้) และ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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(รวดเร็ว วินิจฉยัโรคถูกตอ้ง รักษาหาย ติดตาผลการรักษา เป็นตน้) ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.50 
 
ตารางที่ 48  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการเงิน จ  าแนกตามยอดรายได้
ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน  
39 ราย) 

การเงิน (Finance) 

ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิหรือลดลง 

n = 34 n = 5 

1.  ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
3.85 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

2.  จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ตน้ทุน
ต ่า 

3.85 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

3.  การบริหารการเงินใหมี้สภาพคล่อง มีเงินสดหมุนเวยีน
ส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม 

3.97 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.  การจดัสรรเงินทุนไปลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.62 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.82 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี  48 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จด้านการเงินจ าแนกตามยอดรายได้ ปี  2555
เปรียบเทียบกบัปี 2554 มีความส าคญัในระดบัมากทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือ
ลดลง ยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนมีค่าเฉล่ียรวม 3.82 ยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง มีค่าเฉล่ีย 4.06 โดยปัจจยัท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ยอดรายได้เพิ่มข้ึน คือ การบริหารการเงินให้มีสภาพคล่อง มีเงินสด
หมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.97 ส่วนยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง ไดแ้ก่ ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ การบริหารการเงินให้มี
สภาพคล่อง มีเงินสดหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม และ การจดัสรร
เงินทุนไปลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.25 
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ตารางที่ 49  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการผลิตและด าเนินงาน 
จ  าแนกตามยอดรายได้ปี  2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจ 
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การผลติและด าเนินงาน 
(Operation and Manufacturing) 

ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิหรือลดลง 

n = 34 n = 5 

1.  สามารถบริหารตน้ทุนในการใหบ้ริการการรักษาต ่า
ท่ีสุด หรืออยูใ่นเกณฑท่ี์พอใจได ้

4.09 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

2. มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการ
รักษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

4.29 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

3. สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

4.18 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4. มีความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการเม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป (ขั้นตอนการด าเนินงานปรับเปล่ียนได้
ตามสถานการณ์) 

4.18 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.18 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 49 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการผลิตและด าเนินงานจ าแนกตามยอดรายไดปี้ 
2555เปรียบเทียบกบัปี 2554 มีความส าคญัในระดบัมากทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิม
หรือลดลง ยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนมีค่าเฉล่ียรวม 4.18 ยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลงมีค่าเฉล่ียรวม 4.25 โดย
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ยอดรายไดเ้พิ่มข้ึน คือ มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการ
บริการการรักษาให้ไดม้าตรฐาน ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.29 ส่วนยอดรายไดเ้ท่าเดิม
หรือลดลง ไดแ้ก่ สามารถบริหารตน้ทุนในการให้บริการการรักษาต ่าท่ีสุด หรืออยูใ่นเกณฑ์ท่ีพอใจได ้
มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาให้ไดม้าตรฐาน สามารถตอบสนองลูกคา้โดย
การให้บริการได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้า และ มีความยืดหยุ่นในการ
ใหบ้ริการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป (ขั้นตอนการด าเนินงานปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์) ให้
ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.25 
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ตารางที่ 50  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ  าแนกตามยอดรายได้ปี  2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 (จากผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจ 
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources) 

ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิหรือลดลง 

n = 34 n = 5 

1. มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดี ท าใหไ้ด้
พนกังานตรงตามความตอ้งการของสถานพยาบาล 

4.09 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

2. มีระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บ
มอบหมาย 

4.24 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

3. มีการจดัฝึกอบรบ พฒันา และประเมินผลพนกังาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.88 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.07 
(มาก) 

4.03 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 50 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจ าแนกตามยอด
รายไดปี้ 2555เปรียบเทียบกบัปี 2554 มีความส าคญัในระดบัมากทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายได้
เท่าเดิมหรือลดลง ยอดรายได้เพิ่มข้ึนมีค่าเฉล่ียรวม 4.07 ยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลงมีค่าเฉล่ียรวม 
4.03 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ยอดรายไดเ้พิ่มข้ึน คือ มีระบบการบริหาร จูงใจ และการ
จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีของงานท่ีพนักงานได้รับมอบหมาย ให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 ส่วนยอดรายได้เท่าเดิมหรือลดลง ไดแ้ก่ มีระบบการสรรหาและคดัเลือก
พนกังานท่ีดี ท าให้ไดพ้นกังานตรงตามความตอ้งการของสถานพยาบาล และ มีระบบการบริหาร จูง
ใจ และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับภาระหน้าท่ีของงานท่ีพนักงานได้รับมอบหมาย ให้
ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.12 
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ตารางที่ 51  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการวิจัยและพัฒนา จ  าแนก
ตามยอดรายได้ ปี  2555 เป รียบ เที ยบกับ ปี  2554 (จากผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี คิดว่า ธุ ร กิ จ 
ประสบความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การวจัิยและพฒันา 
(Research and Development) 

ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิหรือลดลง 

n = 34 n = 5 
1. สตัวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการรักษาสตัว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสตัว ์และเขา้รับ
การอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 

4.06 
(มาก) 

4.62 
(มากทีสุ่ด) 

2. พนกังานมีการพฒันาการท างานเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

4.00 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 51 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการวจิยัและพฒันาจ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555
เปรียบเทียบกบัปี 2554 มีความส าคญัในระดบัมากทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือ
ลดลง ยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนมีค่าเฉล่ียรวม 4.03 ยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลงมีค่าเฉล่ียรวม 4.43 โดยปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรกทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง คือ สัตวแพทยมี์
การศึกษา อ่านวารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสัตว ์และเขา้รับ
การอบรมอย่างสม ่าเสมอ ยอดรายได้เพิ่มข้ึนให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 ส่วนยอด
รายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลงใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.62 
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ตารางที่ 52  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการจัดการ จ  าแนกตามยอด
รายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ
จ านวน 39 ราย) 

การจัดการ (Management) 

ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิหรือลดลง 

n = 34 n = 5 
1. มีการวางแผนธุรกิจ (Planning) โดยก าหนดเป้าหมาย
ชดัเจนสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และปฏิบติังานไดต้ามแผนท่ี
วางไว ้

3.91 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

2. มีโครงสร้างองคก์ร (Organizing) ท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกิจการ ติดต่อประสานงาน
ภายในองคก์รสะดวก 

3.79 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

3. มีการสรรหา จดัสรรคนใหเ้หมาะสมกบังาน (Staffing) 
รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร 

4.24 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4. ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ (Directing) สามารถสัง่
การ ชกัน า จูงใจ ใหบุ้คลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

5. มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผน และหา
แนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

4.26 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.04 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 52 พบว่า ปัจจัยความส าเร็จด้านการจัดการจ าแนกตามยอดรายได้ปี 2555
เปรียบเทียบกบัปี 2554 มีความส าคญัในระดบัมากทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือ
ลดลง ยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนมีค่าเฉล่ียรวม 4.04 ยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลงมีค่าเฉล่ียรวม 4.07 โดยปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดับแรก ยอดรายได้เพิ่มข้ึน คือ มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผน และหาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาด
ท่ีเกิดข้ึน ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.26 ส่วนยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง ไดแ้ก่ มีการ
สรรหา จดัสรรคนให้เหมาะสมกบังาน (Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร ภาวะผูน้ า
ของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ (Directing) สามารถสั่งการ ชกัน า จูงใจ ให้บุคลากรปฏิบติัตามแผนได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และ มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้ง
ต่อเป้าหมายและแผน และหาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน ให้ความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.25 
 
ตารางที่ 53  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านปัจจัยภายนอก จ  าแนกตาม
ยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จ
จ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ (External) 

ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554 
(ค่าเฉลีย่-แปลผล) 

เพิม่ขึน้ เท่าเดมิหรือลดลง 

n = 34 n = 5 

1. อตัราการเติบโตท่ีขยายตวัข้ึนเร่ือยๆของตลาดสตัวเ์ล้ียง 
3.79 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2. พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสตัวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มี
ความเอาใจใส่ต่อสตัวเ์ล้ียงมากข้ึน 

4.12 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.95 
(มาก) 

4.18 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 53 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จด้านปัจจยัภายนอกจ าแนกตามยอดรายได้ปี 2555
เปรียบเทียบกบัปี 2554 มีความส าคญัในระดบัมากทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือ
ลดลง ยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนมีค่าเฉล่ียรวม 3.95 ยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลงมีค่าเฉล่ียรวม 4.18 โดยปัจจยั
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรกทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง คือ พฤติกรรม
ของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มีความเอาใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมากข้ึน ให้ความส าคญัในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.12 และ 4.37 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 54  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามจ านวน
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน  
39 ราย) 

การตลาด (Marketing) 
จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product)     

1. สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความ
น่าเช่ือถือ และมีเคร่ืองการันตี (ใบรับรองหรือ
ประกาศนียบตัรต่างๆ) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2. มีบริการรักษาครบวงจร (ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั 
ฯลฯ) 

3.78 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.25 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3. มีท่ีพกัดูแลสตัวป่์วยคา้งคืน (มีเคร่ือง X-Ray และ
เคร่ืองดมยา) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.54 
(มาก) 

3.25 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

4. มีบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการรักษา เช่น อาบน ้ า-
ตดัแต่งขน ฝากเล้ียง หรือ Pet Shop เป็นตน้ 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

2.25 
(นอ้ย) 

2.50 
(ปานกลาง) 

รวม 
3.58 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.62 
(มาก) 

ด้านราคา (Price)     

5. ค่าใชจ่้ายในการรักษาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 
2.89 

(ปานกลาง) 
3.04 

(ปานกลาง) 
3.25 

(ปานกลาง) 
2.50 

(ปานกลาง) 
6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและ
คุณภาพการรักษา 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.04 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

7. มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
3.56 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

รวม 
3.70 
(มาก) 

3.36 
(ปานกลาง) 

3.66 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 
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ตารางที่ 54  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามจ านวน
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน  
39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)     

8. สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สญัจรไปมาได้
สะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.29 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

9. มีบริการใหค้  าปรึกษา ท านดัล่วงหนา้ ผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตหรือโทรศพัท ์

3.44 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

10. มีบริการรักษาสตัวเ์ล้ียงถึงบา้นลูกคา้ 
3.67 
(มาก) 

3.29 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

11. วนั เวลา เปิด-ปิดของสถานพยาบาลสะดวกส าหรับ
ลูกคา้ 

4.22 
(มาก) 

3.54 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

2.50 
(ปานกลาง) 

12. เปิดใหบ้ริการรักษา 24 ชัว่โมง 
2.89 

(ปานกลาง) 
2.38 
(นอ้ย) 

1.25 
(นอ้ยท่ีสุด) 

1.00 
(นอ้ยท่ีสุด) 

รวม 
3.75 
(มาก) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.30 
(ปานกลาง) 

2.80 
(ปานกลาง) 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)     

13. มีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น นิตยสารและวทิยทุอ้งถ่ิน 
เป็นตน้ 

2.00 
(นอ้ย) 

2.13 
(นอ้ย) 

2.75 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 

14. มีเอกสาร/แผน่พบัใหค้วามรู้ของทางสถานพยาบาล
สตัวแ์จกฟรีใหก้บัลูกคา้ 

2.22 
(นอ้ย) 

2.58 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 

15. มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสตัว์
ใหลู้กคา้ทราบเป็นระยะ 

2.67 
(ปานกลาง) 

2.63 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 

รวม 
2.29 
(นอ้ย) 

2.44 
(นอ้ย) 

3.08 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอ้ย) 
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ตารางที่ 54  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามจ านวน
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน  
39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

ด้านบุคลากร (People)     

16. สตัวแพทยมี์ช่ือเสียง มีความรู้ ทกัษะ และความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางสูง 

4.11 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

17. สตัวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษา และตอบขอ้
สงสยัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.54 
(มากท่ีสุด) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

18. สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มี
นิสยัรักสตัว ์ มีความเอาใจใส่ดูแลสตัวเ์ล้ียง จดจ าช่ือ
สตัวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี (Service 
mind) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

19. มีสตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล 
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

4.44 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

รวม 
4.47 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

4.62 
(มากทีสุ่ด) 

ด้านการสร้างและน าเสนภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

    

20. ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสงสวา่ง
เพียงพอ สะอาด ไม่มีกล่ินเหมน็ แบ่งพ้ืนท่ีเป็นสดัส่วน 

4.33 
(มาก) 

4.29 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

21. อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา สะอาด จดั
วางในท่ีปลอดภยั 

4.44 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

22. มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เช่น ทีว ี
หนงัสือพิมพ ์ท่ีนัง่ ฯลฯ 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.75 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

23. ภายนอกร้านตกแต่งดูสะอาด สบายตา มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ 

3.67 
(มาก) 

3.62 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

รวม 
3.97 
(มาก) 

3.89 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 
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ตารางที่ 54  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการตลาด จ  าแนกตามจ านวน
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน  
39 ราย) (ต่อ) 

การตลาด (Marketing) 
จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

ด้านกระบวนการ (Process)     

24. มีการจดัท าแฟ้มประวติัและมีบตัรประจ าตวัสตัว์
เล้ียง 

4.22 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

25. มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน 
(ซกัถามอาการเช็คประวติั ตรวจ วนิิจฉยัโรค รักษา เป็น
ตน้) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

4.25 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

5.00 
(มากท่ีสุด) 

26. มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง 
4.56 

(มากท่ีสุด) 
4.17 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

27. กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวดเร็ว 
วนิิจฉยัโรคถูกตอ้ง รักษาหาย ติดตาผลการรักษา เป็น
ตน้) 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

รวม 
4.50 

(มากทีสุ่ด) 
4.29 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.81 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

3.68 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 54 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดจ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ
เฉล่ียต่อวนั ทั้งจ  านวนลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย และ มากกวา่ 30 ราย ให้ความส าคญั
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.81 3.65 3.83 และ 3.68 ตามล าดบั โดยจ านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 ราย ให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นกระบวนการ มีความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ให้ความส าคญัในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.47 ส่วน
จ านวนลูกคา้ 10-20 ราย 21-30 ราย และ มากกวา่ 30 ราย ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็น
ล าดบัแรก คือ ดา้นบุคลากร โดยจ านวนลูกคา้ 10-20 ราย และ 21-30 ราย มีความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.34 และ 4.37 ตามล าดบั ส่วนจ านวนลูกคา้มากกวา่ 30 ราย มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
มีค่ าเฉ ล่ีย 4.62 รองลงมา จ านวนลูกค้า 10-20 ราย 21-30 ราย และ มากกว่า 30 ราย คือ ด้าน
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กระบวนการ โดยจ านวนลูกคา้ 10-20 ราย และ 21-30 ราย มีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.29 
และ 4.31 ตามล าดบั ส่วนจ านวนลูกคา้มากกวา่ 30 ราย มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ส าหรับจ านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 ราย 
10-20 ราย และ 21-30 ราย คือ สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ และมีเคร่ือง
การันตี (ใบรับรองหรือประกาศนียบตัรต่างๆ) ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 4.00 และ 
3.75 ตามล าดบั ส่วนจ านวนลูกคา้มากกว่า 30 ราย ไดแ้ก่ สถานพยาบาลมีช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์ท่ีดีมี
ความน่าเช่ือถือและมีเคร่ืองการันตี (ใบรับรองหรือประกาศนียบตัรต่างๆ) มีบริการรักษาครบวงจร 
(ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั ฯลฯ) และ มีท่ีพกัดูแลสัตวป่์วยคา้งคืน (มีเคร่ือง X-Ray และเคร่ืองดมยา) 
ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.00 
 ดา้นราคา ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ทั้งจ  านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 ราย 10-20 ราย 
21-30 ราย และ มากกวา่ 30 ราย คือ ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและคุณภาพการ
รักษา โดยจ านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 ราย 21-30 ราย และ มากกว่า 30 ราย ให้ความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.67 4.50 และ 5.00 ตามล าดบั ส่วนจ านวนลูกคา้ 10-20 ราย ให้ความส าคญัในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ทั้งจ  านวนลูกคา้ต ่ากว่า 
10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย และ มากกว่า 30 ราย คือ สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สัญจรไปมา
ไดส้ะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ โดยจ านวนลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 4.56 
ส่วนจ านวนลูกคา้ 10-20 ราย 21-30 ราย และ มากกวา่ 30 ราย ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
4.29 4.25 และ 4.00 ตามล าดบั 
 ดา้นการส่งเสริมการขาย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก จ านวนลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย 
และ 10-20 ราย คือ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสัตวใ์ห้ลูกคา้ทราบเป็นระยะ ให้
ความส าคญัในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.67 และ 2.63 จ านวนลูกคา้ 21-30 ราย ได้แก่ มีเอกสาร/
แผน่พบัให้ความรู้ของทางสถานพยาบาลสัตวแ์จกฟรีให้กบัลูกคา้ และ มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ของสถานพยาบาลสัตวใ์ห้ลูกคา้ทราบเป็นระยะ มีความส าคญัในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
3.25 ส่วนจ านวนลูกคา้มากกวา่ 30 ราย ไดแ้ก่ มีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น นิตยสารและวิทยทุอ้งถ่ินเป็น
ต้น มี เอกสาร/แผ่นพับให้ความรู้ของทางสถานพยาบาลสัตว์แจกฟรีให้กับลูกค้า และ มีการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสัตวใ์ห้ลูกคา้ทราบเป็นระยะ มีความส าคญัในระดบันอ้ย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั 2.00 
 ดา้นบุคลากร ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก จ านวนลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย ไดแ้ก่ สัตว
แพทย์สามารถแนะน าให้ค  าปรึกษาและตอบข้อสงสัยลูกค้าได้เป็นอย่างดี และ สัตวแพทย์และ
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เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาลมีนิสัยรักสัตว ์มีความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียงจดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงไดแ้ละมี
จิตใจในการให้บริการท่ีดี (Service mind) มีความส าคญัในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.67 จ  านวน
ลูกคา้ 10-20 ราย และ 21-30 ราย คือ สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัยลูกคา้
ไดเ้ป็นอยา่งดี มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 และ 4.75 ตามล าดบั ส่วนจ านวนลูกคา้
มากกว่า 30 ราย คือ มีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพยาบาล ให้บริการอย่างเพียงพอ มี
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 
 ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก 
จ านวนลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย 10-20 ราย และ มากกวา่ 30 ราย คือ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา 
สะอาด จดัวางในท่ีปลอดภยั โดยจ านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 ราย และ 10-20 ราย มีความส าคญัในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 4.44 และ 4.33 จ  านวนลูกคา้มากกวา่ 30 ราย มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
5.00 ส่วนจ านวนลูกคา้ 21-30 ราย คือ ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสงสวา่งเพียงพอ สะอาด 
ไม่มีกล่ินเหมน็ แบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน มีความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 
 ดา้นกระบวนการ ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก จ านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 ราย และ 
10-20 ราย คือ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวดเร็ว วินิจฉัยโรคถูกต้อง รักษาหาย ติดตา
ผลการรักษา เป็นตน้) มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.67 และ 4.58 ตามล าดบั จ านวน
ลูกคา้ 21-30 ราย ไดแ้ก่ มีการให้บริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน (ซกัถามอาการเช็คประวติั ตรวจ 
วินิจฉัยโรค รักษา เป็นต้น) มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง และ กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (รวดเร็ว วินิจฉัยโรคถูกตอ้ง รักษาหาย ติดตาผลการรักษา เป็นตน้) มีความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนจ านวนลูกคา้มากกว่า 30 ราย คือ มีการให้บริการรักษาเป็นระบบ
และมาตรฐาน (ซกัถามอาการเช็คประวติั ตรวจ วินิจฉยัโรค รักษา เป็นตน้) มีความส าคญัในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 
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ตารางที่ 55  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการเงิน จ  าแนกตามจ านวน
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน  
39 ราย)  

การเงิน (Finance) 
จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

1.  ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
3.67 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

2.  จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตน้ทุนต ่า 

4.00 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

3.  การบริหารการเงินใหมี้สภาพคล่อง มีเงินสด
หมุนเวยีนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ี
เหมาะสม 

4.00 
(มาก) 

3.83 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

4.  การจดัสรรเงินทุนไปลงทุนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.78 
(มาก) 

3.42 
(ปานกลาง) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.86 
(มาก) 

3.74 
(มาก) 

3.75 
(มาก) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

 
 จากตารางท่ี 55 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จดา้นการเงินจ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการ
เฉล่ียต่อวนั จ  านวนลูกค้าต ่ากว่า 10 ราย 10-20 ราย และ 21-30 ราย มีความส าคัญในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียรวม 3.86 3.74 และ 3.74 ส่วนจ านวนลูกคา้มากกวา่ 30 ราย มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.75 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก จ านวนลูกคา้น้อยกวา่ 10 ราย ไดแ้ก่ จดัหา
เงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ตน้ทุนต ่า และ การบริหารการเงินใหมี้สภาพคล่อง มีเงินสด
หมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั 4.00 จ  านวนลูกคา้ 10-20 ราย คือ ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.92 ส่วนจ านวนลูกคา้ 21-30 ราย และมากกว่า 30 ราย ไดแ้ก่ การบริหารการเงินให้มีสภาพ
คล่อง มีเงินสดหมุนเวียนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม และ การจดัสรรเงินทุนไป
ลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจ านวนลูกคา้ 21-30 รายให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 
ส่วนจ านวนลูกคา้มากกวา่ 30 รายใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 
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ตารางที่ 56  แสดงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการผลิตและด าเนินงาน 
จ  าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การผลติและด าเนินงาน 
(Operation and Manufacturing) 

จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 
(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

1.  สามารถบริหารตน้ทุนในการใหบ้ริการการรักษา
ต ่าท่ีสุด หรืออยูใ่นเกณฑท่ี์พอใจได ้

4.33 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

2. มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการ
รักษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

4.33 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

3. สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการใหบ้ริการได้
อยา่งรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

4.44 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4. มีความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการเม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป (ขั้นตอนการด าเนินงานปรับเปล่ียน
ไดต้ามสถานการณ์) 

4.56 
(มากทีสุ่ด) 

3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.41 
(มาก) 

3.99 
(มาก) 

4.06 
(มาก) 

4.75 
(มากท่ีสุด) 

 
 จากตารางท่ี 56 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการผลิตและด าเนินงานจ าแนกตามจ านวนลูกคา้
ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั จ  านวนลูกค้าต ่ากว่า 10 ราย 10-20 ราย และ 21-30 รายมีความส าคญัใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวม 4.41 3.99 และ 4.06 ตามล าดับ ส่วนจ านวนลูกค้ามากกว่า 30 ราย มี
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 4.75 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก จ านวน
ลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย คือ มีความยืดหยุน่ในการให้บริการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป (ขั้นตอนการ
ด าเนินงานปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์) ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.56 จ  านวน
ลูกคา้ 10-20 ราย และ 21-30 ราย คือ มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาให้ได้
มาตรฐาน ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 และ 4.25 ตามล าดบั ส่วนจ านวนลูกคา้มากกวา่ 
30 ราย ไดแ้ก่ สามารถบริหารตน้ทุนในการให้บริการการรักษาต ่าท่ีสุดหรืออยู่ในเกณฑ์ท่ีพอใจได ้มี
การควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาให้ได้มาตรฐาน และ มีความยืดหยุ่นในการ
ใหบ้ริการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป (ขั้นตอนการด าเนินงานปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์) ให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 5.00 
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ตารางที่ 57  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จ  าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบ
ความส าเร็จจ านวน 39 ราย) 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Human Resources) 

จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 
(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 
1. มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดี ท า
ใหไ้ดพ้นกังานตรงตามความตอ้งการของ
สถานพยาบาล 

4.11 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

2. มีระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บ
มอบหมาย 

4.33 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.50 
(มากทีสุ่ด) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

3. มีการจดัฝึกอบรบ พฒันา และประเมินผล
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

3.78 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.07 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

4.66 
(มากท่ีสุด) 

 
 จากตารางท่ี 57 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจ าแนกตามจ านวน
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั จ  านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 ราย 10-20 ราย และ 21-30 รายมีความส าคญั
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวม 4.07 3.86 และ 4.25 ตามล าดับ ส่วนจ านวนลูกค้ามากกว่า 30 ราย มี
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 4.66 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก จ านวน
ลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย 10-20 ราย และ 21-30 ราย คือ มีระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย จ านวนลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย และ 10-20 
ราย ให้ความส าคญัในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.33 และ 3.96 ตามล าดับ จ านวนลูกค้า 21-30 ราย ให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนจ านวนลูกคา้มากกว่า 30 ราย ไดแ้ก่ มีระบบการ
สรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดี ท าให้ไดพ้นกังานตรงตามความตอ้งการของสถานพยาบาล และ มี
ระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บ
มอบหมาย ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 5.00 
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ตารางที่ 58  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการวิจัยและพัฒนา จ  าแนก
ตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดวา่ธุรกิจประสบความส าเร็จ
จ านวน 39 ราย) 

การวจัิยและพฒันา 
(Research and Development) 

จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 
(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 
1. สตัวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาสตัว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบั
สตัว ์และเขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 

4.44 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2. พนกังานมีการพฒันาการท างานเพื่อใหมี้
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.89 
(มาก) 

3.96 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.16 
(มาก) 

3.94 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

 
 จากตารางท่ี 58 พบวา่ ปัจจยัความส าเร็จดา้นการวิจยัและพฒันาจ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมา
ใช้บริการเฉล่ียต่อวนั จ  านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 ราย 10-20 ราย และ 21-30 รายมีความส าคญัในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียรวม 4.16 3.94 และ 4.00 ตามล าดบั ส่วนจ านวนลูกคา้มากกวา่ 30 ราย มีความส าคญัใน
ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวม 4.50 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก จ านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 
ราย คือ สัตวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัสัตว ์และเขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.44  จ  านวน
ลูกคา้ 10-20 ราย และ มากกวา่ 30 ราย คือ พนกังานมีการพฒันาการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ซ่ึงจ านวนลูกคา้ 10-20 ราย ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 และจ านวนลูกคา้มากกวา่ 
30 ราย ให้ความส าคญัในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 ส่วนจ านวนลูกค้า 21-30 ราย ได้แก่ สัตว
แพทยมี์การศึกษาอ่านวารสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตวโ์รคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสัตว ์และเขา้
รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ และ พนกังานมีการพฒันาการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ให้
ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.00 
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ตารางที่ 59  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านการจัดการ จ  าแนกตามจ านวน
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จจ านวน  
39 ราย) 

   การจัดการ (Management) 
จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 
1. มีการวางแผนธุรกิจ (Planning) โดยก าหนด
เป้าหมายชดัเจนสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และปฏิบติังาน
ไดต้ามแผนท่ีวางไว ้

3.89 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

3.50 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

2. มีโครงสร้างองคก์ร (Organizing) ท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกิจการ ติดต่อประสานงาน
ภายในองคก์รสะดวก  

3.67 
(มาก) 

3.67 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

3. มีการสรรหา จดัสรรคนใหเ้หมาะสมกบังาน 
(Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร  

4.22 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.50 
(มากทีสุ่ด) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

4. ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ (Directing) 
สามารถสัง่การ ชกัน า จูงใจ ใหบุ้คลากรปฏิบติัตาม
แผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.22 
(มาก) 

3.79 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

5. มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อเป้าหมาย
และแผน และหาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาด
เกิดข้ึน 

4.22 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

4.25 
(มาก) 

5.00 
(มากทีสุ่ด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.04 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

4.90 
(มากท่ีสุด) 

 
 จากตารางท่ี 59 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จด้านการจดัการจ าแนกตามจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้
บริการเฉล่ียต่อวนั จ  านวนลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย 10-20 ราย และ 21-30 รายมีความส าคญัในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวม 4.04 3.90 และ 4.05 ตามล าดบั ส่วนจ านวนลูกคา้มากกวา่ 30 ราย มีความส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.90 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก จ านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 ราย ไดแ้ก่ 
การสรรหาจดัสรรคนให้เหมาะสมกบังาน (Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองค์กร ภาวะ
ผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ (Directing) สามารถสั่งการชกัน าจูงใจให้บุคลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และ มีการควบคุม (Controlling) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อ
เป้าหมายและแผนและหาแนวทางแก้ไขหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน ให้ความส าคญัในระดบัมาก มี
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ค่าเฉล่ีย 4.22 จ  านวนลูกคา้ 10-20 ราย คือ มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมายและแผน และหาแนวทางแก้ไขหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน ให้
ความส าคญัในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.13 จ  านวนลูกค้า 21-30 ราย คือ มีการสรรหา จดัสรรคนให้
เหมาะสมกบังาน (Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองค์กร ให้ความส าคญัในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 ส่วนจ านวนลูกค้ามากกว่า 30 ราย ได้แก่ มีโครงสร้างองค์กร (Organizing) ท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของกิจการติดต่อประสานงานภายในองคก์รสะดวก การสรรหา
จดัสรรคนให้เหมาะสมกบังาน (Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้ับองค์กร ภาวะผูน้ าของ
เจ้าของ/ผู ้จ ัดการ (Directing) สามารถสั่งการชักน าจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ มีการควบคุม (Controlling) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งต่อ
เป้าหมายและแผนและหาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน ให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 5.00  
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ตารางที่ 60  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัความส าเร็จ ด้านปัจจัยภายนอก จ  าแนกตาม
จ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั (จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีคิดว่าธุรกิจประสบความส าเร็จ
จ านวน 39 ราย) 

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ (External) 
จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

(ค่าเฉลีย่/แปลผล) 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

1. อตัราการเติบโตท่ีขยายตวัข้ึนเร่ือยๆของตลาด
สตัวเ์ล้ียง 

3.78 
(มาก) 

3.71 
(มาก) 

4.75 
(มากทีสุ่ด) 

3.50 
(มาก) 

2. พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสตัวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไป มีความเอาใจใส่ต่อสตัวเ์ล้ียงมากข้ึน 

4.11 
(มาก) 

4.04 
(มาก) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

4.00 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.94 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

3.75 
(มาก) 

 
 ตารางท่ี 60 พบว่า ปัจจยัความส าเร็จด้านปัจจยัภายนอกจ าแนกตามจ านวนลูกค้าท่ีมาใช้
บริการเฉล่ียต่อวนั จ  านวนลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย 10-20 ราย และ มากกวา่ 30 รายมีความส าคญัในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียรวม 3.94 3.87 และ 3.75 ตามล าดบั ส่วนจ านวนลูกคา้ 21-30 ราย มีความส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.62 โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก ลูกคา้ต ่ากวา่ 10 ราย 10-20 ราย และ 
มากกวา่ 30 ราย คือ พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มีความเอาใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียง
มากข้ึน ให้ความส าคญัในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.11 4.04 และ 4.00 ตามล าดบั ส่วนจ านวนลูกคา้ 21-
30 ราย คือ อตัราการเติบโตท่ีขยายตวัข้ึนเร่ือยๆของตลาดสัตวเ์ล้ียง ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.75 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลปัญหา/ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และข้อมูลความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินธุรกจิสถานพยาบาลสัตว์เลีย้ง 
ตารางที ่61  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ด้านการตลาด 

ปัจจัย/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดับความส าคัญของปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

   การตลาด (Marketing)       

      ด้านผลติภณัฑ์ (Product)       
1. สถานพยาบาลยงัมีช่ือเสียงในวง
แคบ ไม่เป็นท่ีรู้จกั 

3 
(7.00) 

8 
(18.60) 

19 
(44.20) 

12 
(27.90) 

1 
(2.30) 

3.00 
ปานกลาง 

2. การใหบ้ริการรักษายงัไม่ครบวงจร 
(ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั ฯลฯ) 

5 
(11.60) 

9 
(20.90) 

20 
(46.50) 

9 
(20.90) 

0 
(0.00) 

3.23 
ปานกลาง 

3. ไม่มีท่ีพกัดูแลสตัวป่์วยคา้งคืน 
(ไม่มีเคร่ือง X-Ray และเคร่ืองดมยา) 

3 
(7.00) 

4 
(9.30) 

24 
(55.80) 

11 
(25.60) 

1 
(2.30) 

2.93 
ปานกลาง 

4. ใหบ้ริการเฉพาะแค่การรักษา
เท่านั้น ไม่มีบริการอ่ืนๆ เช่น 
อาบน ้ า-ตดัแต่งขน ฝากเล้ียง และ Pet 
Shop เป็นตน้ 

2 
(4.70) 

5 
(11.60) 

18 
(41.90) 

14 
(32.60) 

4 
(9.30) 

2.70 
ปานกลาง 

รวม      
2.97 

ปานกลาง 
      ด้านราคา (Price)       

5. ค่าใชจ่้ายในการรักษาสูงกวา่ท่ีอ่ืน 
3 

(7.00) 
3 

(7.00) 
14 

(32.60) 
17 

(39.50) 
6 

(14.00) 
2.53 

ปานกลาง 
6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาไม่เหมาะสม
กบัคุณภาพของการรักษา 

11 
(25.60) 

6 
(14.00) 

8 
(18.60) 

10 
(23.30) 

8 
(18.60) 

3.05 
ปานกลาง 

7. ไม่มีการใหส่้วนลดเงินสดแก่
ลูกคา้ประจ า 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

17 
(39.50) 

14 
(32.60) 

12 
(27.90) 

2.12 
นอ้ย 

8. ไม่มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้าย
ท่ีชดัเจน และไม่ไดป้รับเปล่ียนอตัรา
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

2 
(4.70) 

4 
(9.30) 

16 
(37.20) 

15 
(34.90) 

6 
(14.00) 

2.56 
ปานกลาง 

รวม      
2.57 

ปานกลาง 
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 ตารางที ่61  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ด้านการตลาด (ต่อ) 

ปัจจัย/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดับความส าคัญของปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

   การตลาด (Marketing)       

     ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  
     (Place) 

      

9. สถานพยาบาลไม่ไดต้ั้งอยูใ่น
แหล่งชุมชน สญัจรไปมาค่อนขา้ง
ล าบาก และมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 

10 
(23.30) 

13 
(30.20) 

15 
(34.90) 

2 
(4.70) 

3 
(7.00) 

3.58 
มาก 

10. ใหบ้ริการรักษาแคท่ี่
สถานพยาบาลเท่านั้น ไม่มีบริการ
รักษาสตัวเ์ล้ียงถึงบา้นลูกคา้ 

1 
(2.30) 

8 
(18.60) 

19 
(44.20) 

11 
(25.60) 

4 
(9.30) 

2.79 
ปานกลาง 

11. วนั เวลา เปิด-ปิดของ
สถานพยาบาลข้ึนอยูก่บัความ
สะดวกตวัเองมากวา่ลูกคา้ 

8 
(18.60) 

7 
(16.30) 

11 
(25.60) 

12 
(27.90) 

5 
(11.60) 

3.02 
ปานกลาง 

12. ไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริการตลอด 24 
ชัว่โมง 

1 
(2.30) 

3 
(7.00) 

13 
(30.20) 

17 
(39.50) 

9 
(20.90) 

2.30 
นอ้ย 

รวม      
2.92 

ปานกลาง 
      ด้านการส่งเสริมการขาย         
      (Promotion) 

      

13. ไม่มีการจดัท าโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ
เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสูง 

0 
(0.00) 

2 
(4.70) 

12 
(27.90) 

25 
(58.10) 

4 
(9.30) 

2.28 
นอ้ย 

14. การประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร
ของสถานพยาบาลสตัวใ์หลู้กคา้
ทราบ ไม่ไดจ้ดัท าอยา่งสม ่าเสมอ 

0 
(0.00) 

7 
(16.30) 

14 
(32.60) 

14 
(32.60) 

8 
(18.60) 

2.47 
นอ้ย 

15. ส่ือท่ีเลือกใชไ้ม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได ้

1 
(2.30) 

4 
(9.30) 

9 
(20.90) 

18 
(41.90) 

11 
(25.60) 

2.21 
นอ้ย 

รวม      
2.32 
นอ้ย 
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ตารางที ่61  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ด้านการตลาด (ต่อ) 

ปัจจัย/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดับความส าคัญของปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

   การตลาด (Marketing)       

      ด้านบุคลากร (People)       
16. สตัวแพทยมี์ประสบการณ์
นอ้ย  

9 
(20.90) 

12 
(27.90) 

8 
(18.60) 

10 
(23.30) 

4 
(9.30) 

3.28 
ปานกลาง 

17. สตัวแพทยไ์ม่สามารถให้
ค  าแนะน า ค าปรึกษา และตอบขอ้
สงสยัลูกคา้ไดอ้ยา่งกระจ่างชดัเจน 

10 
(23.30) 

9 
(20.90) 

9 
(20.90) 

11 
(25.60) 

4 
(9.30) 

3.23 
ปานกลาง 

18. สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
ประจ าสถานพยาบาล ขาดจิตใจใน
การใหบ้ริการท่ีดี (Service Mind) 
และมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี จึงไม่เป็นท่ี
พึงพอใจของลูกคา้ 

12 
(27.90) 

8 
(18.60) 

6 
(14.00) 

12 
(27.90) 

5 
(11.60) 

3.23 
ปานกลาง 

19. มีสตัวแพทย ์และเจา้หนา้ท่ี
ประจ าสถานพยาบาล ใหบ้ริการไม่
เพียงพอ (เช่น สตัวแพทยไ์ม่ไดอ้ยู่
ประจ าสถานพยาบาลตลอดเวลา) 

4 
(9.30) 

14 
(32.60) 

14 
(32.60) 

8 
(18.60) 

3 
(7.00) 

3.19 
ปานกลาง 

รวม      
3.23 

ปานกลาง 
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ตารางที ่61  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ด้านการตลาด (ต่อ) 

ปัจจัย/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดับความส าคัญของปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

   การตลาด (Marketing)       

      ด้านการสร้างและน าเสนอ 
     ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
     (Physical Evidence) 

      

20. ภายในสถานพยาบาลอากาศ
ถ่ายเทไม่ดี แสงสวา่งไม่เพียงพอ 
คบัแคบ พ้ืนท่ีไม่เป็นสดัส่วน 

8 
(18.60) 

10 
(23.30) 

11 
(25.60) 

11 
(25.60) 

3 
(7.00) 

3.21 
ปานกลาง 

21. อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ี
ใชรั้กษา เก่า ไม่ทนัสมยั 

3 
(7.00) 

8 
(18.60) 

15 
(34.90) 

11 
(25.60) 

6 
(14.00) 

2.79 
ปานกลาง 

22. ภายในและภายนอกร้านตกแต่ง
ไม่เป็นท่ีสะดุดตาลูกคา้(ลูกคา้ไม่
ทราบวา่เป็นสถานพยาบาลสตัว์
เล้ียง) 

6 
(14.00) 

4 
(9.30) 

15 
(34.90) 

13 
(30.20) 

5 
(11.60) 

2.84 
ปานกลาง 

รวม      
2.95 

ปานกลาง 
      ด้านกระบวนการ (Process)       

23. ไม่ไดมี้การจดัท าแฟ้มประวติั
หรือบตัรประจ าตวัสตัวเ์ล้ียง 

1 
(2.30) 

11 
(25.60) 

10 
(23.30) 

8 
(18.60) 

13 
(30.20) 

2.51 
ปานกลาง 

24. ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการ
ใหบ้ริการรักษาอยา่งเป็นระบบ
และมาตรฐาน 

6 
(14.00) 

12 
(27.90) 

11 
(25.60) 

10 
(23.30) 

4 
(9.30) 

3.14 
ปานกลาง 

25. กระบวนการรักษาท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ (ชา้ วนิิจฉยัโรคผิด 
รักษาไม่หาย ไม่มีการติดตาม
ผลการรักษา เป็นตน้) 

12 
(27.90) 

9 
(20.90) 

9 
(20.90) 

12 
(27.90) 

1 
(2.30) 

3.44 
ปานกลาง 

รวม      
3.03 

ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.86 

ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 61 พบว่า ปัญหาด้านการตลาด มีผลกระทบในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวม
เท่ากับ 2.86 โดยปัญหาด้านการตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 3.23 3.03 2.97 2.95 2.92 และ 2.57 ตามล าดบั ส่วน
ปัญหาดา้นการตลาดท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจอยูใ่นระดบันอ้ย คือ ดา้นการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.32 
 ด้ านผ ลิตภัณฑ์  ปั ญห าย่อ ย ท่ี ส่ งผลกระทบ ต่อ ธุ ร กิ จใน ระดับป านกลาง  ได้แ ก่  
การให้บริการรักษายงัไม่ครบวงจร สถานพยาบาลยงัมีช่ือเสียงในวงแคบไม่เป็นท่ีรู้จกั ไม่มีท่ีพกัดูแล
สัตวป่์วยคา้งคืน และให้บริการเฉพาะแค่การรักษาเท่านั้นไม่มีบริการอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 3.23 3.00 2.93 
และ 2.70 ตามล าดบั 
 ดา้นราคา ปัญหายอ่ยท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการรักษา 
ไม่เหมาะสมกับคุณภาพของการรักษา ไม่มีแผ่นป้ายแสดงอัตราค่าใช้จ่ายท่ีชัดเจนและไม่ได้
ปรับเปล่ียนอตัราค่าใช้จ่ายเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และค่าใช่จ่ายในการรักษาสูงกว่าท่ีอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 
3.05 2.56 และ 2.53 ตามล าดบั ปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดบันอ้ย คือ ไม่มีการใหส่้วนลด
เงินสดแก่ลูกคา้ประจ า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.12 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัญหาย่อยท่ี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับมาก คือ 
สถานพยาบาลไม่ไดต้ั้งอยู่ในแหล่งชุมชนสัญจรไปมาค่อนขา้งล าบากและมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ปัญหายอ่ยท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ วนัเวลาเปิด-ปิดของ
สถานพยาบาลข้ึนอยู่กบัความสะดวกตวัเองมากกว่าลูกคา้ และ ให้บริการรักษาแค่ท่ีสถานพยาบาล
เท่านั้น ไม่มีบริการรักษาถึงบา้นลูกคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.02 และ 2.79 ตามล าดบั  
 ด้านการส่งเส ริมการขาย ปัญหาย่อยท่ี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับน้อย ได้แก่  
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสัตว์ให้ลูกค้าทราบไม่ได้จัดท าอย่างสม ่ าเสมอ  
ไม่มีการจดัท าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายสูง และ ส่ือท่ีเลือกใช ้
ไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได ้มีค่าเฉล่ีย 2.47 2.28 และ 2.21 ตามล าดบั 
 ด้านบุคลากร ปัญหาย่อยท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับปานกลาง ได้แก่ สัตวแพทย ์
มีประสบการณ์น้อย สัตวแพทยไ์ม่สามารถให้ค  าแนะน าค าปรึกษาและตอบขอ้สงสัยลูกคา้ได้อย่าง
กระจ่างชดัเจน สัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาลขาดจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดีและมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีจึงไม่เป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้า และ มีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพยาบาล
ใหบ้ริการไม่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.28 3.23 3.23 และ 3.19 ตามล าดบั 
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 ด้านการสร้างและน าเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ ปัญหาย่อยท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ภายในสถานพยาบาลอากาศถ่ายเทไม่ดีแสงสวา่งไม่เพียงพอคบัแคบพื้นท่ีไม่
เป็นสัดส่วน ภายในและภายนอกร้านตกแต่งไม่เป็นท่ีสะดุดตาลูกคา้ และ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ
ท่ีใชรั้กษาเก่าไม่ทนัสมยั มีค่าเฉล่ีย 3.21 2.84 และ 2.79 ตามล าดบั  
 ดา้นกระบวนการ ปัญหายอ่ยท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ กระบวนการ
รักษาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการให้บริการรักษาอยา่งเป็นระบบและมาตรฐาน 
และ ไม่ได้มีการจัดท าแฟ้มประวติัหรือบัตรประจ าตัวสัตว์เล้ียง มีค่าเฉล่ีย 3.44 3.14 และ 2.51 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่62  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ด้านการเงิน 

ปัจจัย/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดับความส าคัญของปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

   การเงิน (Finance)       

1. ไม่ไดจ้ดัท าบญัชี หรือจดัท า
แลว้แต่ยงัไม่เป็นระบบพอ 
เน่ืองจากไม่มีความรู้หรือขาด
บุคลากรในการจดัท าบญัชี 

4 
(9.30) 

10 
(23.30) 

20 
(46.50) 

8 
(18.60) 

1 
(2.30) 

3.19 
ปานกลาง 

2. จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพ ตน้ทุนสูง 

3 
(7.00) 

9 
(20.90) 

21 
(48.80) 

8 
(18.60) 

2 
(4.70) 

3.07 
ปานกลาง 

3. เงินสดหมุนเวยีนส าหรับใชจ่้าย
ภายในกิจการไม่เพียงพอ(เงินสด
ขาดมือ) 

3 
(7.00) 

13 
(30.20) 

14 
(32.60) 

11 
(25.60) 

2 
(4.70) 

3.09 
ปานกลาง 

4. การจดัสรรเงินทุนไปลงทุนไม่มี
ประสิทธิภาพ 

1 
(2.30) 

11 
(25.60) 

12 
(27.90) 

14 
(32.60) 

5 
(11.60) 

2.74 
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.02 

ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 62 พบวา่ ปัญหาดา้นการเงิน มีผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.02 โดยปัญหาดา้นการเงินทุกปัญหามีผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ไม่ได้
จดัท าบญัชีหรือจดัท าแลว้แต่ยงัไม่เป็นระบบพอเน่ืองจากไม่มีความรู้หรือขาดบุคลากรในการจดัท า
บญัชี เงินสดหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายภายในกิจการไม่เพียงพอ จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีไม่มี
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ประสิทธิภาพตน้ทุนสูง และการจดัสรรเงินทุนไปลงทุนไม่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.19 3.09 3.07 
และ 2.74 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่63  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ด้านการผลติและด าเนินงาน 

ปัจจัย/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดับความส าคัญของปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

   การผลติและด าเนินงาน   
   (Operation and Manufacturing) 

      

1. ไม่สามารถบริหารตน้ทุนการ
ใหบ้ริการการรักษาใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
ท่ีพอใจ หรือตน้ทุนยงัสูงกวา่
สถานพยาบาลอ่ืนๆ 

5 
(11.60) 

17 
(39.50) 

11 
(25.60) 

7 
(16.30) 

3 
(7.00) 

3.33 
ปานกลาง 

2. ไม่มีการควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพท าใหก้ารรักษามีคุณภาพ
ต ่ากวา่มาตรฐานหรือ
สถานพยาบาลสตัวอ่ื์นๆ 

5 
(11.60) 

9 
(20.90) 

14 
(32.60) 

10 
(23.30) 

5 
(11.60) 

2.98 
ปานกลาง 

3. ไม่สามารถตอบสนองลูกคา้โดย
การใหบ้ริการไดท้นัความตอ้งการ
ของลูกคา้ 

3 
(7.00) 

9 
(20.90) 

19 
(44.20) 

9 
(20.90) 

3 
(7.00) 

3.00 
ปานกลาง 

4. ไม่สามารถยดืหยุน่ปรับเปล่ียน
กระบวนการใหบ้ริการการรักษา 
เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 

5 
(11.60) 

4 
(9.30) 

13 
(30.20) 

16 
(37.20) 

5 
(11.60) 

2.72 
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.01 

ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 63 พบว่า ปัญหาด้านการผลิตและด าเนินงาน มีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.01 โดยปัญหาดา้นการผลิตและด าเนินงานทุกปัญหามีผลกระทบต่อ
ธุรกิจในระดบัปานกลาง ได้แก่ ไม่สามารถบริหารตน้ทุนการให้บริการการรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ี
พอใจหรือตน้ทุนสูงกว่าสถานพยาบาลอ่ืนๆ ไม่สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการให้บริการได้ทนั
ความต้องการของลูกค้า ไม่มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพท าให้การรักษามีคุณภาพต ่ากว่า
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มาตรฐาน  และ ไม่สามารถยืดหยุ่นปรับเปล่ียนกระบวนการให้บริการการรักษาเม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลง มีค่าเฉล่ีย 3.33 3.00 2.98 และ 2.72 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่64  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปัจจัย/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดับความส าคัญของปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

   การบริหารทรัพยากรบุคคล  
   (Human Resources) 

      

1. ระบบการสรรหาและคดัเลือก
พนกังานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าใหไ้ดพ้นกังานท่ี
ไม่ตรงตามความตอ้งการของ
สถานพยาบาล 

5 
(11.60) 

14 
(32.60) 

16 
(37.20) 

5 
(11.60) 

3 
(7.00) 

3.30 
ปานกลาง 

2. ระบบการบริหารจูงใจ และจ่าย
ค่าตอบแทนยงัไม่มีประสิทธิภาพ
พอ  

5 
(11.60) 

18 
(41.90) 

8 
(18.60) 

9 
(20.90) 

3 
(7.00) 

3.30 
ปานกลาง 

3. ไม่ไดจ้ดัฝึกอบรบ พฒันาฝีมือ/
ความรู้ และประเมินผลพนกังาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

6 
(14.00) 

5 
(11.60) 

15 
(34.90) 

14 
(32.60) 

3 
(7.00) 

2.93 
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.18 

ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 64 พบวา่ ปัญหาดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล มีผลกระทบต่อธุรกิจในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.18 โดยปัญหาดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกปัญหามีผลกระทบ
ต่อธุรกิจในระดบัปานกลาง ได้แก่ ระบบการสรรหาและคดัเลือกพนักงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท าให้ไดพ้นกังานท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการของสถานพยาบาล ระบบการบริหารจูงใจ
และจ่ายค่าตอบแทนยงัไม่มีประสิทธิภาพพอ และ ไม่ได้จัดฝึกอบรบ พัฒนาฝีมือ/ความรู้และ
ประเมินผลพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.30 3.30 และ 2.93 ตามล าดบั 
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ตารางที ่65  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ด้านการวจัิยและพฒันา 

ปัจจัย/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดับความส าคัญของปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

   การวจัิยและพฒันา  
   (Research and Development) 

      

1. สตัวแพทยไ์ม่มีการติดตาม
ข่าวสารวงการของสตัวแ์พทยแ์ละ
ไม่ ไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ  

3 
(7.00) 

8 
(18.60) 

16 
(37.20) 

12 
(27.90) 

4 
(9.30) 

2.86 
ปานกลาง 

2. พนกังานไม่ไดมี้การพฒันาหรือ
ปรับปรุงขั้นตอนการใหบ้ริการ
ดว้ยตนเอง เพื่อใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

7 
(16.30) 

8 
(18.60) 

18 
(41.90) 

7 
(16.30) 

3 
(7.00) 

3.21 
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.03 

ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 65 พบวา่ ปัญหาดา้นการวิจยัและพฒันามีผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.03 โดยปัญหาดา้นการวิจยัและพฒันาทุกปัญหามีผลกระทบต่อธุรกิจในระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ พนกังานไม่ไดมี้การพฒันาหรือปรับปรุงขั้นตอนการใหบ้ริการดว้ยตนเองเพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ สัตวแพทยไ์ม่มีการติดตามข่าวสารวงการของสัตวแ์พทย ์และ
ไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.21 และ 2.86 ตามล าดบั 
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ตารางที ่66  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ด้านการจัดการ 

ปัจจัย/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดับความส าคัญของปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

   การจัดการ (Management)       

1. ไม่มีการวางแผน หรือมีการ
วางแผน แต่ก าหนดเป้าหมายไวไ้ม่
ชดัเจน ไม่สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ 
ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัไดต้าม
แผนท่ีวางไว ้

2 
(4.70) 

14 
(32.60) 

18 
(41.90) 

6 
(14.00) 

3 
(7.00) 

3.14 
ปานกลาง 

2. การจดัโครงสร้างองคก์รไม่
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกิจการ 
ท าใหติ้ดต่อประสานงานภายใน
องคก์รล าบาก  

2 
(4.70) 

9 
(20.90) 

19 
(44.20) 

8 
(18.60) 

5 
(11.60) 

2.88 
ปานกลาง 

3. การสรรหาคน/จดัสรรคนไม่
เหมาะสมกบังาน รวมถึงไม่
สามารถรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บั
องคก์รได ้ 

6 
(14.00) 

13 
(30.20) 

15 
(34.90) 

5 
(11.60) 

4 
(9.30) 

3.28 
ปานกลาง 

4. ผูบ้ริหารไม่มีความสามารถใน
การสัง่การ ชกัน า จูงใจ ให้
บุคลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

7 
(16.30) 

9 
(20.90) 

13 
(30.20) 

10 
(23.30) 

4 
(9.30) 

3.12 
ปานกลาง 

5. ไม่มีการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

5 
(11.60) 

12 
(27.90) 

15 
(34.90) 

7 
(16.30) 

4 
(9.30) 

3.16 
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.12 

ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 66 พบว่า ปัญหาด้านการจดัการ มีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.12 โดยปัญหาดา้นการจดัการทุกปัญหามีผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัปานกลาง 
ได้แก่ การสรรหาคน/จดัสรรคนไม่เหมาะสมกบังานรวมถึงไม่สามารถรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้ับ
องคก์รได ้ไม่มีการควบคุมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ ไม่มีการวางแผนหรือ
มีการวางแผนแต่ก าหนดเป้าหมายไวไ้ม่ชดัเจนไม่สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัไดต้าม
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แผนท่ีวางไว ้ผูบ้ริหารไม่มีความสามารถในการสั่งการชกัน าจูงใจ ใหบุ้คลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  และ การจดัโครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับลักษณะของกิจการท าให้ติดต่อ
ประสานงานภายในองคก์รล าบาก มีค่าเฉล่ีย 3.28 3.16 3.14 3.12 และ 2.88 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่67  แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัของปัญหา ด้านปัจจัยภายนอก 

ปัจจัย/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดับความส าคัญของปัญหา 

ค่าเฉลีย่ 
แปลผล มากท่ีสุด 

(ร้อยละ) 
มาก 

(ร้อยละ) 
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
(ร้อยละ) 

น้อยท่ีสุด 
(ร้อยละ) 

ปัจจัยภายนอก (External) 
(เศรษฐกิจ, สังคม, กฎหมาย เป็นตน้) 

      

1. ตลาดสตัวเ์ล้ียงเติบโต ท าให้
ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลสตัว์
เล้ียงรายใหม่เขา้มาแยง่ส่วนแบ่ง
ตลาด 

11 
(25.60) 

11 
(25.60) 

11 
(25.60) 

8 
(18.60) 

2 
(4.70) 

3.49 
ปานกลาง 

2. ขอ้บงัคบัของกรมปศุสตัว ์ท่ี
ก าหนดใหส้ถานพยาบาลท่ีจะมีท่ี
พกัสตัวป่์วยคา้งคืน ตอ้งมีเคร่ือง 
X-Ray และเคร่ืองดมยา 

3 
(7.00) 

6 
(14.00) 

12 
(27.90) 

17 
(39.50) 

5 
(11.60) 

2.65 
ปานกลาง 

3. กฎหมายแรงงาน ตามนโยบาย
ค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท ของรัฐบาล 

5 
(11.60) 

14 
(32.60) 

15 
(34.90) 

7 
(16.30) 

2 
(4.70) 

3.30 
ปานกลาง 

4. ขอ้ร้องเรียนจากชุมชน/สงัคม 
(เช่น เสียงรบกวนของสตัว)์ 

2 
(4.70) 

4 
(9.30) 

11 
(25.60) 

19 
(44.20) 

7 
(16.30) 

2.42 
นอ้ย 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.97 

ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 67 พบว่า ปัญหาด้านปัจจยัภายนอก มีผลกระทบต่อธุรกิจในระดบัปานกลาง  
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.97 โดยปัญหาด้านปัจจยัภายนอกทุกปัญหามีผลกระทบต่อธุรกิจในระดับ 
ปานกลาง ไดแ้ก่ ตลาดสัตวเ์ล้ียงเติบโตท าให้ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงรายใหม่เขา้มาแยง่
ส่วนแบ่งตลาด กฎหมายแรงงาน ตามนโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท ของรัฐบาล ขอ้บงัคบัของกรมปศุ
สัตว ์ท่ีก าหนดใหส้ถานพยาบาลท่ีจะมีท่ีพกัสัตวป่์วยคา้งคืน ตอ้งมีเคร่ือง X-Ray และเคร่ืองดมยา และ
ขอ้ร้องเรียนจากชุมชน/สังคม มีค่าเฉล่ีย 3.49 3.30 2.65 และ 2.42 ตามล าดบั 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์
เล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แนวคิดเก่ียวกบั
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors) แนวคิดการวิเคราะห์ตามสายงาน (Functional 
Analysis) และแนวคิดการวเิคราะห์สภาวะแวดลอ้มโดยทัว่ไปภายนอกองคก์ร (PEST Analysis)  
 การศึกษาคร้ังน้ี รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการจ านวน 3 ราย พบวา่
ผูป้ระกอบการทั้ง 3 รายให้ความส าคญักบัปัจจยัภายในองค์กร (ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน ดา้นการ
ผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้นการวิจยัและพฒันา และ ดา้นการจดัการ) 
เป็นประเด็นหลกัมากกวา่ปัจจยัภายนอกองคก์ร จึงไดจ้ดัท าเป็นแบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มูลโดย
ใช้แบบสอบถาม สอบถามจากผูป้ระกอบการธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ  านวน 48 ราย ซ่ึงไดรั้บการตอบกลบัมาเป็นจ านวน 43 ราย โดยขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม 
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
  
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากผูป้ระกอบการธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 43 ราย 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 69.8 จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.7 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ 
มีความเก่ียวขอ้ง เป็นเจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 86.0 ผูป้ระกอบการเคยมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจ
เก่ียวกับสถานพยาบาลสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 72.1 เหตุจูงใจในการประกอบธุรกิจ คือ มีความรู้และ
ประสบการณ์ทางดา้นน้ี คิดเป็นร้อยละ 86.0 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบักจิการ 
 ธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ประเภทกิจการเป็นบุคคล
ธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 83.7 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5 
ใช้เงินลงทุนเร่ิมตน้ จ านวน 100,000 - 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.9 ส่วนใหญ่มีแหล่งท่ีมาของ
เงินทุนกิจการจากตนเอง คิดเป็นร้อยละ 95.3 ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 เพิ่มข้ึน คิด
เป็นร้อยละ 81.4 แนวโน้มยอดรายได้ปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 65.1 
จ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั 10 – 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.1 ธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล็ก
ส่วนใหญ่มีบริการเสริมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัตวเ์ล้ียง คิดเป็นร้อยละ 76.7 
 
 ส่วนที ่3 ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกทีส่่งผลต่อความส าเร็จของธุรกจิสถานพยาบาลสัตว์
เลีย้ง 
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ
มากท่ีสุด คือ จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ คิดเป็นร้อยละ 95.3  อนัดบัท่ีสอง คือ ผลก าไร คิดเป็นร้อยละ 
86.0 อันดับท่ีสาม คือ ความพึงพอใจของลูกค้า คิดเป็น ร้อยละ 81.4 มีความคิดเห็นว่าธุรกิจ
สถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงของตนเองประสบความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 90.7 มีความคิดเห็นว่าธุรกิจ
สถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงของตนเองประสบความส าเร็จ มียอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 เพิ่มข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 81.40 และ มีความคิดเห็นว่าธุรกิจของตนเองประสบความส าเร็จ มีจ  านวนลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการเฉล่ียต่อวนั 10-20 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.15 
 จากจ านวนธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ จ  านวน 39 ราย ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
วา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้น
การผลิตและด าเนินงาน (ค่าเฉล่ียรวม 4.14) รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการวิจยัและพฒันา (ค่าเฉล่ียรวม 
4.04)  อนัดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัด้านการจดัการ (ค่าเฉล่ียรวม 4.01) อนัดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉล่ียรวม 3.99)  อนัดบัท่ี 5 คือ ปัจจยัภายนอก (ค่าเฉล่ียรวม 3.96) อนัดบัท่ี 6 คือ 
ปัจจยัดา้นการเงิน (ค่าเฉล่ียรวม 3.82) และอนัดบัท่ี 7 คือ ปัจจยัดา้นการตลาด (ค่าเฉล่ียรวม 3.69) โดย
แต่ละดา้นมีรายละเอียดปัจจยัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
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 ปัจจัยด้านการผลิตและด าเนินงาน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ มีการควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพในการบริการการรักษาใหไ้ดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
 ปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียง 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ สัตวแพทยมี์การศึกษาอ่าน
วารสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตวโ์รคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสัตวแ์ละเขา้รับการอบรมอย่าง
สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
 ปัจจัยด้านการจัดการ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ มีการควบคุม (Controlling) ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานให้สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผนและหาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาด
เกิดข้ึน (คา่เฉล่ีย 4.21) 
 ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์
เล้ียง ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ มีระบบบริหารจูงใจและ
จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย 4.15) 
 ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไปมีความเอาใจใส่สัตวเ์ล้ียงมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.10) 
 ปัจจัยด้านการเงิน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ การบริหารการเงินให้มีสภาพคล่องมีเงินสด
หมุนเวยีนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
  ปัจจัยด้านการตลาด ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัจจัย/ส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคัญท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร 
(ค่าเฉล่ีย 4.39) และมีความคิดเห็นวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัท่ีสุด 3 ล าดบัแรกของส่วนประสมการตลาดแต่
ละดา้น เป็นดงัน้ี 
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ตารางที ่68  แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดแต่ละดา้นท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญั
ท่ีสุด 3 ล าดบัแรก 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาด 

(ค่าเฉลีย่รวม) 
ล าดับ 

ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ด้านบุคลากร 
( 4.39) 

1 สตัวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษาตอบขอ้สงสยัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี (4.59) 

2 สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาลมีนิสยัรักสตัวแ์ละมีจิตใจในการ
ให้บริการท่ีดี (3.54) 

3 มีสตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาลให้บริการอยา่งเพียงพอ (4.23) 

ด้านการสร้างและ
น าเสนอภาพลกัษณ์ทาง

กายภาพ 
(3.92) 

1 ภายนอกร้านตกแต่งดูสะอาดสบายตามีท่ีจอดรถเพียงพอ (4.56) 
2 อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชรั้กษาสะอาดจดัวางในท่ีปลอดภยั (4.38) 
3 ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเทแสงสวา่งเพียงพอและสะอาดไม่มี

กล่ินเหมน็แบ่งพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน (4.28) 

ด้านกระบวนการ 
(3.69) 

1 กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (4.56) 
2 มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน (4.38) 
3 มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง (4.31) 

ด้านผลติภัณฑ์ 
(3.57) 

1 
สถานพยาบาลมีช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์ท่ีดีมีความน่าเช่ือถือและมีเคร่ืองกา
รันตี (3.97) 

2 มีบริการรักษาครบวงจร (3.79) 
3 มีท่ีพกัดูแลสัตวป่์วยคา้งคืน (3.49) 

ด้านราคา 
(3.50) 

1 
ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและคุณภาพการรักษา 
(4.28) 

2 มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน (3.21) 
3 ค่าใชจ่้ายในการรักษาถูกกวา่ท่ีอ่ืน (3.00) 

ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 
(3.38) 

1 
สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชนสัญจรไปมาสะดวก มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
(4.33) 

2 วนัเวลาเปิด-ปิดของสถานพยาบาลสะดวกส าหรับลูกคา้ (3.67) 
3 มีบริการรักษาสัตวเ์ล้ียงถึงบา้นลูกคา้ (3.46) 

ด้านการส่งเสริมการขาย 
(2.45) 

1 
มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของทางสถานพยาบาลสัตวใ์หลู้กคา้ทราบ
เป็นระยะ (2.67) 

2 
มีเอกสาร/แผน่พบัใหค้วามรู้ของทางสถานพยาบาลสัตวแ์จกฟรีใหก้บั
ลูกคา้ (2.54) 

3 มีการโฆษณาผา่นส่ือ (2.15)   
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 ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ  และ จ าแนกตามปัจจัยข้อมูลเกีย่วกบักจิการ   
ปัจจัยความส าเร็จ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ปัจจัยความส าเร็จด้านการตลาด จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด ปัจจยัความส าเร็จด้าน
การตลาดมีความส าคญัในระดบัมากในทุกระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญา
โทให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นบุคลากร ระดบัปริญญาโท คือ ดา้น
กระบวนการ  

ปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดในด้านต่างๆ มีระดบัความส าคญั และมีปัจจยัย่อยท่ีส าคญั
ท่ีสุดในแต่ละดา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดของผูป้ระกอบการ ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 69  แสดงปัจจยัย่อยด้านการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัในล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์

มาก (3.57) มาก (3.57) 

สถานพยาบาลมีช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์ท่ี
ดีมีความน่าเช่ือถือและมีเคร่ืองการันตี 
(4.03) 

มีบริการรักษาครบวงจร (3.99) 

2. ดา้นราคา 

ปานกลาง (3.48) มาก (3.57) 
ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบั
อาการของโรคและคุณภาพการรักษา 
(4.25) 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรค
และคุณภาพการรักษา (4.50) 

3. ดา้นช่องทางการ 
    จดัจ าหน่าย 

ปานกลาง (3.39) ปานกลาง (3.37) 
สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวกมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
(4.34) 

สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชนสัญจรไปมาได้
สะดวกมีท่ีจอดรถเพียงพอ (4.28) 

4. ดา้นการส่งเสริม 
    การขาย 

นอ้ย (2.43) ปานกลาง (2.57) 
มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของ
สถานพยาบาลใหลู้กคา้ทราบเป็นระยะ 
(2.63) 

มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลให้
ลูกคา้ทราบเป็นระยะ (2.85) 
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ตารางที่ 69  แสดงปัจจยัย่อยด้านการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด (ต่อ) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

5. ดา้นบุคลากร 

มาก (4.37) มากท่ีสุด (4.50) 

สัตวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษาตอบ
ขอ้สงสัยไดเ้ป็นอยา่งดี (4.59) 

สัตวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษาตอบ
ขอ้สงสัยไดเ้ป็นอยา่งดี และสัตวแพทยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาลมีนิสัยรักสัตว์
เอาใจใส่ดูแลจดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงไดแ้ละมีจิตใจ
ในการใหบ้ริการท่ีดี (4.57) 

6. ดา้นการสร้างและ
น าเสนอภาพลกัษณ์ 
ทางกายภาพ 

มาก (3.85) มาก  (4.21) 
ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเทแสง
สวา่งเพียงพอ สะอาดไม่มีกล่ินเหมน็แบ่ง
พ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน และ อุปกรณ์เคร่ืองมือ
สะอาดจดัวางในท่ีปลอดภยั (4.19) 

อุปกรณ์เคร่ืองมือสะอาดจดัวางในท่ีปลอดภยั 
(5.00) 

7. ดา้นกระบวนการ 
มาก (4.30) มากท่ีสุด (4.61) 
กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (4.53) กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (4.85) 
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ตารางที่ 70  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท 

 
ระดบัความส าคญั (ค่าเฉลีย่รวม) ระดบัความส าคญั (ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านการเงนิ 

มาก (3.78) มาก (3.96) 

การบริหารการเงินใหมี้ 
สภาพคล่องมีเงินสดหมุนเวยีนส าหรับใชจ่้าย
ภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม (3.91) 

การบริหารการเงินใหมี้ 
สภาพคล่องมีเงินสดหมุนเวยีนส าหรับใช้
จ่ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม 
(4.14) 

ด้านการผลติและ
ด าเนินงาน 

มาก (4.12) มาก (4.21) 

มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในการ
ใหบ้ริการการรักษาใหไ้ดม้าตรฐาน (4.25) 

สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการใหบ้ริการ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ (4.29) 

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มาก (3.98) มาก (4.04) 

มีระบบการบริหารจูงใจและการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของ
งานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย (4.16) 

มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานที่ดี
ท  าใหไ้ดพ้นกังานตรงตามความตอ้งการของ
สถานพยาบาล และ มีระบบการบริหารจูงใจ
และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บ
มอบหมาย (4.15) 

ด้านการวจิยัและ

พฒันา 

มาก (3.94) มากท่ีสุด (4.50) 
สัตวแพทยมี์การศึกษาอ่านวารสารงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตวโ์รคใหม่ๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัสัตวแ์ละเขา้รับการอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ (4.00) 

สัตวแพทยมี์การศึกษาอ่านวารสารงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตวโ์รคใหม่ๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัสัตวแ์ละเขา้รับการอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ (4.57) 
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ตารางที่ 70  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด (ต่อ) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท 

 
ระดบัความส าคญั (ค่าเฉลีย่รวม) ระดบัความส าคญั (ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านการจดัการ 

มาก (3.99) มาก (4.08) 

มีการควบคุม (Controlling)ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อ
เป้าหมายและแผนและหาแนวทางแกไ้ขหากมี
ขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน (4.25) 

มีการสรรจดัสรรคนให้เหมาะสมกบังาน 
(Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บั
องคก์ร และ ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ 
(Directing) สามารถส่ังการชกัน าจูงใจให้
บุคลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ (4.28) 

ด้านปัจจยัภายนอก 

มาก (3.97) มาก (3.92) 
พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไปมีความเอาใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมากข้ึน 
(4.13) 

พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไปมีความเอาใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมาก
ข้ึน (3.99) 
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ปัจจัยความส าเร็จ จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกจิจนถึงปัจจุบัน 
ปัจจัยความส าเร็จด้านการตลาด จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดมีความส าคัญในระดบัมากทั้งนอ้ยกวา่ 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี และ มากกวา่ 
5 ปี โดยน้อยกว่า 1 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ด้านบุคลากร และ 
ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 1-3 ปี ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็น
ล าดับแรก คือ ด้านการสร้างและน าเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพ  3-5 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นบุคลากร  

ปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดในด้านต่างๆ มีระดบัความส าคญั และมีปัจจยัย่อยท่ีส าคญั
ท่ีสุดในแต่ละดา้น จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 71  แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 
< 1 ปี 1–3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ีความส าคัญใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

มาก (4.00)  ปานกลาง (3.43) มาก (4.05) มาก (3.52) 

สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์
ท่ีดีมีความน่าเช่ือถือ 
และมีเคร่ืองการันตี,  
มีบริการรักษาครบ
วงจร (4.50) 

สถานพยาบาลมีช่ือเสียง 
มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความ
น่าเช่ือถือ และมีเคร่ือง
การันตี (3.89) 

สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์ท่ี
ดีมีความน่าเช่ือถือและ
มีเคร่ืองการันตี, มี
บริการรักษาครบวงจร 
(4.20) 

สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์
ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ 
และมีเคร่ืองการันตี 
(3.93) 

2. ดา้นราคา 

มาก (3.50) ปานกลาง (3.37) มาก (3.60) มาก (3.62) 
ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการ
ของโรคและคุณภาพ
การรักษา (5.00) 

ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการของ
โรคและคุณภาพการ
รักษา (4.17) 

ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการ
ของโรคและคุณภาพ
การรักษา (4.20) 

ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการ
ของโรคและคุณภาพ
การรักษา (4.36) 
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ตารางที่ 71  แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 
< 1 ปี 1–3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ีความส าคัญใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

3. ดา้นช่องทาง 
   การจดัจ าหน่าย 

มาก (3.90) ปานกลาง (3.27) ปานกลาง (3.48) ปานกลาง (3.41) 
สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจร
ไปมาไดส้ะดวก มีท่ี
จอดรถเพียงพอ, วนั 
เวลา เปิด-ปิดของ
สถานพยาบาลสะดวก
ส าหรับลูกคา้ (4.50) 

สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจรไป
มาไดส้ะดวก มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ (4.22) 

สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจรไป
มาไดส้ะดวก มีท่ีจอด
รถเพียงพอ (4.60) 

สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจรไป
มาไดส้ะดวก มีท่ีจอด
รถเพียงพอ (4.36) 

4. ดา้นการส่ง    
   เสริมการขาย 

นอ้ย (2.16) ปานกลาง (2.55) ปานกลาง (2.66) นอ้ย (2.28) 

มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสัตวใ์ห้
ลูกคา้ทราบเป็นระยะ 
(3.00) 

มีเอกสาร/แผน่พบัให้
ความรู้ของทาง
สถานพยาบาลสัตวแ์จก
ฟรีใหก้บัลูกคา้, มีการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
ของสถานพยาบาลสัตว์
ใหลู้กคา้ทราบเป็นระยะ 
(2.72) 

มีเอกสาร/แผน่พบัให้
ความรู้ของทาง
สถานพยาบาลสัตว์
แจกฟรีใหก้บัลูกคา้ 
(2.80) 

มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสัตวใ์ห้
ลูกคา้ทราบเป็นระยะ 
(2.57) 
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ตารางที่ 71  แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 
< 1 ปี 1–3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ีความส าคัญใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

5. ดา้นบุคลากร 

มากท่ีสุด (4.87) มาก (4.15) มากท่ีสุด (4.75) มาก (4.49) 
สตัวแพทยส์ามารถ
แนะน าใหค้  าปรึกษา และ
ตอบขอ้สงสยัลูกคา้ได้
เป็นอยา่งดี,  สตัวแพทย์
และเจา้หนา้ท่ีประจ า
สถานพยาบาล มีนิสยัรัก
สตัว ์ มีความเอาใจใส่ดูแล
สตัวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสตัว์
เล้ียงได ้และมีจิตใจใน
การใหบ้ริการท่ีดี, มีสตัว
แพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
ประจ าสถานพยาบาล 
ใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
(5.00) 

สัตวแพทยส์ามารถ
แนะน าใหค้  าปรึกษา 
และตอบขอ้สงสัยลกูคา้
ไดเ้ป็นอยา่งดี (4.39) 

สัตวแพทยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ีประจ า
สถานพยาบาล มีนิสัย
รักสัตว ์ มีความเอาใจ
ใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียง จดจ า
ช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้และมี
จิตใจในการใหบ้ริการ
ท่ีดี (5.00) 

สัตวแพทยส์ามารถ
แนะน าใหค้  าปรึกษา 
และตอบขอ้สงสัย
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4.71) 

6. ดา้นการสร้าง 
    และน าเสนอ 
    ภาพลกัษณ์   
   ทางกายภาพ 

มากท่ีสุด (4.50) มาก (3.90) มาก (4.30) มาก (3.71) 
ภายในสถานพยาบาลมี
อากาศถ่ายเท แสงสวา่ง
เพียงพอ สะอาด ไม่มีกล่ิน
เหมน็ แบ่งพื้นท่ีเป็น
สดัส่วน, อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา 
สะอาด จดัวางในท่ี
ปลอดภยั (5.00) 

ภายในสถานพยาบาลมี
อากาศถ่ายเท แสงสวา่ง
เพียงพอ สะอาด ไม่มี
กล่ินเหมน็ แบ่งพ้ืนท่ี
เป็นสัดส่วน (4.28) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีใชรั้กษา 
สะอาด จดัวางในท่ี
ปลอดภยั (5.00) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีใชรั้กษา 
สะอาด จดัวางในท่ี
ปลอดภยั (4.21) 
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ตารางที่ 71  แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามระยะเวลา
ในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 
< 1 ปี 1–3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ีความส าคัญใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

7. ดา้น 
    กระบวนการ 

มากท่ีสุด (4.87) มาก (4.23) มาก (4.40) มาก (4.41) 
มีการใหบ้ริการรักษา
เป็นระบบและ
มาตรฐาน, มีการ
ช้ีแจงรายละเอียดการ
รักษาทุกคร้ัง,  
กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (5.00) 

กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (4.50) 

กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (5.00) 

มีการใหบ้ริการรักษา
เป็นระบบและ
มาตรฐาน (4.57) 
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ตารางที่ 72  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 

< 1 ปี 1–3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ี
ความส าคญัในล าดบั
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านการเงิน 

มาก (4.25) มาก (3.65) มาก (3.80) มาก (3.98) 

จดัหาเงินทุนจากแหล่ง
เงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ
ตน้ทุนต ่า, การบริหาร
การเงินใหมี้สภาพคล่องมี
เงินสดหมุนเวียนส าหรับใช้
จ่ายภายในกิจการในระดบัท่ี
เหมาะสม,  การจดัสรร
เงินทุนไปลงทุนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ (4.50) 

ระบบบญัชีท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ,  การ
บริหารการเงินให้มี
สภาพคล่องมีเงินสด
หมุนเวียนส าหรับใช้
จ่ายภายในกิจการใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 
(3.78) 

ระบบบญัชีท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ,  จดัหา
เงินทุนจากแหล่ง
เงินทุนที่มี
ประสิทธิภาพตน้ทุนต ่า 
(4.00) 

การบริหารการเงิน
ใหมี้สภาพคล่องมี
เงินสดหมุนเวยีน
ส าหรับใชจ่้าย
ภายในกิจการใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 
(4.14) 

ด้านการผลติ
และด าเนินงาน 

มากท่ีสุด (4.75) มาก (4.00) มาก (4.40) มาก (4.13) 
สามารถตอบสนองลูกคา้
โดยการใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้, มีความ
ยืดหยุน่ในการใหบ้ริการเม่ือ
สถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 
(5.00) 

การควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพใน
การบริการการรักษา
ใหไ้ดม้าตรฐาน 
(4.17) 

สามารถตอบสนอง
ลูกคา้โดยการ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและตรงตาม
ความตอ้งการของ
ลูกคา้ (4.80) 

การควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพ
ในการบริการการ
รักษาใหไ้ด้
มาตรฐาน (4.29) 
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ตารางที่ 72  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 

< 1 ปี 1–3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ี
ความส าคญัในล าดบั
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มาก (4.00) มาก (4.04) มาก (3.86) มาก (3.97) 

มีระบบการบริหาร จูง
ใจ และการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กบัภาระหนา้ท่ีของงาน
ท่ีพนกังานไดรั้บ
มอบหมาย (4.50) 

มีระบบการบริหาร จูง
ใจ และการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ีของงานท่ี
พนกังานไดรั้บ
มอบหมาย (4.28) 

มีระบบการสรรหาและ
คดัเลือกพนกังานท่ีดี ท าให้
ไดพ้นกังานตรงตามความ
ตอ้งการของสถานพยาบาล
, มีระบบการบริหาร จูงใจ 
และการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี
ของงานท่ีพนกังานไดรั้บ
มอบหมาย (4.00) 

มีระบบการสรรหาและ
คดัเลือกพนกังานท่ีดี 
ท าใหไ้ดพ้นกังานตรง
ตามความตอ้งการของ
สถานพยาบาล, มีระบบ
การบริหาร จูงใจ และ
การจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ีของงานท่ี
พนกังานไดรั้บ
มอบหมาย (4.00)  

ด้านการวิจัยและ

พฒันา 

มาก (4.00) มาก (3.78) มากท่ีสุด (4.60) มาก (4.18) 

สัตวแพทยมี์การศึกษา 
อ่านวารสาร งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษา
สัตว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัสัตว ์และเขา้รับ
การอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ (4.50) 

สัตวแพทยมี์การศึกษา 
อ่านวารสาร งานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาสัตว ์โรคใหม่ๆ
ท่ีเกิดข้ึนกบัสัตว ์และ
เขา้รับการอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ, พนกังานมี
การพฒันาการท างาน
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน (3.78) 

สัตวแพทยมี์การศึกษา 
อ่านวารสาร งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษา
สัตว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัสัตว ์และเขา้รับ
การอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ, พนกังานมี
การพฒันาการท างาน
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน (4.60) 

สัตวแพทยมี์
การศึกษา อ่าน
วารสาร งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาสัตว ์โรค
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบั
สัตว ์และเขา้รับการ
อบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ (4.29) 
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ตารางที่ 72  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ (ปี) 

< 1 ปี 1–3 ปี 3-5 ปี > 5 ปี 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ี
ความส าคญัในล าดบั
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านการจัดการ 

มาก (4.20) มาก (3.87) มาก (4.04) มาก (4.14) 
ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/
ผูจ้ดัการ (Directing) 
สามารถส่ังการ ชกัน า 
จูงใจ ใหบุ้คลากรปฏิบติั
ตามแผนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ, มีการ
ควบคุม (Controlling) 
ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานให้
สอดคลอ้งต่อเป้าหมาย
และแผน และหาแนว
ทางแกไ้ขหากมี
ขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน 
(4.50) 

มีการสรรหา จดัสรร
คนใหเ้หมาะสมกบั
งาน (Staffing) รวมถึง
รักษาคนท่ีมีคุณภาพ
ไวก้บัองคก์ร (4.17) 

มีการสรรหา จดัสรรคนให้
เหมาะสมกบังาน 
(Staffing) รวมถึงรักษาคน
ท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร, 
ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/
ผูจ้ดัการ (Directing) 
สามารถสัง่การ ชกัน า จูงใจ 
ใหบุ้คลากรปฏิบติัตามแผน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ, มี
การควบคุม (Controlling) 
ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานให้
สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและ
แผน และหาแนวทางแกไ้ข
หากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน 
(4.20) 

มีการควบคุม 
(Controlling) 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานให้
สอดคลอ้งต่อ
เป้าหมายและแผน 
และหาแนว
ทางแกไ้ขหากมี
ขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน 
(4.36) 

ด้านปัจจัย

ภายนอก 

มาก (3.75) มาก (3.86) มากท่ีสุด (4.50) มาก (3.93) 

พฤติกรรมของเจา้ของท่ี
มีต่อสัตวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไป มีความเอาใจ
ใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมากข้ึน 
(4.00) 

พฤติกรรมของเจา้ของ
ท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไป มีความเอา
ใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมาก
ข้ึน (4.06) 

พฤติกรรมของเจา้ของ
ท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไป มีความเอา
ใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมาก
ข้ึน (4.60) 

พฤติกรรมของ
เจา้ของท่ีมีต่อสัตว์
เล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มี
ความเอาใจใส่ต่อ
สัตวเ์ล้ียงมากข้ึน 
(4.00) 
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ปัจจัยความส าเร็จ จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมต้น 
ปัจจัยความส าเร็จด้านการตลาด จ าแนกตามเงินลงทุน ปัจจยัความส าเร็จด้านการตลาดมี

ความส าคญัในระดบัมาก ทั้งน้อยกว่า 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท 
และ  ม ากกว่า  1,000,000 บ าท  โดยน้ อยกว่า  100,000 บ าท  และ  500,001-1,000,000 บ าท  ให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นกระบวนการ ส่วน 100,000-500,000 บาท 
และ มากกวา่ 1,000,000 บาท ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นบุคลากร  
  ปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดในด้านต่างๆ มีระดบัความส าคญั และมีปัจจยัย่อยท่ีส าคญั
ท่ีสุดในแต่ละดา้น จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 73  แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามเงินลงทุน
เร่ิมตน้ 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

เงินลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

< 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท  500,001-1,000,000 บาท > 1,000,000 บาท 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มคีวามส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

มาก (3.80) ปานกลาง (3.44) ปานกลาง (3.42) มาก (4.15) 

สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์
ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ 
และมีเคร่ืองการันตี, มี
บริการรักษาครบวงจร 
(4.00) 

สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์
ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ 
และมีเคร่ืองการันตี 
(3.94) 

สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ี
ดี มีความน่าเช่ือถือ และ
มีเคร่ืองการันตี (3.92) 

มีบริการรักษาครบวงจร 
(4.60) 

2. ดา้นราคา 

มาก (3.86) มาก (3.52) ปานกลาง (3.31) มาก (3.53) 
ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการ
ของโรคและคุณภาพ
การรักษา (4.40) 

ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการ
ของโรคและคุณภาพ
การรักษา (4.31) 

ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการของ
โรคและคุณภาพการ
รักษา (4.23)  

ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการของ
โรคและคุณภาพการ
รักษา (4.20) 
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ตารางที่ 73  แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามเงินลงทุน
เร่ิมตน้ (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

เงินลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

< 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท  500,001-1,000,000 บาท > 1,000,000 บาท 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มคีวามส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

3. ดา้นช่องทาง 
   การจดั   
   จ  าหน่าย 

มาก (3.68) ปานกลาง (3.43) ปานกลาง (3.10) มาก (3.64) 

สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจรไป
มาไดส้ะดวก มีท่ีจอด
รถเพียงพอ (4.60) 

สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจร
ไปมาไดส้ะดวก มีท่ี
จอดรถเพียงพอ 
(4.37) 

สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจรไป
มาไดส้ะดวก มีท่ีจอด
รถเพียงพอ (4.15) 

สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจรไป
มาไดส้ะดวก มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ (4.40) 

4. ดา้นการส่ง    
   เสริมการขาย 

นอ้ย (2.46) นอ้ย (2.25) ปานกลาง (2.54) ปานกลาง (2.86) 
มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสัตวใ์ห้
ลูกคา้ทราบเป็นระยะ 
(2.80) 

มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสัตว์
ใหลู้กคา้ทราบเป็น
ระยะ (2.50) 

มีเอกสาร/แผน่พบัให้
ความรู้ของทาง
สถานพยาบาลสัตวแ์จก
ฟรีใหก้บัลูกคา้ (2.85) 

มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสัตวใ์ห้
ลูกคา้ทราบเป็นระยะ 
(3.20) 

5. ดา้นบุคลากร 

มาก (4.40) มากท่ีสุด (4.51) มาก (4.15) มากท่ีสุด (4.60) 

สตัวแพทยมี์ช่ือเสียง มี
ความรู้ ทกัษะ และความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางสูง, 
สตัวแพทยส์ามารถแนะน า
ใหค้  าปรึกษา และตอบขอ้
สงสยัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4.60) 

สัตวแพทยส์ามารถ
แนะน าใหค้  าปรึกษา 
และตอบขอ้สงสัย
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4.69) 

สตัวแพทยส์ามารถแนะน า
ใหค้  าปรึกษา และตอบขอ้
สงสยัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี, 
สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
ประจ าสถานพยาบาล มี
นิสยัรักสตัว ์ มีความเอาใจ
ใส่ดูแลสตัวเ์ล้ียง จดจ าช่ือ
สตัวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจใน
การใหบ้ริการท่ีดี (4.38) 

สัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
ประจ าสถานพยาบาล มี
นิสัยรักสัตว ์ มีความเอา
ใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียง 
จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้
และมีจิตใจในการ
ใหบ้ริการท่ีดี (5.00) 

6. ดา้นการสร้าง 
    และน าเสนอ 
    ภาพลกัษณ์   
   ทางกายภาพ 

มาก (3.90) มาก (3.69) มาก (4.07) มาก (4.25) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีใชรั้กษา 
สะอาด จดัวางในท่ี
ปลอดภยั (4.40) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีใชรั้กษา 
สะอาด จดัวางในท่ี
ปลอดภยั (4.25) 

ภายในสถานพยาบาลมี
อากาศถ่ายเท แสงสวา่ง
เพียงพอ สะอาด ไม่มี
กล่ินเหมน็ แบ่งพ้ืนท่ี
เป็น (4.54) 

ภายในสถานพยาบาลมี
อากาศถ่ายเท แสงสวา่ง
เพียงพอ สะอาด ไม่มีกล่ิน
เหมน็ แบ่งพื้นท่ีเป็น, 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ 
ท่ีใชรั้กษา สะอาด จดัวางใน
ท่ีปลอดภยั (4.60) 
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ตารางที่ 73  แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามเงินลงทุน
เร่ิมตน้ (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

เงินลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

< 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท  500,001-1,000,000 บาท > 1,000,000 บาท 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มคีวามส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

7. ดา้น 
    กระบวนการ 

มาก (4.45) มาก (4.37) มาก (4.30) มาก (4.30) 

กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (4.60) 

มีการใหบ้ริการรักษาเป็น
ระบบและมาตรฐาน, 
กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (4.56) 

กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (4.62) 

กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (4.60) 

 
ตารางที่ 74  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

เงินลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

< 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท  500,001-1,000,000 บาท > 1,000,000 บาท 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ ใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปั จ จั ย ย่ อ ย ที่ มี
ความส าคัญ ในล าดับ
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านการเงิน 

มาก (3.75) มาก (3.94) มาก (3.62) มาก (4.05) 

การบริหารการเงินใหมี้
สภาพคล่อง มีเงินสด
หมุนเวียนส าหรับใชจ่้าย
ภายในกิจการในระดบัท่ี
เหมาะสม (4.00) 

ระบบบญัชีท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ (4.13) 

การบริหารการเงินใหมี้
สภาพคล่อง มีเงินสด
หมุนเวียนส าหรับใช้
จ่ายภายในกิจการใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 
(3.77) 

จดัหาเงินทุนจากแหล่ง
เงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตน้ทุนต ่า, การบริหาร
การเงินใหมี้สภาพคล่อง มี
เงินสดหมุนเวียนส าหรับใช้
จ่ายภายในกิจการในระดบั
ท่ีเหมาะสม (4.20) 
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ตารางที่ 74  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

เงินลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

< 100,000 บาท 
100,000-500,000 

บาท 
 500,001-

1,000,000 บาท 
> 1,000,000 บาท 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปั จ จั ย ย่ อ ย ที่ มี
ความส าคัญในล าดับ
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ปั จ จั ย ย่ อ ย ที่ มี
ความส าคัญในล าดับ
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ปั จ จั ย ย่ อ ย ที่ มี
ค ว าม ส าคั ญ ใน
ล า ดั บ แ ร ก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านการผลติ
และ

ด าเนินงาน 

มาก (4.10) มาก (4.31) มาก (3.96) มาก (4.05) 
มีการควบคุม 
ตรวจสอบ
คุณภาพในการ
บริการการรักษา
ใหไ้ดม้าตรฐาน, 
มีความยืดหยุน่ใน
การใหบ้ริการเม่ือ
สถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป 
(4.20) 

สามารถบริหาร
ตน้ทุนในการ
ใหบ้ริการการ
รักษาต ่าท่ีสุด 
หรืออยูใ่นเกณฑ์
ท่ีพอใจได ้(4.38) 

มีการควบคุม 
ตรวจสอบ
คุณภาพในการ
บริการการ
รักษาใหไ้ด้
มาตรฐาน 
(4.15) 

มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการ
รักษาใหไ้ดม้าตรฐาน, สามารถตอบสนองลูกคา้โดย
การใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ (4.20) 

ด้านการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล 

มาก (4.06) มาก (4.17) มาก (3.87) มาก (3.66) 
มีระบบการ
บริหาร จูงใจ และ
การจ่าย
ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ีของ
งานท่ีพนกังาน
ไดรั้บมอบหมาย 
(4.20) 

มีระบบการ
บริหาร จูงใจ 
และการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ีของ
งานท่ีพนกังาน
ไดรั้บมอบหมาย 
(4.38) 

มีระบบการ
บริหาร จูงใจ
และการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ีของ
งานท่ีพนกังาน
ไดรั้บมอบหมาย 
(4.08) 

มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานที่ดี 
ท  าใหไ้ดพ้นกังานตรงตามความตอ้งการของ
สถานพยาบาล (3.80) 

ด้านการวิจัย มาก (4.40) มาก (4.09) มาก (3.77) มาก (4.20) 
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ปัจจัย
ความส าเร็จ 

เงินลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

< 100,000 บาท 
100,000-500,000 

บาท 
 500,001-

1,000,000 บาท 
> 1,000,000 บาท 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปั จ จั ย ย่ อ ย ที่ มี
ความส าคัญในล าดับ
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ปั จ จั ย ย่ อ ย ที่ มี
ความส าคัญในล าดับ
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ปั จ จั ย ย่ อ ย ที่ มี
ค ว าม ส าคั ญ ใน
ล า ดั บ แ ร ก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

และพฒันา 

สัตวแพทยมี์
การศึกษา อ่าน
วารสาร งานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาสัตว ์โรค
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบั
สัตว ์และเขา้รับ
การอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ (4.60) 

สัตวแพทยมี์
การศึกษา อ่าน
วารสาร งานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรักษาสัตว ์
โรคใหม่ๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัสัตว ์และ
เขา้รับการอบรม
อยา่งสม ่าเสมอ 
(4.19) 

สตัวแพทยมี์
การศึกษา อ่าน
วารสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาสตัว ์โรค
ใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบั
สตัว ์และเขา้รับ
การอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ, 
พนกังานมีการ
พฒันาการท างาน
เพื่อใหมี้
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน (3.77) 

สตัวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาสตัว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสตัว ์
และเขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ, พนกังานมีการ
พฒันาการท างานเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน (4.20) 
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ตารางที่ 74  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามเงินลงทุนเร่ิมตน้ (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

เงินลงทุนเร่ิมต้น (บาท) 

< 100,000 บาท 100,000-500,000 บาท  500,001-1,000,000 บาท > 1,000,000 บาท 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ ใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปั จ จั ย ย่ อ ย ที่ มี
ค ว าม ส า คั ญ ใน
ล า ดั บ แ ร ก 
(ค่าเฉลีย่) 

ด้านการจัดการ 

มาก (4.00) มาก (4.21) มาก (3.72) มาก (4.08) 

ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ 
(Directing) สามารถสัง่การ ชกั
น า จูงใจ ใหบุ้คลากรปฏิบติัตาม
แผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ, มี
การควบคุม (Controlling) 
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อ
เป้าหมายและแผน และหาแนว
ทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาด
เกิดข้ึน (4.20) 

มีการควบคุม 
(Controlling) ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานให้
สอดคลอ้งต่อเป้าหมาย
และแผน และหาแนว
ทางแกไ้ขหากมี
ขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน 
(4.50) 

มีการสรรหา จดัสรร
คนใหเ้หมาะสมกบังาน 
(Staffing) รวมถึงรักษา
คนท่ีมีคุณภาพไวก้บั
องคก์ร (4.00) 

มีการวางแผนธุรกิจ 
(Planning) โดย
ก าหนดเป้าหมาย
ชดัเจนสอดคลอ้ง
กบักลยุทธ์และ
ปฏิบติังานไดต้าม
แผนท่ีวางไว,้ มีการ
สรรหา จดัสรรคน
ใหเ้หมาะสมกบั
งาน (Staffing) 
รวมถึงรักษาคนท่ีมี
คุณภาพไวก้บั
องคก์ร (4.20) 

ด้านปัจจัย
ภายนอก 

มาก (4.10) มาก (4.04) มาก (3.65) มาก (4.40) 

พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมี
ต่อสัตวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มี
ความเอาใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียง
มากข้ึน (4.40) 

พฤติกรรมของเจา้ของ
ท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไป มีความเอา
ใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมาก
ข้ึน (4.19) 

พฤติกรรมของเจา้ของ
ท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไป มีความเอา
ใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมาก
ข้ึน (3.77) 

อตัราการเติบโตท่ี
ขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ
ของตลาดสตัวเ์ล้ียง, 
พฤติกรรมของ
เจา้ของท่ีมีต่อสตัว์
เล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มี
ความเอาใจใส่ต่อ
สตัวเ์ล้ียงมากข้ึน 
(4.40) 
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ปัจจัยความส าเร็จ จ าแนกตามยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทยีบกบัปี 2554  
 ปัจจัยความส าเร็จด้านการตลาด จ าแนกตามยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 ปัจจยั
ความส าเร็จดา้นการตลาดมีความส าคญัในระดบัมากทั้งยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนและยอดรายไดเ้ท่าเดิมหรือ
ลดลง โดยยอดรายไดเ้พิ่มข้ึนให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมาเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นบุคลากร 
ส่วนยอดรายได้เท่าเดิมหรือลดลง ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ด้าน
กระบวนการ 
 ปัจจยัความส าเร็จดา้นการตลาดในด้านต่างๆ มีระดบัความส าคญั และมีปัจจยัย่อยท่ีส าคญั
ท่ีสุดในแต่ละดา้น จ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 75  แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามยอด
รายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

เพิม่ขึน้ เท่าเดิมหรือลดลง 

ด้านการตลาด 
ระดบัความส าคัญ (ค่าเฉลีย่รวม) ระดบัความส าคัญ (ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญในล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญในล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

มาก (3.55) ปานกลาง (3.34) 
สถานพยาบาลมีช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์
ท่ีดีมีความน่าเช่ือถือและมีเคร่ืองกา
รันตี (3.94) 

สถานพยาบาลมีช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์ท่ีดี
มีความน่าเช่ือถือและมีเคร่ืองการันตี 
(4.12) 

2. ดา้นราคา 

ปานกลาง (3.48) มาก (3.74) 
ค่าใชจ่้าย 
ในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของ
โรคและคุณภาพการรักษา (4.32) 

ค่าใชจ่้าย 
ในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรค
และคุณภาพการรักษา (4.37) 

3. ดา้นช่องทางการจดั 
    จ าหน่าย 

ปานกลาง (3.38) มาก (3.62) 
สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน
สญัจรไปมาไดส้ะดวกมีท่ีจอดรถ
เพียงพอ (4.32) 

สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชนสญัจร
ไปมาไดส้ะดวกมีท่ีจอดรถเพียงพอ 
(4.62) 
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ตารางที่ 75  แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตามยอด
รายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 (ต่อ) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

เพิม่ขึน้ เท่าเดิมหรือลดลง 

ด้านการตลาด 
ระดบัความส าคัญ (ค่าเฉลีย่รวม) ระดบัความส าคัญ (ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญในล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญในล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

4. ดา้นการส่งเสริมการ     
    ขาย 

นอ้ย (2.43) ปานกลาง (2.50) 
มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสตัวใ์หลู้กคา้ทราบ
เป็นระยะ (2.62) 

มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสตัวใ์หลู้กคา้ทราบเป็น
ระยะ (3.00) 

5. ดา้นบุคลากร 

มาก (4.41) มาก (4.43) 

สตัวแพทยส์ามารถแนะน าให้
ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสยัลูกคา้ได้
เป็นอยา่งดี (4.53) 

สัตวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษา 
และตอบขอ้สงสัยลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และ 
สัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ า
สถานพยาบาล มีนิสัยรักสัตว ์ มีความเอาใจ
ใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้และ
มีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี (4.75) 

6. ดา้นการสร้างและ  
    น าเสนอภาพลกัษณ์ 
    ทางกายภาพ 

มาก (3.93) มาก (4.06) 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้
รักษา สะอาด จดัวางในท่ีปลอดภยั 
(4.35) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา 
สะอาด จดัวางในท่ีปลอดภยั (4.50) 

7. ดา้นกระบวนการ 

มาก (4.38) มาก (4.46) 

กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
(4.65) 

มีการจดัท าแฟ้มประวติัและมีบตัรประจ าตวั
สัตวเ์ล้ียง, มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบ
และมาตรฐาน, กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (4.50) 
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ตารางที่ 76  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

เพิม่ขึน้ เท่าเดิมหรือลดลง 

 
ระดบัความส าคัญ (ค่าเฉลีย่รวม) ระดบัความส าคัญ (ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญในล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญในล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ด้านการเงิน 

มาก (3.82) มาก (4.06) 

การบริหารการเงินใหมี้สภาพคล่องมีเงินสด
หมุนเวียนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการใน
ระดบัท่ีเหมาะสม (3.97) 

การบริหารการเงินใหมี้สภาพคล่องมีเงินสด
หมุนเวียนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการใน
ระดบัท่ีเหมาะสม และ การจดัสรรเงินทุนไป
ลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (4.25) 

ด้านการผลติและ
ด าเนินงาน 

มาก (4.18) มาก (4.25) 

มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในการ
บริการการรักษาใหไ้ดม้าตรฐาน (4.29) 

สามารถบริหารตน้ทุนในการใหบ้ริการการ
รักษาต ่าท่ีสุด หรืออยูใ่นเกณฑท่ี์พอใจได,้ มี
การควบคุมตรวจสอบคุณภาพในการบริการ
การรักษาใหไ้ดม้าตรฐาน, สามารถตอบสนอง
ลูกคา้โดยการใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และ มีความ
ยดืหยุน่ในการใหบ้ริการเม่ือสถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป (4.25) 

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มาก (4.07) มาก (4.03) 
มีระบบบริหารจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังาน
ไดรั้บมอบหมาย (4.24) 

มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานที่ดีท  า
ใหไ้ดพ้นกังานตรงตามความตอ้งการของ
สถานพยาบาล และ มีระบบบริหารจูงใจและ
จ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี
ของงานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย (4.12) 

ด้านการวจัิยและ
พฒันา 

มาก (4.03) มาก (4.43) 
สัตวแพทย ์
มีการศึกษาอ่านวารสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการรักษาสัตวโ์รคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสัตว์
และเขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ (4.06) 

สัตวแพทย ์
มีการศึกษาอ่านวารสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรักษาสัตวโ์รคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสัตวแ์ละ
เขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ (4.62) 
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ตารางที่ 76  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 (ต่อ) 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ยอดรายได้ปี 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 

เพิม่ขึน้ เท่าเดิมหรือลดลง 

 
ระดบัความส าคัญ (ค่าเฉลีย่รวม) ระดบัความส าคัญ (ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญในล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญในล าดบัแรก 
(ค่าเฉลีย่) 

ด้านการจัดการ 

มาก (4.04) มาก (4.07) 

มีการควบคุม (Controlling) ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อ
เป้าหมายและแผนและหาแนวทางแกไ้ขหาก
มีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน (4.26) 

มีการสรรหา จดัสรรคนใหเ้หมาะสมกบังาน 
(Staffing) รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บั
องคก์ร, ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ 
(Directing) สามารถส่ังการ ชกัน า จูงใจ ให้
บุคลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และ มีการควบคุม (Controlling) 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้
สอดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผนและหาแนว
ทางแกไ้ขหากมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน (4.25) 

ด้านปัจจัย
ภายนอก 

มาก (3.95) มาก (4.18) 

ดา้นพฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงได้

เปล่ียนไปมีความเอาใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมาก

ข้ึน (4.12) 

ดา้นพฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงได้

เปล่ียนไปมีความเอาใจใส่ต่อสัตวเ์ล้ียงมากข้ึน 

(4.37) 
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ปัจจัยความส าเร็จ จ าแนกตามจ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 
 ปัจจัยความส าเร็จด้านการตลาด จ าแนกตามจ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั ปัจจยัดา้น
การตลาดมีความส าคัญในระดับมาก ทั้ งจ  านวนลูกค้าต ่ ากว่า 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย และ 
มากกว่า 30 ราย  โดยจ านวนลูกคา้ต ่ากว่า 10 ราย ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบั
แรก คือ ด้านกระบวนการ ส่วนจ านวนลูกค้า 10-20 ราย 21-30 ราย และ มากกว่า 30 ราย ให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียมากเป็นล าดบัแรก คือ ดา้นบุคลากร 
 ปัจจยัความส าเร็จด้านการตลาดในด้านต่างๆ มีระดบัความส าคญั และมีปัจจยัย่อยท่ีส าคญั
ท่ีสุดในแต่ละดา้น จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 77  แสดงปัจจยัย่อยด้านการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตาม
จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 
> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปั จ จั ย ย่ อ ย ที่ มี
ความส าคัญ ในล าดับ
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มคีวามส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

มาก (3.53)  มาก (3.63) ปานกลาง (3.12) มาก (3.62) 

สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียงมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดีมี
ความน่าเช่ือถือ และ
มีเคร่ืองการันตี 
(4.00) 

สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์
ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ 
และมีเคร่ืองการันตี 
(4.00) 

สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์ท่ี
ดีมีความน่าเช่ือถือและ
มีเคร่ืองการันตี (3.75) 

สถานพยาบาลมี
ช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์ท่ี
ดีมีความน่าเช่ือถือ 
และมีเคร่ืองการันตี,  
มีบริการรักษาครบ
วงจร  และ มีท่ีพกั
ดูแลสัตวป่์วยคา้งคืน 
(4.00) 

2. ดา้นราคา 

มาก (3.70) ปานกลาง (3.36) มาก (3.66) มาก (3.83) 
ค่าใชจ่้ายในการ
รักษาเหมาะสมกบั
อาการของโรคและ
คุณภาพการรักษา 
(4.67) 

ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการ
ของโรคและคุณภาพ
การรักษา (4.04) 

ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการ
ของโรคและคุณภาพ
การรักษา (4.00) 

ค่าใชจ่้ายในการรักษา
เหมาะสมกบัอาการ
ของโรคและคุณภาพ
การรักษา (5.00) 
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ตารางที่ 77  แสดงปัจจยัย่อยด้านการตลาดท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตาม
จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 
> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

3. ดา้นช่องทาง 
   การจดัจ าหน่าย 

มาก (3.75) ปานกลาง (3.30) ปานกลาง (3.30) ปานกลาง (2.80) 
สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจร
ไปมาไดส้ะดวก มีท่ี
จอดรถเพียงพอ 
(4.56) 

สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจร
ไปมาไดส้ะดวก มีท่ี
จอดรถเพียงพอ 
(4.29) 

สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจรไป
มาไดส้ะดวก มีท่ีจอด
รถเพียงพอ (4.25) 

สถานพยาบาลอยูใ่น
แหล่งชุมชน สัญจรไป
มาไดส้ะดวก มีท่ีจอด
รถเพียงพอ (4.00) 

4. ดา้นการส่ง    
   เสริมการขาย 

นอ้ย (2.29) นอ้ย (2.44) ปานกลาง (3.08) นอ้ย (2.00) 

มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสัตวใ์ห้
ลูกคา้ทราบเป็นระยะ 
(2.67) 

มีการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสัตว์
ใหลู้กคา้ทราบเป็น
ระยะ (2.63) 

มีเอกสาร/แผน่พบัให้
ความรู้ของทาง
สถานพยาบาลสัตว์
แจกฟรีใหก้บัลูกคา้ 
และ มีการ
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสัตวใ์ห้
ลูกคา้ทราบเป็นระยะ 
(3.25) 

มีการโฆษณาผา่นส่ือ, 
มีเอกสาร/แผน่พบัให้
ความรู้ของทาง
สถานพยาบาลสัตว์
แจกฟรีใหก้บัลูกคา้ 
และ มีการ
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของ
สถานพยาบาลสัตวใ์ห้
ลูกคา้ทราบเป็นระยะ 
(2.00) 
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ตารางที ่77  แสดงปัจจยัยอ่ยดา้นการตลาดท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด จ าแนกตาม
จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 
> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

ด้านการตลาด 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยที่มีความส าคัญ
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

5. ดา้นบุคลากร 

มาก (4.47) มาก (4.34) มาก (4.37) มากท่ีสุด (4.62) 
สัตวแพทยส์ามารถ
แนะน าใหค้  าปรึกษา 
และตอบขอ้สงสัย
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
และ สัตวแพทยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ีประจ า
สถานพยาบาล มีนิสัย
รักสัตว ์ มีความเอาใจ
ใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียง 
จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้
และมีจิตใจในการ
ใหบ้ริการท่ีดี (4.67) 

สัตวแพทยส์ามารถ
แนะน าใหค้  าปรึกษา 
และตอบขอ้สงสัย
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4.54) 

สัตวแพทยส์ามารถ
แนะน าใหค้  าปรึกษา 
และตอบขอ้สงสัย
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4.75) 

มีสัตวแพทยแ์ละ
เจา้หนา้ท่ีประจ า
สถานพยาบาล 
ใหบ้ริการอยา่ง
เพียงพอ (5.00) 

6. ดา้นการสร้าง 
    และน าเสนอ 
    ภาพลกัษณ์   
   ทางกายภาพ 

มาก (3.97) มาก (3.89) มาก (3.75) มาก (4.25) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีใชรั้กษา 
สะอาด จดัวางในท่ี
ปลอดภยั (4.44) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีใชรั้กษา 
สะอาด จดัวางในท่ี
ปลอดภยั (4.33) 

ภายในสถานพยาบาล
มีอากาศถ่ายเท แสง
สวา่งเพียงพอ สะอาด 
ไม่มีกล่ินเหมน็ แบ่ง
พ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน 
(4.00) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีใชรั้กษา 
สะอาด จดัวางในท่ี
ปลอดภยั (5.00) 

7. ดา้น 
    กระบวนการ 

มากท่ีสุด (4.50) มาก (4.29) มาก (4.31) มากท่ีสุด (4.50) 

กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (4.67) 

กระบวนการรักษาท่ี
มีประสิทธิภาพ 
(4.58) 

มีการให้บริการรักษา
เป็นระบบและมาตรฐาน
, มีการช้ีแจงรายละเอียด
การรักษาทุกคร้ัง และ 
กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (4.50) 

มีการใหบ้ริการรักษา
เป็นระบบและ
มาตรฐาน (5.00) 
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ตารางที่ 78  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ี
ความส าคญัในล าดบั
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านการเงิน 

มาก (3.86) มาก (3.74) มาก (3.75) มากท่ีสุด (4.75) 

จดัหาเงินทุนจากแหล่ง
เงินทุนที่มีประสิทธิภาพ 
ตน้ทุนต ่า และ การ
บริหารการเงินให้มี
สภาพคล่อง มีเงินสด
หมุนเวียนส าหรับใช้
จ่ายภายในกิจการใน
ระดบัท่ีเหมาะสม (4.00) 

ระบบบญัชีท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ (3.92) 

การบริหารการเงินให้
มีสภาพคล่อง มีเงินสด
หมุนเวียนส าหรับใช้
จ่ายภายในกิจการใน
ระดบัท่ีเหมาะสม และ 
การจดัสรรเงินทุนไป
ลงทุนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ (4.00) 

การบริหารการเงินให้
มีสภาพคล่อง มีเงิน
สดหมุนเวียนส าหรับ
ใชจ่้ายภายในกิจการ
ในระดบัท่ีเหมาะสม 
และ การจดัสรร
เงินทุนไปลงทุนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(5.00) 

ด้านการผลติ
และด าเนินงาน 

มาก (4.41) มาก (3.99) มาก (4.06) มากท่ีสุด (4.75) 

มีความยืดหยุน่ในการ
ใหบ้ริการเม่ือ
สถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป (4.56) 

มีการควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพใน
การบริการการรักษา
ใหไ้ดม้าตรฐาน 
(4.13) 

มีการควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพใน
การบริการการรักษา
ใหไ้ดม้าตรฐาน (4.25) 

สามารถบริหาร
ตน้ทุนในการ
ให้บริการการรักษา
ต ่าท่ีสุด หรืออยูใ่น
เกณฑท่ี์พอใจได,้ มี
การควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพใน
การบริการการรักษา
ให้ไดม้าตรฐาน และ 
มีความยดืหยุน่ในการ
ให้บริการเม่ือ
สถานการณ์
เปล่ียนแปลงไป 
(5.00) 
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ตารางที่ 78  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ี
ความส าคญัในล าดบั
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มาก (4.07) มาก (3.86) มาก (4.25) มากท่ีสุด (4.66) 

มีระบบการบริหาร จูง
ใจ และการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กบัภาระหนา้ท่ีของงาน
ท่ีพนกังานไดรั้บ
มอบหมาย (4.33) 

มีระบบการบริหาร จูง
ใจ และการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ีของงานท่ี
พนกังานไดรั้บ
มอบหมาย (3.96) 

มีระบบการบริหาร จูง
ใจ และการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ีของงานท่ี
พนกังานไดรั้บ
มอบหมาย (4.50) 

มีระบบการสรรหา
และคดัเลือกพนกังาน
ท่ีดี ท  าให้ไดพ้นกังาน
ตรงตามความ
ตอ้งการของ
สถานพยาบาล และ มี
ระบบการบริหาร จูง
ใจ และการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบั
ภาระหนา้ท่ีของงานท่ี
พนกังานไดรั้บ
มอบหมาย (5.00) 

ด้านการวิจัยและ
พฒันา 

มาก (4.16) มาก (3.94) มาก (4.00) มากท่ีสุด (4.50) 

สัตวแพทยมี์การศึกษา 
อ่านวารสาร งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษา
สัตว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัสัตว ์และเขา้รับ
การอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ (4.44) 

พนกังานมีการ
พฒันาการท างาน
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน (3.96) 

สตัวแพทยมี์การศึกษา 
อ่านวารสาร งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษา
สตัว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิด
ข้ึนกบัสตัว ์และเขา้รับ
การอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
และ พนกังานมีการ
พฒันาการท างานเพื่อให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(4.00) 

พนกังานมีการ
พฒันาการท างาน
เพื่อใหมี้
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน (5.00) 
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ตารางที่ 78  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ี
ความส าคญัในล าดบั
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านการจัดการ 

มาก (4.04) มาก (3.90) มาก (4.05) มากท่ีสุด (4.90) 
มีการสรรหา จดัสรรคน
ใหเ้หมาะสมกบังาน 
(Staffing) รวมถึงรักษา
คนท่ีมีคุณภาพไวก้บั
องคก์ร, ภาวะผูน้ าของ
เจา้ของ/ผูจ้ดัการ 
(Directing) สามารถส่ัง
การ ชกัน า จูงใจ ให้
บุคลากรปฏิบติัตามแผน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และ มีการควบคุม 
(Controlling) ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้ง
ต่อเป้าหมายและแผน 
และหาแนวทางแกไ้ข
หากมีขอ้ผดิพลาด
เกิดข้ึน (4.22) 

มีการควบคุม 
(Controlling) ติดตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานให้
สอดคลอ้งต่อ
เป้าหมายและแผน 
และหาแนวทางแกไ้ข
หากมีขอ้ผดิพลาด
เกิดข้ึน (4.13) 

มีการสรรหา จดัสรร
คนใหเ้หมาะสมกบั
งาน (Staffing) รวมถึง
รักษาคนท่ีมีคุณภาพไว้
กบัองคก์ร (4.50) 

มีโครงสร้างองคก์ร 
(Organizing) ท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
ของกิจการ ติดต่อ
ประสานงานภายใน
องคก์รสะดวก, มีการสรร
หา จดัสรรคนให้
เหมาะสมกบังาน 
(Staffing) รวมถึงรักษาคน
ท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร, 
ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/
ผูจ้ดัการ (Directing) 
สามารถสั่งการ ชกัน า จูง
ใจ ให้บุคลากรปฏิบติัตาม
แผนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และ มีการ
ควบคุม (Controlling) 
ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงานให้
สอดคลอ้งต่อเป้าหมาย
และแผน และหาแนว
ทางแกไ้ขหากมี
ขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน (5.00) 

 
 
 
 



 
 

138 
 

ตารางที่ 78  แสดงปัจจยัย่อย ด้านการเงิน ด้านการผลิตและด าเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดา้นการวจิยัและพฒันา ดา้นการจดัการ ดา้นปัจจยัภายนอก ท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุด จ าแนกตามจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั (ต่อ) 

ปัจจัย
ความส าเร็จ 

จ านวนลูกค้าทีม่าใช้บริการเฉลีย่ต่อวนั 

> 10 ราย 10-20 ราย 21-30 ราย > 30 ราย 

 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ระดบัความส าคญั  
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญัใน
ล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่คีวามส าคญั
ในล าดบัแรก (ค่าเฉลีย่) 

ปัจจัยย่อยทีม่ี
ความส าคญัในล าดบั
แรก (ค่าเฉลีย่) 

ด้านปัจจัย
ภายนอก 

มาก (3.94) มาก (3.87) มากท่ีสุด (4.62) มาก (3.75) 

พฤติกรรมของเจา้ของ
ท่ีมีต่อสตัวเ์ล้ียงได้
เปล่ียนไป มีความเอา
ใจใส่ต่อสตัวเ์ล้ียงมาก
ข้ึน (4.11) 

พฤติกรรมของ
เจา้ของท่ีมีต่อสตัว์
เล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มี
ความเอาใจใส่ต่อ
สตัวเ์ล้ียงมากข้ึน 
(4.04) 

อตัราการเติบโตท่ี
ขยายตวัข้ึนเร่ือยๆ
ของตลาดสตัวเ์ล้ียง 
(4.75) 

พฤติกรรมของ
เจา้ของท่ีมีต่อสตัว์
เล้ียงไดเ้ปล่ียนไป 
มีความเอาใจใส่
ต่อสตัวเ์ล้ียงมาก
ข้ึน (4.00) 
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 ส่วนที่ 5 ข้อมูลปัญหา/ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและข้อมูลความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินธุรกจิสถานพยาบาลสัตว์เลีย้ง 
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์
เล้ียงมากท่ีสุด คือ ปัญหาดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉล่ียรวม 3.18) รองลงมา คือ ปัญหาดา้น
การจดัการ (ค่าเฉล่ียรวม 3.12)  อนัดับท่ี 3 คือ ปัญหาด้านการวิจยัและพฒันา (ค่าเฉล่ียรวม 3.03) 
อันดับท่ี  4 คือ ปัญหาด้านการเงิน (ค่าเฉล่ียรวม 3.02)  อันดับท่ี 5 คือ ปัญหาด้านการผลิตและ
ด าเนินงาน (ค่าเฉล่ียรวม 3.01) อนัดบัท่ี 6 คือ ปัญหาดา้นการตลาด (ค่าเฉล่ียรวม 2.86) และอนัดบัท่ี 7 
คือ ปัญหาดา้นปัจจยัภายนอก (ค่าเฉล่ียรวม 2.65) 
 ปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียง 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ปัญหาท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระบบการสรรหาและ
คดัเลือกพนกังานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท าให้ไดพ้นักงานท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการ
ของสถานพยาบาล และ ระบบการบริหารจูงใจและจ่ายค่าตอบแทนยงัไม่มีประสิทธิภาพพอ (ค่าเฉล่ีย 
3.30) 
 ปัญหาด้านการจัดการ  ท่ี ส่ งผลกระทบต่อธุรกิจบริการอาบน ้ าและตัดแต่งขนสุนัข
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ปัญหาท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุด คือ การสรรหาคน/จดัสรร
คนไม่เหมาะสมกบังานรวมถึงไม่สามารถรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์รได ้(ค่าเฉล่ีย 3.28) 
 ปัญหาด้านการวิจัยและพัฒนา ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการอาบน ้ าและตดัแต่งขนสุนัข 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัญหาท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุด คือ พนักงานไม่ได้มีการ
พฒันาหรือปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการด้วยตนเองเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน
(ค่าเฉล่ีย 3.21) 
 ปัญหาด้านการเงิน ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่า ปัญหาท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุด คือ ไม่ได้จดัท าบญัชีหรือจดัท าแล้วแต่ยงัไม่เป็น
ระบบพอเน่ืองจากไม่มีความรู้หรือขาดบุคลากรในการจดัท าบญัชี (ค่าเฉล่ีย 3.19) 
 ปัญหาด้านการผลิตและด าเนินงาน  ท่ี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียง 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัญหาท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุด คือ ไม่สามารถบริหาร
ตน้ทุนการให้บริการการรักษาให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีพอใจหรือตน้ทุนสูงกวา่สถานพยาบาลอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 
3.33) 
 ปัญหาด้านการตลาด ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า ปัญหาท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด คือ ปัญหาดา้นบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 3.23) และมี
ความคิดเห็นวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีส าคญัท่ีสุด 3 ล าดบัแรกของส่วนประสมการตลาดแต่ละดา้น ดงัน้ี 
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ตารางที่  79  แสดงปัญหาย่อยของปัญหาส่วนประสมการตลาดแต่ละด้านท่ีมีผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการท่ีสุด 3 ล าดบัแรก 

ปัญหาส่วนประสมการตลาด 
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ล าดับ 
ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ด้านบุคลากร 
(3.23) 

1 สัตวแพทยมี์ประสบการณ์นอ้ย (3.28) 
2 สัตวแพทยไ์ม่สามารถใหค้  าแนะน าค าปรึกษาและตอบขอ้สงสัยลูกคา้ได้

อยา่งกระจ่างชดัเจน และ สัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล
ขาดจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดีและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีจึงไม่เป็นท่ีพึงพอใจ
ของลูกคา้ (3.23) 

ด้านกระบวนการ 
(3.03) 

1 กระบวนการรักษาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (3.44) 
2 ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการใหบ้ริการรักษาอยา่งเป็นระบบและมาตรฐาน 

(3.14) 
3 ไม่ไดมี้การจดัท าแฟ้มประวติัหรือบตัรประจ าตวัสัตวเ์ล้ียง (2.51) 

ด้านผลติภัณฑ์ 
(2.97) 

1 การใหบ้ริการรักษายงัไม่ครบวงจร (3.23) 
2 สถานพยาบาลยงัมีช่ือเสียงในวงแคบไม่เป็นท่ีรู้จกัไม่มีท่ีพกัดูแลสัตวป่์วย

คา้งคืน (3.00) 
3 ใหบ้ริการเฉพาะแค่การรักษาเท่านั้นไม่มีบริการอ่ืนๆ (2.93) 

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

(2.95) 

1 ภายในสถานพยาบาลอากาศถ่ายเทไม่ดีแสงสวา่งไม่เพียงพอคบัแคบพ้ืนท่ี
ไม่เป็นสัดส่วน (3.21) 

2 ภายในและภายนอกร้านตกแต่งไม่เป็นท่ีสะดุดตาลูกคา้ (2.84) 
3 อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชรั้กษาเก่าไม่ทนัสมยั (2.79) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(2.92) 

1 สถานพยาบาลไม่ไดต้ั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนสัญจรไปมาค่อนขา้งล าบากและมี
ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ (3.58) 

2 
วนัเวลาเปิด-ปิดของสถานพยาบาลข้ึนอยูก่บัความสะดวกตวัเองมากกวา่
ลูกคา้ (3.02) 

3 
ใหบ้ริการรักษาแค่ท่ีสถานพยาบาลเท่านั้นไม่มีบริการรักษาถึงบา้นลูกคา้ 
(2.79) 
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ตารางที่  79  แสดงปัญหาย่อยของปัญหาส่วนประสมการตลาดแต่ละด้านท่ีมีผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการท่ีสุด 3 ล าดบัแรก (ต่อ) 

ปัญหาส่วนประสมการตลาด 
(ค่าเฉลีย่รวม) 

ล าดับ 
ปัจจัยย่อย 
(ค่าเฉลีย่) 

ด้านราคา 
(2.57) 

1 ค่าใชจ่้ายในการรักษาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพของการรักษา (3.05) 
2 ไม่มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจนและไม่ไดป้รับเปล่ียนอตัรา

ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการเปล่ียนแปลง (2.56) 
3 ค่าใช่จ่ายในการรักษาสูงกวา่ท่ีอ่ืน (2.53) 

ด้านการส่งเสริมการขาย 
(2.32) 

1 
การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสัตวใ์หลู้กคา้ทราบไม่ได้
จดัท าอยา่งสม ่าเสมอ (2.47) 

2 ไม่มีการจดัท าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆเน่ืองจากมีค่าใชจ่้าย
สูง (2.28) 

3 ส่ือท่ีเลือกใชไ้ม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได ้(2.21) 

 
 ปัญหาด้านปัจจัยภายนอกอื่นๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการอาบน ้ าและตดัแต่งขนสุนัข
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ปัญหาท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุด คือ ตลาดสัตวเ์ล้ียงเติบโตท า
ใหผู้ป้ระกอบการสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงรายใหม่เขา้มาแยง่ส่วนแบ่งตลาด(ค่าเฉล่ีย 3.49) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการให้
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นบุคลากร ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัมุมมองของลูกคา้ ท่ี
ศึกษาโดย อภิษฎา วงัมูล (2551) เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
สถานพยาบาลสัตวข์องผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้สถานพยาบาลสัตวท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ และผลการศึกษาน้ียงัสอดคล้องกบัมุมมองของลูกค้า ท่ีศึกษาโดย  
หอขวญั เมืองนอ้ย (2553) เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเจา้ของ
สุนขัในการใชบ้ริการของสถานพยาบาลสัตวใ์นอ าเภอเมืองสมุทรสาคร และพบวา่  ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเจา้ของสุนขัในการใชบ้ริการของสถานพยาบาลสัตวข์อง
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร 
 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้ง
กับมุมมองของลูกค้า ท่ีศึกษาโดย อภิษฎา วงัมูล (2551) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าให้
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ความส าคญัในระดบัมาก และผลการศึกษาน้ียงัสอดคลอ้งกบัมุมมองดา้นลูกคา้ ท่ีศึกษาโดย หอขวญั 
เมืองนอ้ย (2553) ท่ีพบวา่ ลูกคา้ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมในระดบัมาก 
 ปัจจยัดา้นราคา ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั
มุมมองของลูกคา้ท่ีศึกษาโดย อภิษฎา วงัมูล (2551) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ลูกคา้ให้ความส าคญัใน
ระดับมาก และผลการศึกษาน้ียงัสอดคล้องกับมุมมองด้านลูกค้า ท่ีศึกษาโดย หอขวญั เมืองน้อย 
(2553) ท่ีพบวา่ ลูกคา้ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาโดยรวมในระดบัมาก 
 ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ซ่ึงผล
การศึกษาน้ีไม่สอดคลอ้งกบัมุมมองดา้นลูกคา้ท่ีศึกษาโดย อภิษฎา วงัมูล (2551) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบัมาก และผลการศึกษาน้ียงัไม่สอดคล้องกับ
มุมมองดา้นลูกคา้ท่ีศึกษาโดย หอขวญั เมืองน้อย (2553) ท่ีพบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมในระดบัมาก 
 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในระดบัน้อย ซ่ึงผลการศึกษาน้ี
ไม่สอดคลอ้งกบัมุมมองดา้นลูกคา้ท่ีศึกษาโดย อภิษฎา วงัมูล (2551) ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การขาย ลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง และผลการศึกษาน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบัมุมมองดา้น
ลูกคา้ท่ีศึกษาโดย หอขวญั เมืองน้อย (2553) ท่ีพบวา่ ลูกคา้ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การขายโดยรวมในระดบัปานกลาง 
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัในระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้ง
กับมุมมองด้านลูกค้าท่ี ศึกษาโดย อภิษฎา วงัมูล (2551) ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านบุคลากร ลูกค้าให้
ความส าคญัในระดบัมาก และผลการศึกษาน้ียงัสอดคลอ้งกบัมุมมองดา้นลูกคา้ท่ีศึกษาโดย หอขวญั 
เมืองนอ้ย (2553) ท่ีพบวา่ ลูกคา้ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากรโดยรวมในระดบัมาก 
 ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ผูป้ระกอบการให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัมุมมองดา้นลูกคา้ท่ีศึกษาโดย อภิษฎา วงัมูล (2551) ท่ีพบวา่ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบัมาก และผล
การศึกษาน้ียงัสอดคลอ้งกบัมุมมองดา้นลูกคา้ท่ีศึกษาโดย หอขวญั เมืองนอ้ย (2553) ท่ีพบวา่ ลูกคา้ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพโดยรวมในระดบัมาก 
 ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู ้ประกอบการให้ความส าคัญในระดับมาก ซ่ึงผลการศึกษาน้ี
สอดคล้องกบัมุมมองด้านลูกคา้ท่ีศึกษาโดย อภิษฎา วงัมูล (2551) ท่ีพบว่า ปัจจยัด้านกระบวนการ 
ลูกคา้ให้ความส าคญัในระดบัมาก และผลการศึกษาน้ียงัสอดคลอ้งกบัมุมมองดา้นลูกคา้ท่ีศึกษาโดย 
หอขวญั เมืองน้อย (2553) ท่ีพบว่า ลูกคา้ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นกระบวนการโดยรวมในระดบั
มาก 
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ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์เล้ียงในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ มีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
 1. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มี
ความเก่ียวกบักิจการเป็นเจา้ของกิจการ และเคยมีประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัสถานพยาบาลสัตว ์
เคยเป็นสัตวแพทยป์ระจ าคลินิก/โรงพยาบาลสัตว ์มีเหตุจูงใจในการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์
เล้ียง คือ มีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นน้ี  
 2. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจบุคคลธรรมดา/กิจการเจา้ของคนเดียว ด าเนิน
ธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี ใช้เงินลงทุนเร่ิมต้นในการประกอบธุรกิจ 100,000 – 500,000 บาท 
และแหล่งท่ีมาของเงินทุนไดม้าจากตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
 3. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจ
มากท่ีสุด คือ จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ    
 4. ภาพรวมของผูป้ระกอบการ ปัจจยัความส าเร็จตามความคิดเห็นของผูป้ระกอบการ ไม่วา่จะ
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบนั และเงิน
ลงทุนเร่ิมต้น ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้ความส าคัญต่อปัจจัย
ความส าเร็จมากท่ีสุดในแต่ละดา้น ทั้ง 7 ดา้น ดงัน้ี 
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ตารางที ่80  แสดงปัจจยัยอ่ยของปัจจยัความส าเร็จทั้ง 7 ดา้นท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 

ปัจจัยความส าเร็จ 
ปัจจัยย่อย  

(ทีม่ีค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด) 
1. ดา้นการผลิตและด าเนินงาน (4.14) มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

2. ดา้นการวจิยัและพฒันา (4.04) 
สัตวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการรักษาสัตว ์
โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสตัว ์และเขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ดา้นการจดัการ (4.01) 
มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องต่อ เป้ าหมายและแผน  และหาแนวทางแก้ไขหากมี
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

4. ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  
    (3.99) 

มีระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย 

5. ดา้นปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ (3.96) 
พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสัตวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มีความเอาใจใส่ต่อ
สตัวเ์ล้ียงมากข้ึน 

6. ดา้นการเงิน (3.82) 
การบริหารการเงินให้มีสภาพคล่อง มีเงินสดหมุนเวียนส าหรับใชจ่้าย
ภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม 

7. ดา้นการตลาด (3.69) ดา้นบุคลากร 

 
 5. ปัจจัยย่อยท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดับแรกของปัจจัย
ความส าเร็จทั้ง 7 ดา้น มีดงัน้ี 
 
ตารางที ่81  แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดบัแรก 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย  ปัจจัยความส าเร็จ 

1 
(มากท่ีสุด) 

สตัวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษา และตอบขอ้สงสยัลูกคา้ได้
เป็นอยา่งดี (4.59) 

การตลาด 
(ดา้นบุคลากร) 

2 
(มากท่ีสุด) 

กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวดเร็ว วนิิจฉยัโรคถูกตอ้ง
รักษาหาย ติดตามผลการรักษา เป็นตน้) (4.56) 

การตลาด 
(ดา้นกระบวนการ) 

3 
(มากท่ีสุด) 

สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสยัรักสตัว ์ มี
ความเอาใจใส่ดูแลสตัวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสตัวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจใน
การใหบ้ริการท่ีดี (Service mind) (4.54) 

การตลาด  
(ดา้นบุคลากร) 

4 
(มาก) 

มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน (ซกัถามอาการเช็ค
ประวติั ตรวจ วนิิจฉยัโรค รักษา เป็นตน้) (4.38) 

การตลาด 
(ดา้นกระบวนการ) 
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ตารางที ่81  แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดบัแรก (ต่อ) 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย  ปัจจัยความส าเร็จ 

5 
(มาก) 

สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สญัจรไปมาไดส้ะดวก มีท่ีจอด
รถเพียงพอ (4.33) 

การตลาด 
(ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา สะอาด จดัวางในท่ีปลอดภยั 
(4.33) 

การตลาด 
(ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ) 

7 
(มาก) 

มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง (4.31) 
การตลาด 

(ดา้นกระบวนการ) 

8 
(มาก) 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและคุณภาพการ
รักษา (4.28) 

การตลาด 
(ดา้นราคา) 

ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสงสวา่งเพียงพอ สะอาด ไม่
มีกล่ินเหมน็ แบ่งพ้ืนท่ีเป็นสดัส่วน (4.28) 

การตลาด 
(ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ) 

10 
(มาก) 

มีสตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล ใหบ้ริการอยา่ง
เพียงพอ (4.23) 

การตลาด 
(ดา้นบุคลากร) 

มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาใหไ้ด้
มาตรฐาน (4.23) 

การผลิตและด าเนินงาน 

 
 6. ปัญหายอ่ยท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดบัแรกของปัญหาทั้ง  
7 ดา้น มีดงัน้ี 
 
ตารางที ่82  แสดงปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดบัแรก 

ล าดับที ่ ปัญหาย่อย  
ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 

ต่อธุรกจิ 
1 

(มาก) 
สถานพยาบาลไม่ไดต้ั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สญัจรไปมาค่อนขา้ง
ล าบาก และมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ (3.58) 

การตลาด 
(ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) 

2 
(ปานกลาง) 

ตลาดสตัวเ์ล้ียงเติบโต ท าใหผู้ป้ระกอบการสถานพยาบาลสตัวเ์ล้ียง
รายใหม่เขา้มาแยง่ส่วนแบ่งตลาด (3.49) 

ปัจจยัภายนอก 

3 
(ปานกลาง) 

กระบวนการรักษาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (ชา้  วนิิจฉยัโรคผิด  รักษาไม่
หาย ไม่มีการติดตามผลการรักษา  เป็นตน้) (3.44) 

การตลาด  
(ดา้นกระบวนการ) 
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ตารางที ่82  แสดงปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดบัแรก (ต่อ) 

ล าดับที ่ ปัญหาย่อย  
ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 

ต่อธุรกจิ 
4 

(ปานกลาง) 
ไม่สามารถบริหารตน้ทุนการใหบ้ริการการรักษาใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์
พอใจ หรือตน้ทุนยงัสูงกวา่สถานพยาบาลอ่ืนๆ (3.33) 

การผลิตและด าเนินงาน 

5 
(ปานกลาง) 

ระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าใหไ้ดพ้นกังานท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการของ
สถานพยาบาล (3.30) 

การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ระบบการบริหารจูงใจ และจ่ายคา่ตอบแทนยงัไม่มีประสิทธิภาพพอ 
(3.30) 

การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ขอ้บงัคบัของกรมปศุสตัว ์ท่ีก าหนดใหส้ถานพยาบาลท่ีจะมีท่ีพกั
สตัวป่์วยคา้งคืน ตอ้งมีเคร่ือง X-Ray และเคร่ืองดมยา (3.30) 

ปัจจยัภายนอก 

8 
(ปานกลาง) 

สตัวแพทยมี์ประสบการณ์นอ้ย (3.28) 
การตลาด 

(ดา้นบุคลากร) 
การสรรหาคน/จดัสรรคนไม่เหมาะสมกบังาน รวมถึงไม่สามารถ
รักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์รได ้(3.28) 

การจดัการ 

10 
(ปานกลาง) 

การใหบ้ริการรักษายงัไม่ครบวงจร (ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั 
ฯลฯ) (3.23) 

การตลาด 
(ดา้นผลิตภณัฑ)์ 

  
 7. จาก ตารางท่ี 81 ปัจจยัความส าเร็จท่ีผูป้ระกอบการให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 
ล าดบัแรก พบว่า ปัจจยัความส าเร็จล าดบัท่ี 2 การตลาด (ด้านกระบวนการ) กระบวนการรักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ (รวดเร็ว วินิจฉัยโรคถูกต้องรักษาหาย ติดตามผลการรักษา เป็นต้น) และ ปัจจัย
ความส าเร็จล าดบัท่ี 5 การตลาด (ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย) สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชนสัญจร
ไปมาไดส้ะดวกมีท่ีจอดรถเพียงพอ เป็นปัจจยัท่ีผูป้ระกอบการเห็นวา่มีความส าคญัต่อความส าเร็จ แต่
ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการมีความเห็นวา่ปัจจยั 2 ล าดบัน้ี ยงัคงเป็นปัญหาเช่นกนัตาม ตารางท่ี 82 
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดับแรก คือ ปัญหาล าดับท่ี 1 
การตลาด (ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย) สถานพยาบาลไม่ได้ตั้ งอยู่ในแหล่งชุมชน สัญจรไปมา
ค่อนข้างล าบาก และมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ และ ปัญหาล าดับท่ี 3 การตลาด (ด้านกระบวนการ) 
กระบวนการรักษาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (ชา้ วินิจฉยัโรคผิด รักษาไม่หาย ไม่มีการติดตามผลการรักษา 
เป็นตน้)  
 8. การให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัความส าเร็จด้านต่างๆ แตกต่างกันตามระดับ
การศึกษาสูงสุดของผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
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  ส าหรับปัจจยัดา้นบุคลากร (ดา้นการตลาด) พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษา
สูงสุด ระดบัปริญญาตรี ใหค้วามส าคญักบั สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัย
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาโทและสูงกว่า
ปริญญาโท ให้ความส าคญักบั สัตวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดเ้ป็น
อย่างดี และ สัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสัยรักสัตว ์ มีความเอาใจใส่ดูแลสัตว์
เล้ียง จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี 
  ส าหรับปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ (ด้านการตลาด) 
พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท ใหค้วามส าคญั
กบั อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้รักษา สะอาด จดัวางในท่ีปลอดภยั ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัปริญญาตรี ให้ความส าคญักบั ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเทแสง
สว่างเพียงพอสะอาดไม่มีกล่ินเหม็นแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน และ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้รักษา
สะอาดจดัวางในท่ีปลอดภยั   
 9. การใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัความส าเร็จดา้นต่างๆ แตกต่างกนัตามระยะเวลา
ในการด าเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนัของผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
  ส าหรับปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ดา้นการตลาด) พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็น
ระยะเวลา 1-3 ปี และ มากกวา่ 5 ปี ใหค้วามส าคญักบั สถานพยาบาลมีช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์ท่ีดีมีความ
น่าเช่ือถือและมีเคร่ืองการันตี (ใบรับรองหรือประกาศนียบตัรต่างๆ) ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีด าเนิน
ธุรกิจเป็นระยะเวลา นอ้ยกวา่ 1 ปี และ 3-5 ปี ให้ความส าคญักบั สถานพยาบาลมีช่ือเสียงมีภาพลกัษณ์
ท่ีดีมีความน่าเช่ือถือและมีเคร่ืองการันตี (ใบรับรองหรือประกาศนียบตัรต่างๆ) และ มีบริการรักษา
ครบวงจร (ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั ฯลฯ) 
  ส าหรับปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (ดา้นการตลาด) พบว่า ผูป้ระกอบการท่ี
ด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 1-3 ปี 3-5 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญักบั สถานพยาบาลอยู่ใน
แหล่งชุมชนสัญจรไปมาได้สะดวกมีท่ีจอดรถเพียงพอ ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็น
ระยะเวลา นอ้ยกวา่ 1 ปี ใหค้วามส าคญักบั สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชนสัญจรไปมาไดส้ะดวกมีท่ี
จอดรถเพียงพอ และ วนัเวลาเปิด-ปิดของสถานพยาบาลสะดวกส าหรับลูกคา้ 
  ส าหรับปัจจยัดา้นบุคลากร (ดา้นการตลาด) พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็น
ระยะเวลา 1-3 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญักบั สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และ
ตอบขอ้สงสัยลูกคา้ได้เป็นอย่างดี ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 3-5 ปี ให้
ความส าคญักบั สัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสัยรักสัตว ์ มีความเอาใจใส่ดูแล
สัตวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี และ ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็น
ระยะเวลา นอ้ยกวา่ 1 ปี ให้ความส าคญักบั สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษาและตอบขอ้สงสัย
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ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี สัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสัยรักสัตว ์มีความเอาใจใส่ดูแล
สัตวเ์ล้ียงจดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี และ มีสัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ า
สถานพยาบาลใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
  ส าหรับปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ (ด้านการตลาด) 
พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 3-5 ปี และ มากกวา่ 5 ปี ให้ความส าคญักบั อุปกรณ์
และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใช้รักษา สะอาด จดัวางในท่ีปลอดภยั ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็น
ระยะเวลา 1-3 ปี ให้ความส าคญักบั ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอสะอาดไม่มี
กล่ินเหม็นแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน และ ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา น้อยกว่า 1 ปี ให้
ความส าคญักบั ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเทแสงสว่างเพียงพอสะอาดไม่มีกล่ินเหม็นแบ่งพื้นท่ี
เป็นสัดส่วน และ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษาสะอาดจดัวางในท่ีปลอดภยั 
  ส าหรับปัจจยัดา้นกระบวนการ (ดา้นการตลาด) พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจ
เป็นระยะเวลา 1-3 ปี และ 3-5 ปี ให้ความส าคญักับ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ี 
ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา มากกวา่ 5 ปี ให้ความส าคญักบั มีการให้บริการรักษาเป็น
ระบบและมาตรฐาน และ ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา นอ้ยกวา่ 1 ปี ให้ความส าคญักบั 
มีการให้บริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน  มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง และ 
กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ส าหรับปัจจยัดา้นการผลิตและด าเนินงาน พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็น
ระยะเวลา 1-3 ปี และ มากกว่า 5 ปี ให้ความส าคญักบั มีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในการบริการ
การรักษาใหไ้ดม้าตรฐาน ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 3-5 ปี ให้ความส าคญั
กบั สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
และ ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา นอ้ยกวา่ 1 ปี ให้ความส าคญักบั สามารถตอบสนอง
ลูกคา้โดยการให้บริการไดอ้ยา่งรวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และ มีความยืดหยุน่ใน
การใหบ้ริการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 
 10. การให้ความส าคญักับปัจจยัย่อยของปัจจยัความส าเร็จด้านต่างๆ แตกต่างกนัตามเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้ของผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
  ส าหรับปัจจยัดา้นบุคลากร (ดา้นการตลาด) พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ 
100,000-500,000 บาท ให้ความส าคญักบั สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัย
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ มากกว่า 1,000,000 บาท ให้ความส าคญั
กบั สัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสัยรักสัตว ์มีความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียงจดจ า
ช่ือสัตวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจในการให้บริการท่ีดี ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ น้อย
กวา่ 100,000 บาท ให้ความส าคญักบั สัตวแพทยมี์ช่ือเสียงมีความรู้ทกัษะและความเช่ียวชาญเฉพาะ
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ทางสูง และ สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัยลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่วน
ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ 500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบั สัตวแพทยส์ามารถ
แนะน าให้ค  าปรึกษา และตอบข้อสงสัยลูกค้าได้เป็นอย่างดี และ สัตวแพทยแ์ละเจ้าหน้าท่ีประจ า
สถานพยาบาลมีนิสัยรักสัตว ์มีความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียงจดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงไดแ้ละมีจิตใจในการ
ใหบ้ริการท่ีดี 
  ส าหรับปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ (ด้านการตลาด) 
พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุนเร่ิมต้น น้อยกว่า 100,000 บาท และ 100,000-500,000 บาท ให้
ความส าคัญกับ  อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆท่ีใช้รักษา สะอาดจัดวางในท่ีปลอดภัย ในขณะท่ี 
ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุนเร่ิมตน้ 500,001-1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบั ภายในสถานพยาบาลมี
อากาศถ่ายเทแสงสว่างเพียงพอสะอาดไม่มีกล่ินเหม็นแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน และผูป้ระกอบการท่ีมีเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้ มากกวา่ 1,000,000 บาท ให้ความส าคญักบั ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเทแสงสวา่ง
เพียงพอสะอาดไม่มีกล่ินเหม็นแบ่งพื้นท่ีเป็นสัดส่วน และ อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆท่ีใช้รักษา สะอาด
จดัวางในท่ีปลอดภยั 
  ส าหรับปัจจยัดา้นกระบวนการ (ดา้นการตลาด) พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุน
เร่ิมตน้ นอ้ยกว่า 100,000 บาท 500,001-1,000,000 บาท และ มากกวา่ 1,000,000 บาท ให้ความส าคญั
กับ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุนเร่ิมต้น 100,000-
500,000 บาท ให้ความส าคญักบั มีการให้บริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน และ กระบวนการ
รักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 11. การให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยของปัจจยัความส าเร็จด้านต่างๆ แตกต่างกนัตามยอด
รายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 ดงัน้ี 
  ส าหรับปัจจยัด้านบุคลากร (ด้านการตลาด) พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมียอดรายได้
เพิ่มข้ึน ให้ความส าคญักบั สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษาและตอบขอ้สงสัยลูกคา้ได้เป็น
อย่างดี ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีมียอดรายได้เท่าเดิมหรือลดลง ให้ความส าคญักับ สัตวแพทย์
สามารถแนะน าให้ค  าปรึกษาและตอบขอ้สงสัยลูกคา้ได้เป็นอย่างดี และ สัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ี
ประจ าสถานพยาบาลมีนิสัยรักสัตว์มีความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียงจดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงไดแ้ละมีจิตใจใน
การใหบ้ริการท่ีดี 
  ส าหรับปัจจยัดา้นกระบวนการ (ดา้นการตลาด) พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมียอดรายได้
เพิ่มข้ึน ให้ความส าคญักับ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีมียอด
รายไดเ้ท่าเดิมหรือลดลง ให้ความส าคญักบั มีการจดัท าแฟ้มประวติัและมีบตัรประจ าตวัสัตวเ์ล้ียง มี
การใหบ้ริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน และ กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 12. การให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยของปัจจยัความส าเร็จดา้นต่างๆ แตกต่างกนัตามจ านวน
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั ดงัน้ี 
  ส าหรับปัจจยัด้านบุคลากร (ด้านการตลาด) พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีจ านวนลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั ต ่ากว่า 10 ราย ให้ความส าคญักบั สัตวแพทยส์ามารถแนะน าให้ค  าปรึกษา
และตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างดี และ สัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ าสถานพยาบาลมีนิสัยรัก
สัตวมี์ความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียงจดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงไดแ้ละมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี ผูป้ระกอบการ
ท่ีมีจ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั 10-20 ราย และ 21-30 ราย ให้ความส าคญักบั สัตวแพทย์
สามารถแนะน าให้ค  าปรึกษาและตอบข้อสงสัยลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีมี
จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั มากกวา่ 30 ราย ให้ความส าคญักบั มีสัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ี
ประจ าสถานพยาบาลใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
  ส าหรับปัจจยัด้านกระบวนการ (ด้านการตลาด) พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีจ านวน
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั ต ่ากวา่ 10 ราย และ 10-20 ราย ใหค้วามส าคญักบั กระบวนการรักษาท่ี
มีประสิทธิภาพ ผูป้ระกอบการท่ีมีจ านวนลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเฉล่ียต่อวนั 21-30 ราย ให้ความส าคญั
กับ มีการให้บริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง และ 
กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ี ผูป้ระกอบการท่ีมีจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อ
วนั มากกวา่ 30 ราย ใหค้วามส าคญักบั มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบมาตรฐาน 
   
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะด้านการตลาด 
 1. เม่ือพิจารณา ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ี
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดใน 3 ล าดบัแรก พบว่า ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัปัจจยัความส าเร็จด้าน
การตลาด (ดา้นบุคลากร และ ดา้นกระบวนการ) ดงันั้น ส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาในธุรกิจสถานพยาบาล
สัตวเ์ล้ียงและเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจ ปัจจยัความส าเร็จท่ีตอ้งให้ความส าคญัและ
ใส่ใจมากท่ีสุด ได้แก่ สัตวแพทย์สามารถให้ค  าปรึกษาและตอบข้อสงสัยลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวดเร็ว วินิจฉัยโรคถูกตอ้งรักษาหาย ติดตามผลการรักษา เป็น
ตน้) และ สัตวแพทยแ์ละเจา้หน้าท่ีประจ าสถานพยาบาลมีนิสัยรักสัตวมี์ความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียง
จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงไดแ้ละมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี (Service mind) 
 2. ส าหรับผลิตภณัฑ์ ในเร่ืองของภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของสถานพยาบาล
สัตวเ์ล้ียง เป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูป้ระกอบการ ดงันั้น ควรแสดงถึงความน่าเช่ือถือของสถานพยาบาล
โดยการแสดงใบอนุญาตให้จัดตั้ งและด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์เล้ียง ใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย ์ใบรับรองหรือใบประกาศนียบตัรท่ีผูป้ระกอบการหรือสัตว
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แพทยข์องสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงไดรั้บหรือไดฝึ้กอบรมมาแลว้ ไวใ้นสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงท่ีลูกคา้
เห็นไดง่้าย นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการให้บริการรักษาครบวงจร เช่น มีการ
ตรวจวินิจฉัยโรค มีเคร่ืองเอ็กซเรย ์รักษาและผา่ตดัไดทุ้กประเภท มีบริการดูแลสัตวป่์วยคา้งคืน เป็น
ตน้ 
 3. การตั้งราคาของสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัราคาหรือ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการหรือการรักษาควรเหมาะสมกับอาการของโรคและคุณภาพของการ
ให้บริการหรือการรักษา ซ่ึงการก าหนดราคาควรค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆร่วมดว้ย เช่น ตน้ทุนการรักษา  
(ยาท่ีใช ้เคร่ืองมือ/อุปกรณ์/เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการรักษา ฯ) ท าเลท่ีตั้งของสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง การ
เปรียบเทียบราคาการรักษากบัคู่แข่งขนัและราคามาตรฐานของโรงพยาบาลสัตวแ์ละคลินิกสัตวท์ัว่ไป 
นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงขนาดและน ้าหนกัของสัตวเ์ล้ียงท่ีแตกต่างกนั 
 4. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งให้ความส าคญัและตอ้งแกไ้ขปรับปรุง
เน่ืองจากเป็นปัจจยัความส าเร็จท่ีอยูใ่นล าดบัท่ี 5 ของปัจจยัความส าเร็จท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดบั
แรกและยงัเป็นปัญหาท่ีอยูใ่นล าดบัแรกของปัญหาท่ีส่งผลกระทบมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดบัแรก คือ 
เร่ืองท่ีตั้งของสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงควรตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน สัญจรไปมาสะดวก และมีท่ีจอดรถ
เพียงพอ ซ่ึงท าให้เขา้ถึงลูกคา้ได้มากกว่า แต่หากมีขอ้จ ากดัด้านสถานท่ีตั้งไม่สามารถตั้งในแหล่ง
ชุมชน ผูป้ระกอบการควรมีทางเลือกอ่ืน เช่น มีการให้บริการรักษานอกสถานท่ี หรือ มีบริการรับส่ง
สัตวเ์ล้ียงถึงบา้น นอกจากน้ีเร่ืองวนั เวลาในการเปิดปิดสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงควรก าหนดใหส้ะดวก
ส าหรับลูกคา้ในการมาใช้บริการ เช่น สถานพยาบาลควรเปิดให้บริการในวนัหยุด (วนัหยุดเสาร์-
อาทิตย,์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
 5. ดา้นบุคลากร ผูป้ระกอบการท่ีธุรกิจประสบความส าเร็จท่ีมียอดรายไดเ้พิ่ม ไดเ้น้นถึงการ
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นทกัษะการส่ือสาร ดงันั้น ควรใหค้วามส าคญักบัสัตวแพทยแ์ละพนกังานผู ้
ใหบ้ริการ ตอ้งสามารถแนะน า ใหค้  าปรึกษา และตอบขอ้สงสัยลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี และผูป้ระกอบการ
ท่ีธุรกิจประสบความส าเร็จท่ีมีจ  านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนัมากกวา่ 30 ราย ไดเ้นน้ถึงการให้
ความส าคญักับจ านวนสัตวแพทย์และพนักงานให้บริการ ดังนั้ น ควรมีสัตวแพทย์และพนักงาน
เพียงพอในการให้บริการ และมีจ านวนท่ีเหมาะสมกบัขนาดของสถานพยาบาลพยาบาลสัตวเ์ล้ียง 
นอกจากน้ี เน่ืองจากธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงเป็นธุรกิจประเภทการให้บริการ และ ตอ้งการความ
น่าเช่ือถือ ดังนั้ น บุคลากรท่ีให้บริการจึงเป็นส่ิงส าคัญส าหรับธุรกิจน้ี ผู ้ประกอบการควรให้
ความส าคญักับปัจจยัด้านบุคลากร คือ  ด้านทกัษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ช่ือเสียงของสัตวแพทย์
ประจ าสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง ดา้นมนุษยสัมพนัธ์อธัยาศยัท่ีดีของสัตวแพทยแ์ละพนกังานผูใ้หบ้ริการ 
ตอ้งมีนิสัยรักสัตว ์มีความเอาใจใส่ดูแลสัตวเ์ล้ียงให้ไดรั้บความสะดวกสบายและความปลอดภยัอยา่งดี 
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ตอ้งเขา้ใจจิตใจของสัตวเ์ล้ียงและผูเ้ป็นเจา้ของอยา่งดี จดจ าช่ือสัตวเ์ล้ียงท่ีมารับบริการได ้และมีจิตใจ
ในการใหบ้ริการท่ีดี (Service mind)  
 6. การสร้างและน าเสนอภาพลักษณ์ทางกายภาพของสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง เป็นอีกส่ิง
ส าคญัในการเลือกตดัสินใจของลูกคา้ให้มาใช้บริการ ดงันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญักบั 
ความสะอาดของสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกล่ินเหม็นโดยจดัให้มีเคร่ือง
ฟอกอากาศหรือพดัลมดูดอากาศเพื่อระบายกล่ินอบักล่ินเหม็น และควรมีแสงสว่างส่องถึงอย่าง
เพียงพอเพื่อฆ่าเช้ือโรค และควรแบ่งพื้นท่ีของสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงให้เป็นสัดส่วน มีห้องตอ้นรับท่ี
กวา้งพอและมีท่ีนัง่รอส าหรับลูกคา้ และควรมีกรงพกัส าหรับสัตวเ์ล้ียงท่ีมารอรับบริการ นอกจากน้ี 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆท่ีใชรั้กษาตอ้งสะอาด ปลอดภยักบัสัตวเ์ล้ียง ควรตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์และเคร่ืองมืออย่างสม ่าเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งาน และเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการตรวจ
รักษา 
 7. ดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการท่ีธุรกิจประสบความส าเร็จท่ีมียอดรายไดเ้พิ่ม ไดเ้น้นถึง
การให้ความส าคัญกับกระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นปัจจัยผูป้ระกอบการให้
ความส าคัญเป็นล าดับท่ี 2 ของปัจจัยความส าเร็จท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดับแรก แต่พบว่า
กระบวนการรักษาท่ีไม่ประสิทธิภาพยงัคงเป็นปัญหาท่ีอยู่ในล าดบัท่ี 3 ของปัญหาท่ีส่งผลกระทบมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 10 ล าดบัแรก ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งปรับปรุง ดงันั้น ผูป้ระกอบการตอ้งใส่ใจใน
ขั้นตอนกระบวนการรักษาให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งซักถามอาการสัตวเ์ล้ียงจากเจา้ของสัตวเ์ล้ียงอยา่ง
ละเอียดครบถว้น ติดตามอาการของสัตวเ์ล้ียงอย่างสม ่าเสมอ และวินิจฉัยโรคไดอ้ย่างแม่นย  าและมี
ประสิทธิผล หากอาการรักษาหรือโรคท่ีสัตวเ์ล้ียงเป็นเกินก าลงัความสามารถของสัตวแพทย ์สัตว
แพทยค์วรแนะน าสัตวแพทยห์รือสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงท่ีมีความเช่ียวชาญกว่าให้กบัเจา้ของสัตว์
เล้ียง นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการท่ีธุรกิจประสบความส าเร็จท่ีมีจ  านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการเฉล่ียต่อวนั
มากกว่า 30 ราย ได้เน้นถึงการให้ความส าคญักบัการให้บริการรักษาอย่างเป็นระบบและมาตรฐาน 
ดังนั้ น ผู ้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับระบบและมาตรฐานการให้บริการการรักษาของ
สถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง เช่น ให้บริการตามล าดบัก่อนหลงัและการซกัถามประวติัและอาการของสัตว์
เล้ียงก่อนเสมอ 
 
 ข้อเสนอแนะด้านการเงิน 
 ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการบริหารการเงินของกิจการให้มีสภาพคล่อง ให้มีเงิน
สดหมุนเวียนส าหรับใช้จ่ายภายในกิจการในระดับท่ีเหมาะสม โดยผูป้ระกอบการสามารถจดัท า
งบประมาณการเงินสด จดบนัทึกรายการรับและรายการจ่าย เพื่อเป็นการตรวจสอบสถานะการเงินใน
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แต่ละวนั และผูป้ระกอบการควรส ารองเงินหรือประมาณเงินสดขั้นต ่าไวย้ามฉุกเฉิน ไม่ควรให้เงินสด
ขาดมือ 
 
 ข้อเสนอแนะด้านการผลติและด าเนินงาน 
 1. ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในการให้บริการการ
รักษาใหไ้ดม้าตรฐาน โดยสัตวแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลจ าเป็นตอ้งมีการติดตามผลการรักษา 
สอบถามอาการของสัตวเ์ล้ียงหลงัการรักษา เพื่อเป็นการตรวจสอบและรักษามาตรฐานในการรักษา
และสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ นอกจากน้ีสถานพยาบาลอาจจะมีการติดตั้งโปรแกรมส าหรับ
จดัการคลินิก ซ่ึงในโปรแกรมจะมีการเก็บประวติัการรักษาของสัตวเ์ล้ียงทุกตวัท่ีไดเ้ขา้รับการรักษา 
เม่ือใกลถึ้งก าหนด โปรแกรมจะมีการแจง้เตือน เจา้หนา้ท่ีสถานพยาบาลจึงสามารถแจง้เตือนและโทร
นดัวนักบัลูกคา้ได ้ 
 2. ส าหรับความยืดหยุ่นในการให้บริการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง ผูป้ระกอบการตอ้งมี
ความยืดหยุ่นในการให้บริการ บางสถานการณ์หรือกรณีฉุกเฉิน กฎเกณฑ์เง่ือนไขในการให้บริการ
ท่ีมากเกินไป อาจจะท าให้ลูกคา้รู้สึกอึดอดัไม่พอใจ และไม่กลบัมาใชบ้ริการอีก ดงันั้น ขั้นตอนบาง
ขั้นตอนตอ้งถูกตดัทอนเท่าทีจ าเป็น เพื่อใหท้นัท่วงทีในการรักษา 
 3. ผูป้ระกอบตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองลูกคา้โดยการให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ผูป้ระกอบอาจเน้นการฝึกอบรมให้เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 
สามารถให้ขอ้มูล ให้ค  าแนะน า ตอบขอ้สงสัยพื้นๆ ท่ีถูกตอ้งให้กบัลูกคา้ได้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอ
ผูเ้ช่ียวชาญหรือสัตวแพทย ์ซ่ึงจะช่วยลดเวลาในการใหค้  าตอบแก่ลูกคา้ 
 
 ข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการมีระบบบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีของงานท่ีพนักงานได้รับมอบหมาย ผูป้ระกอบการอาจจะเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนและสวสัดิการกบัตลาดแรงงาน คู่แข่งขนั อตัราค่าจา้งโดยทัว่ไป และปัจจยัดา้นกฎหมาย
และนโยบายของรัฐ นอกจากน้ียงัตอ้งสอบถามความตอ้งการพื้นฐานในการครองชีพของพนักงาน 
ทกัษะความสามารถและประสบการณ์ของพนกังาน  
 
 ข้อเสนอแนะด้านการวจัิยและพฒันา 
 ผูป้ระกอบการและสัตวแพทย ์ควรให้ความส าคญั การศึกษาหาขอ้มูล อ่านวารสาร งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาสัตว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสัตว ์และเขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน าเอา
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ความรู้ท่ีไดม้ามาประยุกตใ์ชใ้นการรักษาสัตว ์เช่น ผูป้ระกอบการควรจดัให้สัตวแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ี
เข้าฝึกอบรมเม่ือมีการจัดฝึกอบรมของสมาคมหรือหน่วยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อรับเอาข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลย ีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาพฒันาธุรกิจ 
 
 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ 
 ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบั การควบคุม (Controlling) ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องต่อเป้าหมายและแผน และหาแนวทางแก้ไขหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน โดย 
ผูป้ระกอบการอาจน าเอาหลกัการของ TQM มาช่วยพฒันาคุณภาพในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเน่ือง ให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้มากข้ึน ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่ม
ผลผลิตและลดตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัช่วยให้สัตวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท างานร่วมกนัไดดี้
ยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 

การค้นคว้าแบบอสิระหลกัสูตรปริญญาโท บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

เร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

เรียน ท่านเจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการ 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล  

ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความส าเร็จของผูป้ระกอบการธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง ในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ผลการศึกษาท่ีไดจ้ะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

บริหารจดัการธุรกิจและเป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจในอนาคตของท่านต่อไป ดงันั้นจึงใคร่ขอ

ความกรุณาจากท่านเจา้ของกิจการ/ผูจ้ดัการ โปรดกรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง โดยขอ้มูลของท่าน

จะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงในลกัษณะภาพรวม 

โดยจะไม่เปิดเผย/ระบุช่ือสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงและจะไม่เจาะจงวา่เป็นของผูป้ระกอบการรายใด    

***แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ส่วนโปรดตอบทุกข้อ*** 

 

                                                                                                             ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 

                                                                                                           นางสาวศิวพร สุริยะพรหม 

                                                                                                 นกัศึกษาปริญญาโท รหสั 531532123 

                                                                                                     หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต                       

                                                                                              มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โทร 084-8033959 
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แบบสอบถามเพือ่การค้นคว้าอสิระ 

เร่ือง ปัจจยัความส าเร็จของธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือก หรือเติมค าลงในช่องวา่ง 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 1. (  ) ชาย  2. (  ) หญิง 

2. อาย ุ

 1. (  ) นอ้ยกวา่ 21 ปี  2. (  ) 21-30 ปี   3. (  ) 31-40 ปี  

 4. (  ) 41-50 ปี   5. (  ) 51-60 ปี   6. (  ) มากกวา่ 60 ปี 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

 1. (  ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี ระบุ....................  2. (  ) ปริญญาตรี 

  3. (  ) ปริญญาโท    4. (  ) สูงกวา่ปริญญาโท 

4. ความเก่ียวขอ้งกบักิจการ  

 1. (  ) เจา้ของ  2. (  ) หุน้ส่วน  3. (  ) ผูดู้แล/ผูจ้ดัการ 

5. ท่านเคยมีประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัสถานพยาบาลสัตวก่์อนหนา้ท่ีจะมาท าธุรกิจ

สถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียงหรือไม่ (หากเคยโปรดระบุ) 

 1. (  ) ไม่เคย 

 2. (  )  เคย ต าแหน่ง............................................... เป็นระยะเวลา..........ปี 

6. เหตุจูงใจในการเปิดธุรกิจสถานพยาบาลสัตว ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. (  ) มีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นน้ี  2. (  ) ชอบและรักสัตว ์

 3. (  ) เป็นธุรกิจของครอบครัว   4. (  ) เป็นธุรกิจท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม 

 5. (  ) เป็นธุรกิจท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง  6. (  ) ตอ้งการอิสระ/เป็นนายจา้งตวัเอง 

 7. (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................... 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบักจิการ 

7. ประเภทของกิจการ 

 1. (  ) บุคคลธรรมดา  2. (  ) หา้งหุน้ส่วนสามญั  3. (  ) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

 4. (  ) บริษทัจ ากดั  5. (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................. 

8. ระยะเวลาในการประกอบกิจการจนถึงปัจจุบนั 

 1. (  ) นอ้ยกวา่ 1 ปี 2. (  ) 1-3 ปี 3. (  ) 3-5 ปี 4. (  ) มากกวา่ 5 ปี 

9.  ท่านเร่ิมตน้ธุรกิจดว้ยเงินลงทุนเท่าไหร่ 

 1. (  ) ต ่ากวา่ 100,000 บาท  2. (  ) 100,000-500,000 บาท 

 3. (  ) 500,001-1,000,000 บาท  4. (  ) มากกวา่ 1,000,000 บาท 

10. แหล่งท่ีมาของเงินทุนกิจการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1. (  ) ตนเอง เป็นสัดส่วนร้อยละ............... 

 2. (  ) เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน เป็นสัดส่วนร้อยละ............... 

  3. (  ) หุน้ส่วน เป็นสัดส่วนร้อยละ............... 

11. ยอดรายไดปี้ 2555 เปรียบเทียบกบัปี 2554 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไหร่  

      (หรือเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาสส าหรับผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจไม่ถึง 1 ปี) 

 1. (  ) ยอดรายไดปี้ 2555/ไตรมาสปัจจุบนั เพ่ิมขึน้จากปี 2554/ไตรมาสท่ีผา่นมา  

                  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ.......... 

 2. (  ) ยอดรายไดปี้ 2555/ไตรมาสปัจจุบนั ลดลงจากปี 2554/ไตรมาสท่ีผา่นมา 

                 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ…....... 

 3. (  ) ยอดรายไดปี้ 2555/ไตรมาสปัจจุบนั เท่ากับปี 2554/ไตรมาสท่ีผา่นมา 

12. แนวโนม้ยอดรายไดปี้ 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555 

      (หรือเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาสส าหรับผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจไม่ถึง 1 ปี) 

 1. (  ) ยอดรายไดปี้ 2556/ไตรมาสหนา้ มีแนวโนม้จะเพ่ิมขึน้จากปี 2555/ไตรมาสปัจจุบนั 

 2. (  ) ยอดรายไดปี้ 2556/ไตรมาสหนา้ มีแนวโนม้จะลดลงจากปี 2555/ไตรมาสปัจจุบนั 

 3. (  ) ยอดรายไดปี้ 2556/ไตรมาสหนา้ มีแนวโนม้จะเท่ากับปี 2555/ไตรมาสปัจจุบนั 
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13. จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโดยเฉล่ียต่อวนั 

 1. (  ) นอ้ยกวา่ 10 ราย  2. (  ) 11-20 ราย    

 3. (  ) 21-30 ราย   4. (  ) มากกวา่ 30 ราย 

14. ธุรกิจของท่านนอกเหนือจากใหบ้ริการรักษาสัตวเ์ล้ียงแลว้ท่านมีบริการเสริมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สัตวเ์ล้ียงอีกหรือไม่ 

 1. (  ) ไม่มี 

 2. (  ) มี (โปรดระบุ เช่น อาบน ้า-ตดัแต่งขน, Pet Shop, ฝากเล้ียง/โรงแรม, ฝึกสุนขั เป็นตน้) 

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

 

ส่วนที ่3 ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอกทีส่่งผลต่อความส าเร็จของธุรกจิสถานพยาบาลสัตว์เลีย้ง 

15. ท่านใชอ้ะไรเป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของธุรกิจ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1.   (  ) ยอดขาย    2.   (  ) ผลก าไร 

 3.   (  ) การขยายกิจการ   4.   (  ) ส่วนแบ่งการตลาด 

 5.   (  ) จ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ  6.   (  ) ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 7.   (  ) อตัราการเขา้ออกของพนกังานต ่า 8.   (  ) การควบคุมตน้ทุนของกิจการ 

 9.   (  ) ภาพลกัษณ์ขององคก์ร/กิจการ 10. (  ) ธุรกิจสามารถด าเนินอยูต่่อไปได ้

 11. (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................. 

16. ท่านคิดวา่ธุรกิจของท่านประสบความส าเร็จหรือไม่ 

 1. (  ) ประสบความส าเร็จ 

 2. (  ) ไม่ประสบความส าเร็จ (ข้ามไปตอบส่วนที ่4) 

 3. (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................... 
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17. ท่านคิดวา่ปัจจยัแต่ละขอ้มีความส าคญัมาก/นอ้ยเพียงใดในการท าใหก้ารด าเนินธุรกิจของท่าน
ประสบความส าเร็จ (กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความส าคญั) 

ปัจจยัความส าเร็จ 
ระดบัความส าคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจยัภายใน (Internal) 

   การตลาด (Marketing) 
      ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
1. สถานพยาบาลมีช่ือเสียง มีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ 
และมีเคร่ืองการันตี (ใบรับรองหรือประกาศนียบตัรต่างๆ) 

     

2. มีบริการรักษาครบวงจร (ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั ฯลฯ)      
3. มีท่ีพกัดูแลสตัวป่์วยคา้งคืน (มีเคร่ือง X-Ray และเคร่ืองดมยา)      
4. มีบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการรักษา เช่น อาบน ้ า-ตดัแต่งขน 
ฝากเล้ียง หรือ Pet Shop เป็นตน้ 

     

      ดา้นราคา (Price)  
5. ค่าใชจ่้ายในการรักษาถูกกวา่ท่ีอ่ืน      
6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาเหมาะสมกบัอาการของโรคและคุณภาพ
การรักษา 

     

7. มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน      
      ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
8. สถานพยาบาลอยูใ่นแหล่งชุมชน สญัจรไปมาไดส้ะดวก มีท่ี
จอดรถเพียงพอ 

     

9. มีบริการใหค้  าปรึกษา ท านดัล่วงหนา้ ผา่นทางอินเตอร์เน็ต
หรือโทรศพัท ์

     

10. มีบริการรักษาสตัวเ์ล้ียงถึงบา้นลูกคา้      
11. วนั เวลา เปิด-ปิดของสถานพยาบาลสะดวกส าหรับลูกคา้      
12. เปิดใหบ้ริการรักษา 24 ชัว่โมง      
      ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)  
13. มีการโฆษณาผา่นส่ือ เช่น นิตยสารและวทิยทุอ้งถ่ิน เป็นตน้      
14. มีเอกสาร/แผน่พบัใหค้วามรู้ของทางสถานพยาบาลสตัวแ์จก
ฟรีใหก้บัลูกคา้ 

     

15. มีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสตัวใ์ห้
ลูกคา้ทราบเป็นระยะ 
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ปัจจยัความส าเร็จ 
ระดบัความส าคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

      ดา้นบุคลากร (People)  
16. สตัวแพทยมี์ช่ือเสียง มีความรู้ ทกัษะ และความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางสูง 

     

17. สตัวแพทยส์ามารถแนะน าใหค้  าปรึกษา และตอบขอ้สงสยั
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

     

18. สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล มีนิสยัรักสตัว ์ 
มีความเอาใจใส่ดูแลสตัวเ์ล้ียง จดจ าช่ือสตัวเ์ล้ียงได ้และมีจิตใจ
ในการใหบ้ริการท่ีดี (Service mind) 

     

19. มีสตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล ใหบ้ริการ
อยา่งเพียงพอ 

     

      ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  
     (Physical Evidence) 

 

20. ภายในสถานพยาบาลมีอากาศถ่ายเท แสงสวา่งเพียงพอ 
สะอาด ไม่มีกล่ินเหมน็ แบ่งพ้ืนท่ีเป็นสดัส่วน 

     

21. อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา สะอาด จดัวางในท่ี
ปลอดภยั 

     

22. มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เช่น ทีว ีหนงัสือพิมพ ์     
ท่ีนัง่ ฯลฯ 

     

23. ภายนอกร้านตกแต่งดูสะอาด สบายตา มีท่ีจอดรถเพียงพอ      
      ดา้นกระบวนการ (Process)  
24. มีการจดัท าแฟ้มประวติัและมีบตัรประจ าตวัสตัวเ์ล้ียง      
25. มีการใหบ้ริการรักษาเป็นระบบและมาตรฐาน (ซกัถาม
อาการเช็คประวติั ตรวจ วนิิจฉยัโรค รักษา เป็นตน้) 

     

26. มีการช้ีแจงรายละเอียดการรักษาทุกคร้ัง      
27. กระบวนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ (รวดเร็ว วนิิจฉยัโรค
ถูกตอ้ง รักษาหาย ติดตามผลการรักษา เป็นตน้) 

     

  
   การเงนิ (Finance) 
1.  ระบบบญัชีท่ีดีมีประสิทธิภาพ      
2.  จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ตน้ทุนต ่า      
3.  การบริหารการเงินใหมี้สภาพคล่อง มีเงินสดหมุนเวยีน      
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ปัจจยัความส าเร็จ 
ระดบัความส าคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการในระดบัท่ีเหมาะสม 
4.  การจดัสรรเงินทุนไปลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
   การผลติและด าเนินงาน  (Operation  and Manufacturing)  
1.  สามารถบริหารตน้ทุนในการใหบ้ริการการรักษาต ่าท่ีสุด 
หรืออยูใ่นเกณฑท่ี์พอใจได ้

     

2. มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพในการบริการการรักษาใหไ้ด้
มาตรฐาน 

     

3. สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

     

4. มีความยดืหยุน่ในการใหบ้ริการเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง
ไป (ขั้นตอนการด าเนินงานปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์) 

     

  
   การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 
1. มีระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีดี ท าใหไ้ด้
พนกังานตรงตามความตอ้งการของสถานพยาบาล 

     

2. มีระบบการบริหาร จูงใจ และการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กบัภาระหนา้ท่ีของงานท่ีพนกังานไดรั้บมอบหมาย 

     

3. มีการจดัฝึกอบรบ พฒันา และประเมินผลพนกังานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

  
   การวจิยัและพฒันา (Research and Development) 
1. สตัวแพทยมี์การศึกษา อ่านวารสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รักษาสตัว ์โรคใหม่ๆท่ีเกิดข้ึนกบัสตัว ์และเขา้รับการอบรมอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

2. พนกังานมีการพฒันาการท างานเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน      
  
   การจดัการ (Management) 
1. มีการวางแผนธุรกิจ (Planning) โดยก าหนดเป้าหมายชดัเจน
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และปฏิบติังานไดต้ามแผนท่ีวางไว ้

     

2. มีโครงสร้างองคก์ร (Organizing) ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะของกิจการ ติดต่อประสานงานภายในองคก์รสะดวก  

     



 

164 
 

ปัจจยัความส าเร็จ 
ระดบัความส าคญั 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

3. มีการสรรหา จดัสรรคนใหเ้หมาะสมกบังาน (Staffing) 
รวมถึงรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร  

     

4. ภาวะผูน้ าของเจา้ของ/ผูจ้ดัการ (Directing) สามารถสัง่การ ชกั
น า จูงใจ ใหบุ้คลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

5. มีการควบคุม (Controlling) ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานใหส้อดคลอ้งต่อเป้าหมายและแผน และหาแนว
ทางแกไ้ขหากมีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึน 

     

  
ปัจจยัภายนอก (External) (เศรษฐกิจ, สงัคม, กฎหมาย เป็นตน้) 
1. อตัราการเติบโตท่ีขยายตวัข้ึนเร่ือยๆของตลาดสตัวเ์ล้ียง      
2. พฤติกรรมของเจา้ของท่ีมีต่อสตัวเ์ล้ียงไดเ้ปล่ียนไป มีความเอา
ใจใส่ต่อสตัวเ์ล้ียงมากข้ึน 

     

 

ส่วนที ่4 ข้อมูลปัญหา/ปัจจัยภายในและภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อธุรกจิสถานพยาบาลสัตว์เลีย้ง 

18. ท่านคิดวา่ปัจจยัในแต่ละขอ้มีผลกระทบในระดบัใดหรือมีความส าคญัมาก/นอ้ยเพียงใดท่ีส่งผลท า
ใหก้ารด าเนินธุรกิจของท่านไม่ประสบความส าเร็จหรือประสบปัญหา (กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน
ช่องระดบัความส าคญัของปัญหา) 

ปัจจยั/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดบัความส าคญัของปัญหา 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ปัจจยัภายใน (Internal) 

   การตลาด (Marketing) 
      ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
1. สถานพยาบาลยงัมีช่ือเสียงในวงแคบ ไม่เป็นท่ีรู้จกั      
2. การใหบ้ริการรักษายงัไม่ครบวงจร (ตรวจ เอก็ซเรย ์รักษา ผา่ตดั 
ฯลฯ) 

     

3. ไม่มีท่ีพกัดูแลสตัวป่์วยคา้งคืน (ไม่มีเคร่ือง X-Ray และเคร่ือง
ดมยา) 

     

4. ใหบ้ริการเฉพาะแค่การรักษาเท่านั้น ไม่มีบริการอ่ืนๆ เช่น 
อาบน ้ า-ตดัแต่งขน ฝากเล้ียง และ Pet Shop เป็นตน้ 
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ปัจจยั/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดบัความส าคญัของปัญหา 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

      ดา้นราคา (Price)  
5. ค่าใชจ่้ายในการรักษาสูงกวา่ท่ีอ่ืน      
6. ค่าใชจ่้ายในการรักษาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพของการรักษา      
7. ไม่มีการใหส่้วนลดเงินสดแก่ลูกคา้ประจ า      
8. ไม่มีแผน่ป้ายแสดงอตัราค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน และไม่ได้
ปรับเปล่ียนอตัราค่าใชจ่้ายเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

     

      ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
9. สถานพยาบาลไม่ไดต้ั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน สญัจรไปมาค่อนขา้ง
ล าบาก และมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 

     

10. ใหบ้ริการรักษาแคท่ี่สถานพยาบาลเท่านั้น ไม่มีบริการรักษา
สตัวเ์ล้ียงถึงบา้นลูกคา้ 

     

11. วนั เวลา เปิด-ปิดของสถานพยาบาลข้ึนอยูก่บัความสะดวก
ตวัเองมากวา่ลูกคา้ 

     

12. ไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง      
      ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)  
13. ไม่มีการจดัท าโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 
เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายสูง 

     

14. การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารของสถานพยาบาลสตัวใ์หลู้กคา้
ทราบ ไม่ไดจ้ดัท าอยา่งสม ่าเสมอ 

     

15. ส่ือท่ีเลือกใชไ้ม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได ้      
      ดา้นบุคลากร (People)  
16. สตัวแพทยมี์ประสบการณ์นอ้ย       
17. สตัวแพทยไ์ม่สามารถใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และตอบขอ้
สงสยัลูกคา้ไดอ้ยา่งกระจ่างชดัเจน 

     

18. สตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล ขาดจิตใจใน
การใหบ้ริการท่ีดี (Service Mind) และมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี จึงไม่เป็น
ท่ีพึงพอใจของลูกคา้ 

     

19. มีสตัวแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีประจ าสถานพยาบาล ใหบ้ริการไม่
เพียงพอ (เช่น สตัวแพทยไ์ม่ไดอ้ยูป่ระจ าสถานพยาบาล
ตลอดเวลา) 
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ปัจจยั/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดบัความส าคญัของปัญหา 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

      ดา้นการสร้างและน าเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  
     (Physical Evidence) 

 

20. ภายในสถานพยาบาลอากาศถ่ายเทไม่ดี แสงสวา่งไม่เพียงพอ 
คบัแคบ พ้ืนท่ีไม่เป็นสดัส่วน 

     

21. อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชรั้กษา เก่า ไม่ทนัสมยั      
22. ภายในและภายนอกร้านตกแต่งไม่เป็นท่ีสะดุดตาลูกคา้ (ลูกคา้
ไม่ทราบวา่เป็นสถานพยาบาลสตัวเ์ล้ียง) 

     

      ดา้นกระบวนการ (Process)  
23. ไม่ไดมี้การจดัท าแฟ้มประวติัหรือบตัรประจ าตวัสตัวเ์ล้ียง      
24. ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการใหบ้ริการรักษาอยา่งเป็นระบบ
และมาตรฐาน 

     

25. กระบวนการรักษาท่ีไม่มีประสิทธิภาพ (ชา้ วนิิจฉยัโรคผดิ 
รักษาไม่หาย ไม่มีการติดตามผลการรักษา เป็นตน้) 

     

  
   การเงนิ (Finance) 
1. ไม่ไดจ้ดัท าบญัชี หรือจดัท าแลว้แต่ยงัไม่เป็นระบบพอ เน่ืองจาก
ไม่มีความรู้หรือขาดบุคลากรในการจดัท าบญัชี 

     

2. จดัหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ตน้ทุนสูง      
3. เงินสดหมุนเวยีนส าหรับใชจ่้ายภายในกิจการไม่เพียงพอ(เงินสด
ขาดมือ) 

     

4. การจดัสรรเงินทุนไปลงทุนไม่มีประสิทธิภาพ      
  
   การผลติและด าเนินงาน  (Operation  and Manufacturing) 
1. ไม่สามารถบริหารตน้ทุนการใหบ้ริการการรักษาใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
ท่ีพอใจ หรือตน้ทุนยงัสูงกวา่สถานพยาบาลอ่ืนๆ 

     

2. ไม่มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพท าใหก้ารรักษามี
คุณภาพต ่ากวา่มาตรฐานหรือสถานพยาบาลสตัวอ่ื์นๆ 

     

3. ไม่สามารถตอบสนองลูกคา้โดยการใหบ้ริการไดท้นัความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

     

4. ไม่สามารถยดืหยุน่ปรับเปล่ียนกระบวนการใหบ้ริการการรักษา 
เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
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ปัจจยั/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดบัความส าคญัของปัญหา 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

  
   การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources) 
1. ระบบการสรรหาและคดัเลือกพนกังานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าใหไ้ดพ้นกังานท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการของ
สถานพยาบาล 

     

2. ระบบการบริหารจูงใจ และจ่ายค่าตอบแทนยงัไม่มี
ประสิทธิภาพพอ  

     

3. ไม่ไดจ้ดัฝึกอบรบ พฒันาฝีมือ/ความรู้ และประเมินผลพนกังาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

  
   การวจิยัและพฒันา (Research and Development) 
1. สตัวแพทยไ์ม่มีการติดตามข่าวสารวงการของสตัวแ์พทย ์และ
ไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมอยา่งสม ่าเสมอ  

     

2. พนกังานไม่ไดมี้การพฒันาหรือปรับปรุงขั้นตอนการใหบ้ริการ
ดว้ยตนเอง เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

  
   การจดัการ (Management) 
1. ไม่มีการวางแผน หรือมีการวางแผน แต่ก าหนดเป้าหมายไวไ้ม่
ชดัเจน ไม่สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัไดต้าม
แผนท่ีวางไว ้

     

2. การจดัโครงสร้างองคก์รไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกิจการ ท า
ใหติ้ดต่อประสานงานภายในองคก์รล าบาก  

     

3. การสรรหาคน/จดัสรรคนไม่เหมาะสมกบังาน รวมถึงไม่
สามารถรักษาคนท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์รได ้ 

     

4. ผูบ้ริหารไม่มีความสามารถในการสัง่การ ชกัน า จูงใจ ให้
บุคลากรปฏิบติัตามแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

5. ไม่มีการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

  
ปัจจยัภายนอก (External) (เศรษฐกิจ, สงัคม, กฎหมาย เป็นตน้) 
1. ตลาดสตัวเ์ล้ียงเติบโต ท าใหผู้ป้ระกอบการสถานพยาบาลสตัว์      
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ปัจจยั/ปัญหาทีส่่งผลกระทบ 
ระดบัความส าคญัของปัญหา 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

เล้ียงรายใหม่เขา้มาแยง่ส่วนแบ่งตลาด 
2. ขอ้บงัคบัของกรมปศุสตัว ์ท่ีก าหนดใหส้ถานพยาบาลท่ีจะมีท่ี
พกัสตัวป่์วยคา้งคืน ตอ้งมีเคร่ือง X-Ray และเคร่ืองดมยา 

     

3. กฎหมายแรงงาน ตามนโยบายค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท ของ
รัฐบาล 

     

4. ขอ้ร้องเรียนจากชุมชน/สงัคม (เช่น เสียงรบกวนของสตัว)์      

 

19. ขอ้มูลความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติมในการด าเนินธุรกิจสถานพยาบาลสัตวเ์ล้ียง 
.................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

** ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ ** 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ–นามสกุล นางสาวศิวพร สุริยะพรหม 
 
วนั เดือน ปี เกดิ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2530 
 
ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2548 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
  โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน 
 ปีการศึกษา 2552 บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2553 – 2554 พนกังานบญัชี คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั พนกังานการเงินระดบั 4  
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

 
 
 


