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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กบั การรับรู ้คุณภาพ
บริ การและความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่ ง
เป็ นผูป้ ระกอบการประสบความสําเร็ จอย่างสู งทั้งด้านคุณภาพและได้รับการยอมรับจากสังคมและผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไป
ในด้านการรั กษาสัตว์เลี้ ยง เพื่อเป็ นชี้ วดั ในการพัฒนาคุ ณภาพบริ การแก่ ผูส้ นใจหรื อผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิ จการ
ให้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยง นําไปปรับกลยุทธ์ให้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยงมีคุณภาพสู งขึ้นและตอบสนองลูกค้ามากยิ่งขึ้น
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน เป็ นเพศหญิง ช่วงอายุ 30-41 ปี ทํางานประจําและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-30,000 บาท ซึ่ งมีการรับรู ้
คุณภาพบริ การด้านต่างๆ แตกต่างตามลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยของการ
รั บรู ้ คุณภาพบริ การและความภักดี ลูกค้าที่ ใช้บริ การรั กษาสัตว์เลี้ ย งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
บางเขน สามารถจัดกลุ่มของข้อคําถามขึ้น เป็ นกลุ่มปั จจัย 5 ปั จจัย (factor) คือ ปั จจัยที่ 1 คือ ด้านการตอบสนองต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ ปั จจัยที่ 2 คือ ด้านความไว้วางใจในบริ การ ปั จจัยที่ 3 คือ ด้านกายภาพ ปั จจัยที่ 4 คือ ด้านการเอาใจใส่
ผูใ้ ช้บ ริ การ ปั จ จัย ที่ 5 คื อ ด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ ว ผลการตรวจสอบความสั ม พันธ์ ร ะหว่างลัก ษณะ
ประชากรศาสตร์ กบั กลุ่มปั จจัย 5 ปั จจัย ด้วย One – Way ANOVA พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้คุณภาพบริ การและความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน แต่รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้คุณภาพบริ การและความภักดีของลูกค้าที่
ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ
ในด้านอุปกรณ์และเครื่ องมือในการรักษา ด้านการรักษาโรคเฉพาะทาง ด้านความชํานาญของแพทย์และผูช้ ่วยแพทย์
ด้านการให้บริ การ 24 ชัว่ โมง ด้านการรักษาสัตว์เลี้ยงให้หายจากโรคและอาการเจ็บป่ วย และการให้บริ การด้วยความ
ยิม้ แย้มแจ่มใส กระตือรื อร้น ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: การรับรู ้คุณภาพบริ การ, ความภักดี, ลักษณะประชากรศาสตร์
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ABSTRACT
This study aimed to study the relationship between demographic characteristics and perceived service
quality and loyalty of clients using pet treatment services at Kasetsart University Hospital, Bangkhen, a high quality
and successful entrepreneur where acceptance by general users that be a business model of service quality in pet
treatment field. The most customers using pet treatment services 400 samples at Kasetsart University Hospital,
Bangkhen, is a female, age 30-41, working regularly and earning an average monthly income 10,001-30,000 baht,
which is perceive service quality and customer loyal depend on demographic characteristics. The results of the subfactor analysis of perceived service quality and customer loyalty using pet treatment services at Kasetsart University
Hospital, Bangkhen can be grouped into questions. There are 5 factors. The first factor is the response to the user.
The second factor is the trust in the service. Factor 3 is the physical factor. The fourth factor is the user's concern.
The fifth factor is convenience and speed. The results of examining the relationship between demographic
characteristics and five factors with one-way ANOVA showed that sex, age, marital status, occupational and
education were correlated with the perceived service quality and loyalty of clients using pet treatment services.
However, income did not correlate with perceived service quality and customer loyalty. Statistics keeping pets
Animal Hospital, Kasetsart University by most customers to focus on 1) The tools and equipment to treat 2) Specific
treatment 3) The expertise of doctors and medical assistants 4) 24-hour service 5) To keep pets from illness 6) Service
with a smile, enthusiastic, respectively.
Keywords: Perceived Service Quality, Loyalty, Demographic Characteristics
1. บทนํา
ธุ รกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าตลาด 22,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยปี ละ 10-15% ต่อปี โดยส่ วนแบ่งตลาด
อันดับ1 คือ ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง คิดเป็ นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท รองลงมาเป็ นธุรกิจบริ การเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น
โรงพยาบาล คลินิก สปา อาบนํ้าตัดขน โรงแรม บริ การฌาปนกิจ เป็ นต้น คิดเป็ นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท และธุ รกิจ
ผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยง เช่น เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ ของเล่น เป็ นต้น มีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจยั กสิ กร
ไทย, 2557)
แม้ว่าในปั จจุ บนั ต้องพบกับสภาพการแข่งขันในธุ รกิ จสัตว์เลี้ยงค่อนข้างสู ง เนื่ องจากการมี ผูใ้ ห้บริ การมา
กราย รวมทั้งมีการชะลอตัวของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ยัง
สามารถรักษาคุณภาพบริ การและความภักดีของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงเป็ นกรณี ศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
บริ การด้านธุ รกิจการให้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยง ให้มีคุณภาพสู งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
อันปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด อันดับแรกคือทราบปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
ว่าลูกค้าที่มาใช้บริ การรั กษาสัตว์เลี้ยงส่ วนมากเป็ นใคร มีลกั ษณะอย่างไร อันดับสองนักการตลาดจําเป็ นต้องทราบ
ปั จจัยการรั บรู ้ คุณภาพบริ การและความภักดี ของลู กค้าที่ ใช้บริ การรั กษาสั ตว์เลี้ ยงมี อ งค์ประกอบใดบ้างเพื่ อ ชี้ ว ดั
คุณภาพบริ การและความภักดี อีกทั้งนักการตลาดยังต้องทราบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กบั
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การรับรู ้คุณภาพบริ การและความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยงว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ แบบใดมี
การรั บรู ้ คุณภาพบริ การและความภักดี สูง ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาแผนการตลาด ทําให้ลูกค้าเกิ ดการรั บรู ้
คุณภาพบริ การที่ สูงขึ้น ช่วยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น จนเกิ ดความพึงพอใจและ
กลับมาใช้บริ การซํ้าในที่สุด
การทบทวนวรรณกรรม
คุณภาพการบริ การ เป็ นความคิด หรื อความรู ้สึกของลูกค้า ที่มีต่อกระบวนการด้านคุณภาพบริ การที่ ให้กบั
ลูกค้า (Edvardsson, 2005 อ้างถึงใน วรัญญา คงจิตราภา, 2558 หน้า 9) เครื่ องมือบ่งชี้วดั คุณภาพบริ การ “SERVQUAL”
ประกอบด้วยปั จจัยชี้วดั คุณภาพบริ การ 5 ด้าน (Dimensions) ดังนี้ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) ได้แก่
1. ความไว้ใจ และน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) ผูใ้ ห้บริ การควรให้การบริ การตามที่ ได้ตกลงกันไว้ดว้ ยความ
ถู กต้องและเหมาะสมกับเวลา และแสดงให้เห็ นว่าผูใ้ ห้บริ การมี ความน่ าเชื่ อถื อมากน้อยอย่างไรกับการบริ การที่
ให้บริ การ และตรงกับความต้องการของลูกค้ารวมถึงควรแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหากไม่สามารถให้บริ การหรื อ
ให้บริ การได้ในระดับคุณภาพของการบริ การที่ ไม่ตรงกับที่ ตกลงกันไว้ ก่อนถึงเวลาที่ จะให้บริ การหรื อการเข้าพบ
ลูกค้า
2. การรับรองทําให้เชื่อมัน่ (Assurance) ผูใ้ ห้บริ การมีการรับรองว่า จะจัดหาบริ การให้ผใู ้ ช้บริ การได้ตามที่
ได้สั ญ ญาไว้ และเมื่ อ ไม่ ส ามารถจัด หาได้ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารรั บ รองว่า ผูใ้ ห้บ ริ ก ารจะได้รั บ การดู แ ลและชดเชย อย่า ง
สมเหตุสมผล
3. การตอบสนองลู กค้า (Responsiveness) การตอบสนองต้องมี ความตั้งใจและมี เจตนามุ่ งมัน่ ให้บริ การ
เพื่อที่จะแสดงถึงการเอาใจใส่ ปฏิบตั ิอย่างเต็มเปี่ ยม คือการให้บริ การด้วยความกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วบริ การด้วย
ความปิ ติยนิ ดีเตรี ยมพร้อมตลอดเวลาที่จะให้บริ การเมื่อลูกค้าต้องการ
4. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) การจัดเตรี ยมดูแลงานทั้งก่อน – ระหว่าง – หลังการขาย มีการให้ความสนใจ
และเข้าใจความรู ้สึกและความต้องการของลูกค้า ให้บริ การอย่างเอาใจใส่ ถือประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าเป็ นสําคัญ
5. การให้บริ การที่ ผูใ้ ช้บริ การสามารถสัมผัสได้เชิ งกายภาพ (Tangibility) คื อ การมี ของผูใ้ ห้บริ การและ
องค์กร อุปกรณ์ทนั สมัย เทคโนโลยีสูง ความสวยงามโดดเด่นของวัสดุกบั อุปกรณ์ที่ใช้ บุคลิกภาพแบบมืออาชีพ ความ
สะดวกที่ให้บริ การทั้งองค์กรและผูใ้ ห้บริ การ
ความภักดี คือ ความตั้งใจซื้ อซํ้า และ เจตนาที่จะไม่เปลี่ยนผูใ้ ห้บริ การ พิจารณารายละเอียดของพฤติกรรม
ดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็ นองค์ประกอบ กล่าวคือ การบอกต่อ การมีความหนักแน่นในสิ่ งที่ตนเองชอบ การแสดงตัว
การมีส่วนร่ วมที่ปกป้ อง และการพิจารณาไตร่ ตรองเป็ นพิเศษ (Bourdeau, 2005 อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ จานงค์, 2557 หน้า
17)
ผลจากงานวิ จั ย ของ Mohammad Doostar, Mohsen Akbari and Roza Abbasi (2013) ซึ่ งเป็ นต้ น แบบ
การศึกษา พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้คุณภาพบริ การ และงานวิจยั ของ สุ มินตรา ผดุงสุ
นทรารักษ์ (2553) พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ มีความพันธ์กบั ความภักดีของลูกค้า ซึ่ งผลจากงานวิจยั ต้นแบบนี้
ช่วยให้นกั การตลาดนําไปใช้เป็ นต้นแบบในการแบ่งแยกกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน อีกทั้งยังมีความเข้าใจ
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ปั จจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การและปั จจัยความภักดีของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี นําไปสู่ การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่มี
คุณภาพและและตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้คุณภาพบริ การ ของลูกค้าที่ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน
2. เพื่อศึกษาระดับความภักดี ของลูกค้าที่ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กบั การรับรู ้คุณภาพบริ การและความภักดีของลูกค้า
ที่ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
3. การดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ลูกค้าที่ ใช้บริ การรั กษาสัตว์เลี้ ยงโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 657,000 คน โดย
คํานวณจากจํานวนลูกค้าที่ใช้บริ การต่อวัน (เหมือนพ่อ ปรี เปรม, 2559) สอดคล้องกับข้อมูลประชากรสุ นขั ในประเทศ
ไทยที่มีเจ้าของในเขตกรุ งเทพมหานคร มีท้ งั สิ้ นจํานวน 525,486 ตัว (สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์, 2557)
และสอดคล้องกับจํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในช่วง 3 ปี ที่ผา่ น
มา มีจาํ นวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์ท้ งั หมด 799,424 คน โดยจะนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลสําหรับการทําวิจยั ต่อไป (สถิติผู ้
เข้าชมเว็บไซต์, 2017)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้จากการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผูศ้ ึกษาได้ใช้ตารางสําเร็ จรู ปของ
Krojcie and Morgan (1970) ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถให้ผลการวิจยั ณ ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) ใน
ระดับ +5% ภายใต้ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น (Confidence Level) ที่ 95% จากจํา นวนลู ก ค้า ที่ ใ ช้บ ริ ก ารรั ก ษาสั ต ว์เ ลี้ ย ง
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งหมด 657,000 คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง 384 คน ดังตารางที่ 3.1
ผูว้ ิจยั ได้ปรับจํานวนตัวอย่างเป็ น 400 คน เพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนตัวอย่างของงานวิจยั ก่อนหน้าที่ส่วนใหญ่เก็บ
ตัวอย่าง 400 คน
การศึกษาในครั้งนี้มีข้ นั ตอนวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่ งมีขอ้ กําหนดของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีมากกว่า 100 คน และมากกว่า 5 เท่าของจํานวนองค์ประกอบย่อยที่ผวู ้ ิจยั ประเมินว่ามี
ได้ หรื ออาจพิจารณาจากสัดส่ วนขนาดตัวอย่างต่อตัวแปร 20: 1 ส่ วนสัดส่ วนที่นอ้ ยที่สุดคือ 5: 1 ในกรณี ที่กลุ่มตัวอย่าง
มี ค วามแตกต่ า งกั น มากผู ้ศึ ก ษาต้ อ งเพิ่ ม ขนาดตั ว อย่ า ง (Josep, Hair, William, Black, Barry, Babin, Rolph and
Anderson, 2013) ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขตามข้อกําหนดตัวแปรในการศึกษา
3.2 ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรเชิ งลักษณะเป็ นตัวแปรต้น คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ มีขอ้ คําถามที่ใช้วดั ค่าตัวแปรนี้ คือ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
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ตัวแปรเชิงปริ มาณเป็ นตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยด้านการรับรู ้คุณภาพและปั จจัยด้านความภักดี โดยมีขอ้ คําถาม
ที่ใช้วดั ค่าตัวแปรนี้เป็ นแบบ Likert scale โดยมีค่าวัด 5 ระดับของความเห็นด้วย
3.3.เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในส่ วนของอุปทานของตลาด และนํามาใช้ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบริ บทของตลาด
โรงพยาบาลสั ต ว์เ ลี้ ยงมากขึ้ น ผู ้วิ จัย ได้เ ก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview)
ผูป้ ระกอบการเกี่ ย วธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ สั ต ว์เ ลี้ ย ง รวมทั้ง สิ้ น 10 ราย ก่ อ นนํา ปรั บ ปรุ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ในการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณแบบ Likert scale
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ทําประมวลผล วิเคราะห์ และแปลความหมายผลการศึกษาเชิงปริ มาณ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) อธิ บายลักษณะการกระจายของข้อมูล ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงองค์ประกอบ (Factor Analysis) ก่อนนํามาหาค่าความสัมพันธ์ ANOVAโดยใช้เครื่ องมือทางสถิติ 2
เครื่ องมือ ได้แก่
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็ นการตรวจสอบความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันในกลุ่มตัว
แปรทั้งหมดและพยายามอธิ บายความสัมพันธ์ที่พบโดยสมมติ ให้ตวั แปรเหล่านั้นมี องค์ประกอบพื้นฐานบางอย่าง
รวมกันที่ เรี ยกว่า Factor ซึ่ งจะช่วยอธิ บายความแปรปรวน (Variance) ของตัวแปรทั้งหมด แต่มีจาํ นวนน้อยกว่าตัว
แปรปรวนมีค่าเท่ากับ 1 และเมื่อ มีตวั แปร p ตัวก็จะมีความแปรปรวนที่ตอ้ งอธิ บายเท่ากับ p ด้วย โดยผ่านการวิเคราะห์
ปั จจัย 4 ขั้นตอน คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร การสกัดปั จจัยขั้นต้น การเลือกหมุนแกนปั จจัย และการ
สร้างกลุ่มตัวแปร รายละเอียดดังนี้
2. ANOVA ค่าทางสถิติที่ใช้รายงานและตีความคือ Variance Explained (Eigen value) และ Factor Loading
โดยมีข้ นั ตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 ระบุตวั แปรย่อยเชิงลักษณะที่จะใช้เป็ นตัวแปรต้นเป็ น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้
2.2 ระบุตวั แปรย่อยเชิงปริ มาณเป็ นกลุ่มปั จจัยที่ได้มาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้ว
2.3 นําไปตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรย่อยเชิงลักษณะและตัวแปรย่อยเชิงปริ มาณ โดยมี
ขอบเขตการตัดสิ นใจที่ความเชื่อมัน่ 95% หรื อที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มปั จจัย
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มปั จจัย
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มปั จจัย
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มปั จจัย
สมมติฐานที่ 5 อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มปั จจัย
สมมติฐานที่ 6 รายได้ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั กลุ่มปั จจัย
กล่าวคื อ หากค่าวามน่ าจะเป็ นที่ โปรแกรมคํานวณออกมา น้อยกว่า α ที่ กาํ หนด (α = 0.05) จะ
ปฏิเสธสมมติฐาน H0
H0: ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1: ตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั
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4. ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ กบั การรับรู ้คุณภาพบริ การและความภักดี
ของลูกค้าที่ ใช้บริ การรั กษาสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-41 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงาน/ลูกจ้าง
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-30,000 บาท
กลุ่ ม ตัว อย่ า งการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การ ด้า นความไว้ว างใจ พบว่ า อัน ดับ แรกคื อ โรงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ให้บริ การด้วยความน่ าเชื่ อถื อจากการที่ มีแพทย์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความ
ต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.43 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.708 ) อันดับสอง ได้รับบริ การตรงตามกําหนดที่นดั ไว้ จากการที่
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ออกบัตรนัดแพทย์ (ค่าเฉลี่ย 4.24 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.984)
และอันดับสามคือ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ใช้เวลาในการรักษาเหมาะสมกับเวลาจากการ
ที่มีการบริ หารจัดการคิวได้รวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ย 3.91 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.765) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้คุณภาพบริ การ ด้านการรับรองทําให้เชื่อมัน่ พบว่า อันดับแรกคือ มีความเชื่อมัน่ ใน
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จากการที่มีเจ้าหน้าที่มีทกั ษะและมีความชํานาญ (ค่าเฉลี่ย 4.42
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.754) อันดับสอง โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีบริ การที่ช่วยลด
ความเสี่ ยงและอันตรายจากการที่มีแพทย์รักษาสัตว์เฉพาะทาง (ค่าเฉลี่ย 4.35 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.784) อันดับ
สามคือ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความปลอดภัยจากการทําความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์
ต่ า งๆ (ค่ า เฉลี่ ย 4.28 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.806) รองลงมาคื อ ไว้ว างใจโรงพยาบาลสั ต ว์ม หาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขนจากความสามารถรักษาสัตว์เลี้ยงของท่าน ให้เห็นเป็ นผลประจักษ์ (ค่าเฉลี่ย 4.22 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.785) และมีความไว้เนื้อเชื่อใจในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จากการที่เจ้าหน้าที่
ให้บริ การด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน (ค่าเฉลี่ย 3.94 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.786) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างมี การรั บรู ้ คุณภาพบริ การ ด้านการตอบสนองลูกค้า พบว่า อันดับแรกคือ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความตั้งใจบริ การจากการที่เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความกระตือรื อร้น (ค่าเฉลี่ย
4.70 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.558) อันดับสอง โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มี ความยินดี
ให้บริ การจากการที่เจ้าหน้าที่บริ การด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส (ค่าเฉลี่ย 4.54 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.624) อันดับ
สามคือ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มี การตอบสนองความต้องการฉุ กเฉิ นจากการที่ เปิ ด
ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง (ค่าเฉลี่ย 4.38 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.684) และโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน มี ความพร้ อมในการให้บ ริ การจากการที่ เจ้าหน้าที่ มี ความรู ้ ส ามารถชี้ แจงรายละเอี ยดและให้คาํ ปรึ กษา
(ค่าเฉลี่ย 4.35 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.632) ตามลําดับ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ก ารรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การ ด้า นการเอาใจใส่ พบว่ า อัน ดับ แรกคื อ โรงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการถือเอาประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญจากการคิดค่าบริ การถูกต้องเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย 4.73 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.548) อันดับสอง โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน มี
ความเอาใจใส่ ลูกค้า จากการที่ มี เจ้าหน้าที่ ค อยเข็น รถให้สั ต ว์เลี้ ย งที่ เ ดิ น เองไม่ ไ ด้ (ค่ า เฉลี่ ย 4.56 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.740) อันดับสามคือ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการให้ความสนใจลูกค้าแบบ
เป็ นส่ วนตัวจากการที่ แพทย์ติดตามประวัติและอาการสัตว์ (ค่าเฉลี่ ย 4.38 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.609) และ
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โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ ง จากการที่มี
จุดให้สัตว์เลี้ยงขับถ่ายและมีเจ้าหน้าที่ทาํ ความสะอาดทันทีเมื่อสัตว์เลี้ยงขับถ่ายนอกจุด (ค่าเฉลี่ย 4.10 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.034) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างมี การรั บรู ้ คุณภาพบริ การ พบว่า อันดับแรกคือ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน มี เทคโนโลยีสูงจากการที่ แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยํา (ค่าเฉลี่ ย 4.36 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.887) อันดับสอง โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็ นโรงพยาบาลที่สวยงามจากการ
ออกแบบตกแต่งอาคารด้วยรู ปแบบที่สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.88 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.957) รองลงมาคือ มีความ
สะดวกสบายในการจอดรถ จากการที่ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มี ที่ จ อดรถเพี ยงพอ
(ค่าเฉลี่ย 2.65 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.745) โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความทันสมัย
จากการปรับปรุ งวัสดุอุปกรณ์ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ (ค่าเฉลี่ย 2.54 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.240) มีความสะดวกในการ
เดิ นทางมายังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ค่าเฉลี่ย 2.53 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.955)
และรับ-ส่ ง สัตว์เลี้ยงได้สะดวก จากการที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการบริ หารการเดิน
รถที่รวดเร็ ว (ค่าเฉลี่ย 0.901) ตามลําดับ
กลุ่มตัวอย่างมี ดา้ นความภักดี พบว่า อันดับแรกคื อ จะแนะนําให้เพื่อนมาใช้บริ การ ที่ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ค่าเฉลี่ ย 4.43 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.675) อันดับเมื่ อมี โรงพยาบาลหรื อ
สถานพยาบาลอื่นให้บริ การเหมือนกัน ท่านจะยังคงใช้บริ การที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(ค่ า เฉลี่ ย 4.33 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.799) และจะกลั บ มาใช้ บ ริ การซํ้ า ที่ โรงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (ค่าเฉลี่ย 4.09 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.756 ) ตามลําดับ
2.2 ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้วเิ คราะห์และสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) จากข้อคําถามในแบบสอบถาม
ทั้งหมด 25 ข้อ ได้ขอ้ คําถามที่เหมาะสม 20 ข้อ เพื่อนํามาหมุนแกน (Factors Rotation) เลือกค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
(Factors Score) และตั้งชื่อองค์ประกอบ ผูว้ ิจยั เลือกวิธีการหมุนแกนองค์ประกอบ (Rotated Component Matrix) ด้วย
วิธี Varimax
ตารางแสดงค่าการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax (Rotated Component Matrix)
ขนาด loadingกับแต่ละ factor
ข้อคําถามที่เหมาะสม
1
2
3
4
7.โรงพยาบาลสั ต ว์ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน มี ค วาม 0.817
ปลอดภัยจากการทําความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ
6.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มี บริ การที่ 0.780
ช่วยลดความเสี่ ยงและอันตรายจากการที่ มีแพทย์รักษาสัตว์เฉพาะ
ทาง
5.มี ความเชื่ อ มั่นในโรงพยาบาลสั ต ว์ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ 0.747
บางเขน จากการที่มีเจ้าหน้าที่มีทกั ษะและมีความชํานาญ
12.โรงพยาบาลสั ต ว์ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน มี ก าร 0.690
ตอบสนองความต้องการฉุ กเฉิ นจากการที่เปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 452

5

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ตาราง (ต่อ) ตารางแสดงค่าการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax (Rotated Component Matrix)
ขนาด loadingกับแต่ละ factor
ข้อคําถามที่เหมาะสม
1
2
3
4
5
8.ไว้วางใจโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน จาก 0.618
ความสามารถรักษาสัตว์เลี้ยงของท่าน ให้เห็นเป็ นผลประจักษ์
10.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความยินดี 0.530
ให้บริ การจากการที่เจ้าหน้าที่บริ การด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส
9.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความตั้งใจ 0.520
บริ การจากการที่เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความกระตือรื อร้น
1.ได้รับบริ การตรงตามกําหนดที่ นัดไว้ จากการที่ โรงพยาบาลสัตว์
0.780
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ออกบัตรนัดแพทย์
2.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ใช้เวลาในการ
0.742
รักษาเหมาะสมกับเวลาจากการที่มีการบริ หารจัดการคิวได้รวดเร็ ว
4.มีความไว้เนื้ อเชื่อใจในโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0.737
บางเขน จาการที่เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน
0.568
3.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ให้บริ การด้วย
ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากการที่ มี แ พทย์แ ละอุ ป กรณ์ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการ
0.828
22.โรงพยาบาลสั ต ว์ ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน เป็ น
โรงพยาบาลที่สวยงามจากการออกแบบตกแต่งอาคารด้วยรู ปแบบที่
สวยงาม
21.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีเทคโนโลยี
0.755
สู งจากการที่แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
0.524
25.เมื่อมีโรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลอื่นให้บริ การเหมือนกัน ท่าน
จะยัง คงใช้บ ริ ก ารที่ โ รงพยาบาลสั ต ว์ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์
บางเขน
13.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความเอาใจ
0.756
ใส่ ลูกค้าจากการที่มีเจ้าหน้าที่คอยเข็นรถให้สัตว์เลี้ยงที่เดินเองไม่ได้
16.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการถือเอา
0.721
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญจากการคิดค่าบริ การถูกต้องเหมาะสม
0.705
14.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการให้ความ
สนใจลูกค้าแบบเป็ นส่ วนตัวจากการที่แพทย์ติดตามประวัติและอาการ
สัตว์
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ตาราง (ต่อ) ตารางแสดงค่าการหมุนแกนของ Factor ด้วยวิธี Varimax (Rotated Component Matrix)
ขนาด loadingกับแต่ละ factor
ข้อคําถามที่เหมาะสม
1
2
3
4
0.568
15.โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีความเข้าใจ
ถึ งความต้อ งการของลู ก ค้า อย่า งลึ กซึ้ ง จากการที่ มี จุ ด ให้สั ต ว์เ ลี้ ย ง
ขับถ่ายและมีเจ้าหน้าที่ทาํ ความสะอาดทันทีเมื่อสัตว์เลี้ยงขับถ่ายนอก
จุด
20.โรงพยาบาลสั ต ว์ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน มี ค วาม
ทันสมัยจากการปรับปรุ งวัสดุอุปกรณ์ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
18.รั บ -ส่ ง สั ต ว์ เ ลี้ ยงได้ ส ะดวก จากการที่ โ รงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการบริ หารการเดินรถที่รวดเร็ ว

5

0.796
0.596

สรุ ปการรับรู ้คุณภาพการบริ การมีปัจจัย (factor) 5 ปั จจัย คือ
ปั จจัยที่1 คือ ด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ
ปั จจัยที่2 คือ ด้านความไว้วางใจในบริ การ
ปั จจัยที่3 คือ ด้านกายภาพ
ปั จจัยที่4 คือ ด้านการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ
ปั จจัยที่5 คือ ด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ ว
ซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 5 อธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรเดิมทุกตัวได้ร้อยละ 65.825 โดยปั จจัยที่ 1 อธิ บาย
ได้ ร้อยละ 36.310 ปั จจัยที่ 2 อธิ บายได้ร้อยละ 10.125 ปั จจัยที่ 3 อธิ บายได้ร้อยละ 7.638 ปั จจัยที่ 4 อธิ บายได้ร้อยละ
6.365 ปั จจัยที่ 5 อธิ บายได้ร้อยละ 5.387
ผลของการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ กบั Factor
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศของผูต้ อบแบบสอบถามกับกลุ่ม 5 Factor พบว่าเพศที่มีความแตกต่างกันมีการ
รับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ (Factor 1)
ที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig =0.043) เพศที่ มีความแตกต่างกันมี การรั บ รู ้
คุ ณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านคุ ณภาพในการให้บริ การ (Factor 2) ที่
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.003) และเพศที่ มีความแตกต่างกันมี การรั บรู ้
คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านเทคโนโลยีและการบริ การ (Factor 5) ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.000)
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผูต้ อบแบบสอบถามกับกลุ่ม 5 Factor พบว่าอายุที่มีความแตกต่างกันมี การ
รับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ (Factor 1)
ที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.003) อายุที่มีความแตกต่างกันมี การรั บรู ้
คุ ณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านคุ ณภาพในการให้บริ การ (Factor 2) ที่
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 454

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.000) อายุที่มีความแตกต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพ
บริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านความประทับใจในการใช้บริ การ (Factor 3) ที่
แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.000) และอายุที่มีความแตกต่างกันมี การรั บรู ้
คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านเทคโนโลยีและการบริ การ (Factor 5) ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.000)
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสของผูต้ อบแบบสอบถามกับกลุ่ม 5 Factor พบว่าสถานภาพสมรส
ที่ มีความแตกต่างกันมี การรั บรู ้ คุ ณภาพบริ การโรงพยาบาลสั ตว์มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านความ
ประทับใจในการใช้บริ การ (Factor 3) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.000)
สถานภาพสมรสที่มีความแตกต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ด้านสิ ทธิ ประโยชน์จากการใช้บริ การ (Factor 4) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig =
0.017) และสถานภาพสมรสที่มีความแตกต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ด้านเทคโนโลยีและการบริ การ (Factor 5) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig
= 0.000)
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามกับกลุ่ม 5 Factor พบว่าระดับการศึกษาที่มี
ความแตกต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านการตอบสนอง
ต่อผูใ้ ช้บริ การ (Factor 1) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.004) ระดับการศึกษา
ที่มีความแตกต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านคุณภาพในการ
ให้บริ การ (Factor 2) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig =0.001) ระดับการศึกษาที่มี
ความแตกต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านความประทับใจในการใช้บริ การ (Factor 3) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.001) ระดับการศึกษาที่มีความแตกต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาล
สัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านสิ ทธิ ประโยชน์จากการใช้บริ การ (Factor 4) ที่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.001) และระดับการศึกษาที่ มีความแตกต่างกันมี การรั บรู ้ คุณภาพ
บริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านเทคโนโลยีและการบริ การ (Factor 5) ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.000)
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างอาชี พของผูต้ อบแบบสอบถามกับกลุ่ม 5 Factor พบว่าสถานภาพสมรสที่ มีความ
แตกต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านความประทับใจในการ
ใช้บริ การ (Factor 3) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.000) สถานภาพสมรสที่มี
ความแตกต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านสิ ทธิ ประโยชน์
จากการใช้ บ ริ การ (Factor 4พบว่ า อาชี พ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การโรงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ (Factor 1) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ นัย สําคัญ 0.05 (sig = 0.000) อาชี พที่ มี ความแตกต่ างกันมี ก ารรั บ รู ้ คุ ณภาพบริ การโรงพยาบาลสั ตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านคุณภาพในการให้บริ การ (Factor 2) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ นั ย สํ า คัญ 0.05 (sig =0.000) อาชี พ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ การโรงพยาบาลสั ต ว์
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านสิ ทธิ ประโยชน์จากการใช้บริ การ (Factor 4) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.000) และระดับการศึ กษาที่ มีความแตกต่างกันมี การรั บรู ้ คุณภาพบริ การ
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ด้านเทคโนโลยีและการบริ การ (Factor 5) ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (sig = 0.000)
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถามกับกลุ่ม 5 Factor พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่มีความแตกต่างกันมีการรับรู ้คุณภาพบริ การโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ในทุกด้าน
(Factor 1-5) ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ด้ า นความไว้ ใ จและน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ การรั ก ษาสั ต ว์ เ ลี้ ยง โรงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มี การรั บรู ้ คุณภาพบริ การด้านความไว้วางใจ มากที่ สุดในเรื่ องความเพียงพอของ
แพทย์และอุปกรณ์ อันดับสองคือ มีบตั รนัด และอันดับสามคือ การบริ หารจัดการคิวได้รวดเร็ ว สอดคล้องกับ มะลิวลั ย์
แสงสวัสดิ์ (2556) พบว่า ความน่ าเชื่ อถือไว้วางใจได้ จากการที่องค์กรมีความสามารถในการบริ การให้ตรงกับสัญญาที่
ให้กบั ลูกค้า การให้บริ การทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมทุกครั้งและทุกจุดของบริ การ
ความสมํ่าเสมอจะทาให้ลูกค้ารู ้สึกว่าบริ การที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่ อถือสามารถให้ความไว้วางใจได้ ความน่ าเชื่อถือที่
เกิดจากความซื่ อสัตย์ ความจริ งใจ
ด้ า นการรั บรองทํ า ให้ เ ชื่ อมั่ น (Assurance) ลู ก ค้ า ที่ ใช้ บ ริ การรั กษาสั ต ว์ เ ลี้ ยงโรงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการรับรู ้คุณภาพบริ การด้านการรับรองทําให้เชื่ อมัน่ มากที่สุดในเรื่ องแพทย์และ
ผูช้ ่ วยแพทย์มีทกั ษะและความชํานาญ อันดับสองคื อ มี แพทย์รักษาสัตว์เฉพาะทาง อันดับสามคื อ ความสะอาดของ
อุปกรณ์ต่างๆ รองลงมาคือ โรงพยาบาลสามารถรักษาสัตว์เลี้ยงให้หายได้ และจากการที่มีแพทย์และผูช้ ่วยแพทย์ให้บริ การ
ด้วยความสุ ภาพอ่อนโยน สอดคล้องกับ ปกรณ์ ทองสิ งห์ (2558) พบว่า ปั จจัยอันได้แก่ ความพร้อมในการรักษา เครื่ องมือ
การ บริ การที่ครบวงจร สะอาด ปลอดภัย สัตวแพทย์มีทกั ษะและมีความชํานาญ มีการชี้แจงรายละเอียดในการรักษา สถาน
ที่ต้ งั เดินทางได้สะดวก เป็ นปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสถานพยาบาลสัตว์
ด้ า นการตอบสนองลู ก ค้ า (Responsiveness) ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ การรั ก ษาสั ต ว์ เ ลี้ ยง โรงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการรับรู ้คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองลูกค้า มากที่สุดในเรื่ องแพทย์และผูช้ ่วย
แพทย์ให้บริ การด้วยความกระตือรื อร้น อันดับสอง แพทย์และผูช้ ่วยแพทย์บริ การด้วยความยิม้ แย้มแจ่มใส อันดับสามคือ
โรงพยาบาลเปิ ดให้บริ การ 24 ชั่วโมง และจากการที่ เจ้าหน้าที่ มี ความรู ้ สามารถชี้ แจงรายละเอี ยดและให้ค าํ ปรึ กษา
สอดคล้องกับ สกุลทิพย์ โยธิ นนรธรรม (2557) พบว่าหากพนักงานในร้าน Oishi Grand สามารถพึ่งพาได้ และให้บริ การ
ด้วยความเต็มใจ จะส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความไว้วางใจต่อร้ าน Oishi Grand และยิ่งพนักงานในร้ าน Oishi Grand มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้บริ การที่รวดเร็ ว ว่องไว และที่สาํ คัญมีความเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี จะส่ งผล
ให้ผบู ้ ริ โภคมีความไว้เนื้ อเชื่อใจต่อร้าน Oishi Grand ทําให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงคุณภาพการให้บริ การที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ งส่ งผล
ให้เกิ ดความไว้เนื้ อเชื่ อใจเพิ่มมากขึ้น และหากผูบ้ ริ โภคมี ความไว้เนื้ อเชื่ อใจที่ เพิ่มมากขึ้น จะส่ งผลทําให้ผูบ้ ริ โภคเกิด
ความพึงพอใจมากขึ้ นตามไปด้วย ซึ่ งความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคมี ทอิ ทธิ พลทางบวกต่อการกลับมาบริ โภคซํ้าของ
ผูบ้ ริ โภค
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ด้านการดูแลเอาใจใส่ (Empathy) ลูกค้าที่ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน มี การรั บรู ้ คุณภาพบริ การด้านการดูแลเอาใจใส่ มากที่ สุดในเรื่ องการคิดค่าบริ การสมเหตุสมผล อันดับสอง มี
เจ้าหน้าที่คอยเข็นรถให้สัตว์เลี้ยงที่เดินเองไม่ได้ อันดับสามคือ การที่แพทย์ติดตามประวัติและอาการสัตว์ และจากการที่มี
จุดให้สัตว์เลี้ยงขับถ่ายและมีเจ้าหน้าที่ทาํ ความสะอาดทันทีเมื่อสัตว์เลี้ยงขับถ่ายนอกจุด
ด้ า นการให้ บ ริ การที่ จั บ ต้ อ งได้ (Tangibility) ลู ก ค้ า ที่ ใ ช้ บ ริ การรั ก ษาสั ต ว์ เ ลี้ ยง โรงพยาบาลสั ต ว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีการรับรู ้คุณภาพบริ การด้าน มากที่สุดในเรื่ องที่มีเทคโนโลยีสูงทําให้แพทย์สามารถ
วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยํา อันดับสอง มีการออกแบบตกแต่งอาคารด้วยรู ปแบบที่สวยงาม รองลงมาคือ จากการที่
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีที่จอดรถเพียงพอ และมีการปรับปรุ งวัสดุอุปกรณ์ให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ อีกทั้งยังมี ความสะดวกในการเดิ นทางมายังโรงพยาบาล และสามารถรั บ-ส่ ง สัตว์เลี้ยงได้สะดวก เพราะมี การ
บริ หารการเดินรถที่รวดเร็ วอีกด้วย
ด้านความภักดี (Loyalty) ลูกค้าที่ใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มีระดับความภักดีมากที่สุดในด้านการแนะนําบอกต่อเพื่อน ให้มาใช้บริ การที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน อันดับสองคื อ ยังคงกลับมาใช้บริ การที่ โรงพยาบาลสั ตว์มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถึ งแม้จะมี
สถานพยาบาลอื่นเหมือนกัน
กล่าวคือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ให้ความสําคัญ
กับความเพียงพอของแพทย์และอุปกรณ์ ทักษะและความชํานาญของแพทย์และผูช้ ่วยแพทย์ ความกระตือรื อร้นในการ
ให้บริ การ ค่าบริ การสมเหตุสมผล และแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุ ปได้วา่
1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การของผูม้ าใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์เกษตร
บางเขน กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าเพศหญิ งมี การรั บรู ้ คุณภาพบริ การสู งกว่ากลุ่มลูกค้าเพศชาย ในด้านการตอบสนองต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ ด้านความไว้วางใจในบริ การ และด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ ว ไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Mohammad et al (2013) ที่สรุ ปไว้ว่า เพศชายมีการรับรู ้คุณภาพบริ การด้านความมีประโยชน์ ด้านลักษณะภายนอก
และด้านความน่าเชื่อถือมากกว่าเพศหญิง ส่ วนเพศชายไม่มีการรับรู ้คุณภาพบริ การในด้านการตอบสนองเลย จากการ
เก็บข้อมูลลูกค้าที่นิยมซื้ อสิ นค้าผ่านบริ การออนไลน์ในเมืองคอร์ รามาบัด ประเทศอิหร่ าน จํานวน 200 คน
2. อายุที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพบริ ก ารและความภัก ดี ข องผูม้ าใช้บ ริ ก ารรั ก ษาสั ต ว์เ ลี้ ย ง
โรงพยาบาลสัตว์เกษตร บางเขน กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าอายุระหว่าง 30 – 41 ปี มีการรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่ากลุ่มลูกค้า
อายุ 18-29 ปี ในด้า นการตอบสนองต่ อ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ด้า นความไว้ว างใจในบริ ก าร ด้า นกายภาพ และด้า นความ
สะดวกสบายและรวดเร็ ว ส่ วนกลุ่มลูกค้าอายุระหว่าง 30 – 41 ปี จะมีการรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่ากลุ่มลูกค้าอายุ 54
ปี ขึ้นไป ในด้านกายภาพ และในกลุ่มลูกค้าอายุ54 ปี ขึ้นไป จะมีการรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่ากลุ่มลูกค้าอายุ 30 – 41 ปี
ในด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ ว ซึ่ งไม่สอดคล้องกับกับงานวิจยั ของ Mohammad et al (2013) ที่ สรุ ปว่า อายุ
ไม่ใช่ปัจจัยที่เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจยั และการรับรู ้คุณภาพของบริ การ
3. สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การและความภักดีของผูม้ าใช้บริ การรักษาสัตว์
เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์เกษตร บางเขน กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพหย่าร้างมีการรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่ากลุ่ม
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ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส ในด้านกายภาพ ด้านการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ และด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ ว ส่ วน
กลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพสมรสมีการรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่ากลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพหย่าร้าง ในด้านด้านการเอาใจ
ใส่ ผใู ้ ช้บริ การ และในกลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพหย่าร้างมีการรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่ากลุ่มลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส
ในด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ ว สอดคล้องกับกับงานวิจยั ของ Mohammad et al (2013) ที่สรุ ปว่า สถานะสมรส
เป็ นปั จจัยที่เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจยั และการรับรู ้คุณภาพของบริ การ กล่าวคือ กลุ่มคนที่โสดมี
การั บรู ้ ดา้ นความมี ประโยชน์ ด้านความพึงพอใจในการใช้งาน ด้านลักษณะภายนอก และด้านความน่ าเชื่ อถือของ
ผูใ้ ช้บริ การแต่ละบุคคลในการรับรู ้คุณภาพการบริ การมากกว่ากลุ่มที่แต่งงานแล้ว ส่ วนการรับรู ้ดา้ นการตอบสนอง
ของผูใ้ ช้บริ การแต่ละบุคคลในการรับรู ้คุณภาพการบริ การ ในกลุ่มที่แต่งงานแล้วมีการรับรู ้มากกว่ากลุ่มที่โสด
4. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การและความภักดีของผูม้ าใช้บริ การรักษาสัตว์
เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์เกษตร บางเขน กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีการรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่า
กลุ่มกลุ่มลูกค้าการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ ด้านความไว้วางใจในบริ การ ด้าน
กายภาพ ด้านการเอาใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ และด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ ว กลุ่มลูกค้าการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
การรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่ากลุ่มกลุ่มลูกค้าการศึกษาระดับปริ ญญาโท ในด้านด้านการเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การ กลุ่ม
ลูกค้าการศึกษาระดับปริ ญญาโทมี การรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่ากลุ่มกลุ่มลูกค้าการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในด้าน
ความสะดวกสบายและรวดเร็ ว สอดคล้องกับกับงานวิจยั ของ Mohammad et al (2013) สรุ ปไว้วา่ ระดับการศึกษาเป็ น
ปั จจัยที่เพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจยั และการรับรู ้คุณภาพบริ การ โดยที่กลุ่มการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี และมัธยมศึกษามีความสัมพันธ์ในการรับรู ้คุณภาพบริ การมาก ส่ วนกลุ่มที่มีการศึกษาระดับตํ่ากว่ามัธยมศึกษา ไม่
เกิ ดการรั บรู ้ ดา้ นความพึงพอใจในการใช้งาน และด้านความน่ าเชื่ อถื อ ส่ วนกลุ่มการศึ กษาระดับปริ ญญาโทไม่มี
ความสัมพันธ์ในการรับรู ้คุณภาพบริ การเลย
5. อาชี พที่ แตกต่ างกันมี ผลต่ อการรั บ รู ้ คุณภาพบริ การและความภักดี ของผูม้ าใช้บริ การรั กษาสัตว์เลี้ ยง
โรงพยาบาลสัตว์เกษตร บางเขน กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าที่มีอาชี พเป็ นพนักงาน/ลูกจ้างมีการรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่า
กลุ่มกลุ่มลูกค้าที่เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ในด้านการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ ด้านความไว้วางใจในบริ การ ด้านการเอา
ใจใส่ ผใู ้ ช้บริ การ และด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ ว ส่ วนกลุ่มลูกค้าที่มีธุรกิจส่ วนตัวมีการรับรู ้คุณภาพบริ การสู ง
กว่ากลุ่มกลุ่มลูกค้าที่ เป็ น Freelance ในด้านความไว้วางใจในบริ การ และด้านการเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริ การ และในกลุ่ม
ลูกค้าที่มีธุรกิจส่ วนตัวมีการรับรู ้คุณภาพบริ การสู งกว่ากลุ่มกลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพเป็ นพนักงาน/ลูกจ้าง และ กลุ่มลูกค้าที่
เป็ น Freelance ในด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ ว
6. รายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การของผูม้ าใช้บริ การรักษาสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน
7. ส่ วนด้านความภักดี น้ นั กลุ่มลูกค้าที่ มีอายุระหว่าง 30 – 41 ปี มี สถานะภาพหย่าร้ างที่ มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นว่าถึงแม้จะมีโรงพยาบาลรักษาสัตว์รายอื่นให้บริ การเช่นเดียวกัน ก็จะยังคงกลับมาใช้บริ การ
ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ มินตรา ผดุงสุ นทรารักษ์ (2553) ที่
สรุ ปไว้ว่า อายุ สถานภาพสมรส ที่ แตกต่างกันมี ความภักดี ดา้ นการซื้ อซํ้าและด้านการบอกต่อที่ แตกต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องในเรื่ องระดับการศึกษา ที่สรุ ปว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความภักดีดา้ นการซื้ อซํ้าและด้านการบอก
ต่อที่ไม่แตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ พบกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-41 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มี อาชี พเป็ นพนักงาน/ลูกจ้าง และมี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 10,001-30,000 บาท ดังนั้นแผนการ
ตลาดควรมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการและรักษาลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ดังต่อไปนี้
- ด้านอุปกรณ์และเครื่ องมือในการรักษา ควรเพิ่มการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ทาํ ให้ลูกค้าเกิดการรับรู ้
คุณภาพบริ การมากยิ่งขึ้น เช่น มีป้ายบ่งบอกถึงการได้รับมาตรฐานผ่านการตรวจสอบความสะอาด หรื อสัญลักษณ์ที่
บ่งบอกได้ว่าผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
การรับรู ้คุณภาพการให้บริ การและคุณค่าที่รับรู ้ส่งผลต่อความภักดีของผูท้ ี่มาใช้บริ การคลินิกผิวหน้าและความงามของ
ประชาชนเขตจังหวัดชลบุรี จากลูกค้าผูม้ าใช้บริ การคลินิกผิวหนังและความงามในจังหวัดชลบุรี มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 400
คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การ โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่ อง
คลินิกมีความสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รองลงมาคือคลินิกมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยปลอดภัย มีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ถัดมาคือเรื่ องพนักงานแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
- ด้านการรักษาโรคเฉพาะทาง ควรเพิ่มการรับรู ้คุณภาพบริ การ โดยอาจแยกห้องตรวจรักษาของ แมว
กระต่าย หนู หรื อ exotic pet ออกจากกันชัดเจน ให้เหมาะกับสัตว์แต่ละชนิด เป็ นต้น
- ด้านความชํานาญของแพทย์และผูช้ ่วยแพทย์ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิดการรับรู ้ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น แสดงผลงานวิจยั ใหม่ๆ บนหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรับรู ้คุณภาพการให้บริ การ
โดยมีความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่ องความมัน่ ใจว่าแพทย์มีความรู ้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ สามารถแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างตรงจุด รองลงมาคือความมัน่ ใจว่าจะมีความปลอดภัยจากการได้รับการรักษา มีความคิดเห็นในระดับ
มาก และถัดมาคือพนักงานมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา สามารถให้คาํ อธิ บาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น มี
ความคิดเห็นในระดับมาก
- ด้านการให้บริ การ 24 ชัว่ โมง ควรมี การประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเกิ ดการรับรู ้คุณภาพบริ การมาก
ยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เมื่อลูกค้าค้นหาข้อมูลผ่านเครื่ องมือกูเกิ้ล (Google search engine) ในช่วงเวลาฉุ กเฉิ น
ควรพบข้อมูลว่าโรงพยาบาลมีบริ การรักษาสัตว์เลี้ยงฉุ กเฉิ น 24 ชัว่ โมง เป็ นต้น
- ด้านการรักษาสัตว์เลี้ยงให้หายจากโรคและอาการเจ็บป่ วย แพทย์ควรชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดการ
รักษา เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู ้คุณภาพบริ การ อย่างตรงไปตรงมา และไม่ควรให้ลูกค้าคาดหวังเกินจริ ง เป็ นต้น
- ด้านการให้บริ การด้วยความยิ้มแย้มแจ่ มใส กระตื อรื อร้ น ควรกําหนดเป็ นหนึ่ งในขั้นตอนการ
ทํางาน เช่น เมื่ อพบหน้าลูกค้าควรกล่าวคําทักทายลูกค้าและทักทายสัตว์เลี้ยงของลูกค้า ด้วยคําพูดสุ ภาพ อ่อนโยน
ให้บริ การด้วยรอยยิม้ และมีการอบรมด้านบุคลิกภาพให้ดูคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง เป็ นต้น สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เกษกนก ศศิบวรยศ (2556) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี การรั บรู ้ คุณภาพการให้บริ การ จากการที่ แพทย์หรื อ
พนักงานมีความคล่องแคล่วว่องไวในการให้บริ การ และมีศกั ยภาพในการให้บริ การ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สิ ริ กาญจน์ กมลปิ ยะพัฒ น์ (2556) ได้ท ํา การศึ ก ษาเรื่ องการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชากรในกรุ งเทพมหานครมีความคิดเห็นเพิ่มเติม จํานวน 9 ชุด จากแบบสอบถามทั้งหมด
400 ชุ ด มี การรั บรู ้ คุณภาพการบริ การ จากการที่ บุคลากรทางการแพทย์บริ การอย่างมี กิริยามารยาทที่ดีและไม่เลือก
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ปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับ มะลิวลั ย์ แสงสวัสดิ์ (2556) ที่ศึกษาปั จจัยความเชื่อมัน่ และความภักดีที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้า กรณี ศึกษาห้างสรรพสิ นค้าชั้นนําในกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้
บริ การห้างสรรพสิ นค้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี ศึกษาระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ส่ วนใหญ่
เป็ นพนักงานบริ ษทั และมีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,001 –20,000 บาท เกิดการรับรู ้คุณภาพบริ การในด้านความรวดเร็ วใน
การบริ การให้ถูกใจไลฟ์ สไตล์คนเมืองที่มีความเร่ งรี บอยูต่ ลอดเวลา รวมไปถึงการที่พนักงานบริ การด้วยความเต็มใจ
เพราะการบริ การด้วยรอยยิม้ และความเต็มใจนั้นเป็ นสิ่ งสําคัญในการสร้างความประทับใจแก่ผรู ้ ับบริ การ
ข้ อสั งเกตทีพ่ บในการศึกษา
จากข้อมูลลูกค้าส่ วนใหญ่ของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีรายได้ต่าํ อยูใ่ นช่วง
10,001-30,000 บาท และปั จจัยรายได้ไม่มีผลต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การและความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริ การรักษาสัตว์
เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีโอกาสเพิ่มยอดรายได้โดยการเพิ่มการบริ การที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น และมีโอกาสขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัวเป็ นกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 30,000
บาทขึ้นไป ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีจาํ นวนมากเป็ นอันดับสองรองจากกลุ่มลูกค้าส่ วนใหญ่ที่เป็ นพนักงานประจําที่มีรายได้ต่าํ
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