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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาล          
สัตวเ์พ็ทโตะ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาล              
สัตวเ์พท็โตะ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  ลูกค้า ท่ี มาใช้บ ริการโรงพยาบาลสัตว์ เพ็ทโตะ ถนนอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ถึง 39 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญาตรี 
อาชีพพนกังานบริษทั/ลูกจา้ง รายไดม้ากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการโรงพยาบาลสัตว์เพ็ทโตะ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก        
( x̅ = 4.48, S.D. = .438 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัดีมาก 4 ดา้น ระดบัดี 1 ดา้น 
โดยเรียง ล าดบัจากมากไปหาน้อย ระดบัดีมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้      
( x̅ = 4.67, S.D. = .474 ) 2) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ( x̅ = 4.59, S.D. = .450 ) 3) ด้านความ
เช่ือถือไวว้างใจได ้( x̅ = 4.54, S.D. = .474 ) 4) ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ ( x̅ = 4.49, S.D. = .518 ) และ
ระดบัดี 1 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ ( x̅ = 4.13, S.D. = .616 ) 
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ABSTRACT 

 The objective of this research were to study customer satisfaction towards service of 
Petto Pet Hospital at Onnut street, Bangkok Metropolitan Administration The sample groups were 
40 customers using Petto Animal Hospital Onnut Street, Bangkok, a questionnaire used as the data 
Collection tool, in data Collection and statistics percentile mean and standard deviation analysis. 

 The research found that customer satisfaction towards service of Petto Pet Hospital at 
Onnut street, Bangkok Metropolitan Administration mostly are 30 - 39 year single females officer 
with bachelor degrees, and more than 20,000 Baht per month. Customer Satisfaction towards 
service of Petto Pet Hospital at Onnut street, Bangkok Metropolitan Administration overall. was 
excellent ( x̅ = 4.48, S.D. = .438 ) , divined into excellent 4 parts and good 1 part respectively.                 
1.)  Customer assurance ( x̅ = 4.67, S.D. = .474 ) 2.) Customer responsiveness ( x̅ = 4.59, S.D. = .450 )      
3.) Customer reliability ( x̅ = 4.54, S.D. = .474 ) 4.) Customer empathy ( x̅ = 4.49, S.D. = .518 ) and 
Customer tangibility ( x̅ = 4.13, S.D. = .616 ). 
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ความส าคัญของเร่ืองท่ีวิจัย 
ปัจจุบันความนิยมในการเล้ียงสัตว์

เล้ียงของทั่วโลกนั้ นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้ น 
ส่งผลใหป้ระชากรสัตวเ์ล้ียงมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหธุ้รกิจสัตวเ์ล้ียงเป็น
หน่ึงในธุรกิจท่ีจะเติบโตขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจาก
ปัจจุบนัประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมเด่ียวมาก
ขึ้ น คนนิยมเป็นโสด แต่งงานช้า ทั้ งเป็น
ครอบครัวขนาดเล็กท่ีไม่นิยมมีลูก อีกทั้งยงัมี
จ านวนผูสู้งอายท่ีุมากขึ้นเร่ือยๆ ผูค้นจึงหนัมา
เล้ียงสัตว์เล้ียง เพื่อคลายความเหงาและลด
ความเครียดต่างๆ โดยในปัจจุบนัคนกลุ่มน้ี
เล้ียงสัตว์เล้ียงเปรียบเสมือนลูกของตน โดย
สังเกตได้จากท่ีปัจจุบนัผูบ้ริโภคยอมลงทุน
ในการซ้ือสินคา้และบริการเพื่อสัตวเ์ล้ียง เช่น 
ศูนยดู์แลสุขภาพสัตว์เล้ียงครบวงจร อาหาร
เสริม ของเล่น เส้ือผา้ บริการอาบน ้าตดัขน ค่า
เฟ่และโรงแรมส าหรับสัตวเ์ล้ียง ศูนยฝึ์ก ศูนย์
รับฝาก ธุรกิจสัตวเ์ล้ียงยงัไม่ถึงจุดอ่ิมตวั และ
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองสวนทางกับ
สภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว โดยสัตว์เล้ียงท่ี
เป็นท่ีนิยมของคนไทยนั้น อันดับ 1 ได้แก่ 
สุนัข อันดับ 2 ได้แก่ แมว อันดับ 3 ได้แก่ 
กระต่าย อนัดับ 4 ได้แก่ หนูอนัดับ 5 ได้แก่ 
ปลา  อันดับ 6 ได้แก่  สัตว์ปีก และอันดับ 
ไ ด้ แ ก่  7 สั ต ว์ เ ล้ื อ ย ค ล า น  ( ส ม า ค ม
อุตสาหกรรมผลิตสัตวเ์ล้ียงไทย, 2557) เน่ือง
ด้วยภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตัว ท าให้
เจ้าของสัตว์ เ ล้ี ยงจะต้อง เผชิญกับภาระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม

สภาพเศรษฐกิจ ดังนั้ นการใช้จ่ายในแต่ละ
ดา้นจะตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบ ซ่ึงก็รวม
ไปถึงการใช้จ่ายในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์
เล้ียง แต่ละครอบครัวจะตอ้งมีผูท่ี้รับภาระใน
การใช้จ่ายส่ิงต่างๆ ซ่ึงผูท่ี้มีอ านาจในการใช้
จ่ายเก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียงท่ีเปรียบเสมือนสมาชิก
ในครอบครัวนั้ น มักจะเป็นผู ้ทีตัดสินใจ
เลือกใชบ้ริการต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลสัตว์
ดว้ย (ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2555) คลินิกรักษา
สัตว ์โรงพยาบาลสัตวเ์ล็กเหล่าน้ีเป็นหน่ึงใน
งานบริการท่ีเน้นการให้บริการ ดา้นของการ
รักษาสุขภาพสัตว์อย่างมีคุณภาพเป็นหลัก 
ผลลพัธ์ของการให้บริการของธุรกิจน้ี คือการ
ได้รับการไวว้างใจของเจ้าของสัตว์เล้ียงใน
การท่ีจะพาสัตวเ์ล้ียงเขา้มารับการตรวจและ
รักษาสุขภาพ ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีจ าเป็น
จะต้องอาศัย ผูว้ินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย  า และทนัสมยัเพื่อให้การรักษาออกมา
มีคุณภาพท่ีดีและช่วยเหลือสัตว์ได้อย่าง
ทนัท่วงที ท าให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบั
การตดัสินใจใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์จาก
เจ้าของสัตว์เล้ียงท่ีมีบทบาทเป็นผูใ้ช้บริการ 
เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงความตอ้งการได้ตรงจุด 
และตอบสนองต่อความต้องการได้เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจ (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2557)  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นถึง
ความส าคัญของสถานการณ์ในปัจจุบันท่ี
เกิดขึ้นในเร่ืองการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์นั้น ท าให้การศึกษาคร้ังน้ี
สนใจท าวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูม้าใช้
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บริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะถนนอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร” เพื่อน าผลจากการวิจัยมา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ส ถ า น
ประกอบการใหดี้ยิง่ขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
ท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ ถนน
อ่อนนุชกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี

ไดแ้ก่ ผูม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์พ็ทโตะ 
ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา ไดแ้ก่ ดา้นความ

เป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้น
การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ ดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจลูกคา้ 

3. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
พื้นท่ีในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่โรงพยาบาล

สัตวเ์พท็โตะ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ไดท้ราบระดบัการใหบ้ริการลูกคา้
ผูม้ารับบริการ รักษา อาบน ้ าตดัขน โรงแรม
สัตวเ์ล้ียง เพท็ชอ้ป โรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ 
ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

2. ได้ทราบถึงความพึงพอใจของ
ลูกคา้ผูม้ารับบริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ 
ถนนอ่อนนุชกรุงเทพมหานคร 

3. ไดท้ราบถึงการแกปั้ญหาการ 
ให้บริการและส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการในเร่ืองของ
การใหบ้ริการต่างๆ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความพึงพอใจในการใช้บ ริกา ร
หมายถึง ความรู้สึกของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการ
ให้บริการของ สัตวแพทย ์การให้บริการของ
พนักงานแพทย ์ดา้นส่ิงอ านวย ความสะดวก 
อาคารและสถานท่ีและด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

การใหบ้ริการ หมายถึง การอ านวย
ความสะดวก ความสามารถสร้างความพอใจ
ใหผู้ม้ารับบริการได ้

โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทโตะ หมายถึง 
โรงพยาบาลสัตวเ์อกชน มีท่ีพกัสัตวป่์วยคา้ง
คืนไม่เกิน 10 ท่ี เน้นในการการรักษาแบบ
ครบวงจร เก่ียวกับสัตว์เล้ียง เช่น สุนัขและ
แมว  

โรงพยาบาลสัตว์ หมายถึง สถาน 
พยาบาลสัตวแ์บบมีท่ีพกัสัตวป่์วยคา้งคืนไม่
เกิน 10 ท่ี 

ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ท่ี
โรงพยาบาลสัตว ์หมายถึง การรักษาโดยแยก
ออกเป็นแต่ละชนิด ได้แก่ ฉุกเฉิน เจ็บป่วย
ทั่วไป รักษาโรคเ ร้ือรัง ฉีดวัคฉีน ผ่าตัด 
อาบน ้าตดัขน โรงแรมสัตว ์

 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ                
ถนนอ่อนนนุช กรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ี 
ผูวิ้จยัไดศึ้กษาคน้ควา้ เน้ือหาสาระส าคญัจาก 
เอกสาร แนวคิดทฤษฏีอ่ืนๆดงัน้ี 



5 
 

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
Kotler (2003) กล่าววา่ความพึงพอใจ 

หมายถึงระดบัความรู้สึกของบุคคลท่ีมีผลมา
จากการเปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์
หรือความรู้สึกเม่ือไดใ้ชส้ิ้นคา้หรือบริการกบั
ความคาดหวงัของบุคคล ซ่ึงระดับความพึง
พอความใจท่ีจะเกิดขึ้ นนั้ นขึ้ นอยู่กับความ
ต้องการของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันไป 
ระดบัความพึงพอใจของบุคคลจะมีมากนอ้ย
เพียงใดขึ้ นอยู่กับความสามารถในการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของส่ิงนั้นๆ ถา้มี
การตอบสนองนอ้ยก็จะรู้สึกในดา้นลบ แต่ถา้
ได้รับการตอบสนองมากก็จะเกิดความรู้สึก
ในด้านบวกจนเกิดเป็นความพึงพอใจระดบั
ความพึงพอใจ  แบ่ง เป็น 3 ระดับ ได้แ ก่  
ความรู้สึกไม่พึงพอใจ ความรู้สึกพึงพอใจ
และความรู้สึกพึงพอใจมาก 

 
แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ  

คุณภาพบริการ  (Service Quality) 
หรือ SERVQUAL คือแนวคิดในการพฒันา ”
ส่ิงท่ีลูกค้าได้รับจากการบริการ” ให้เหนือ
ความคาดหวงัของลูกคา้เพื่อท าใหลู้กคา้พอใจ
ในการบริการ ด้วยการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ 5  ด้านประกอบด้วย  ความเป็น
รูปธรรมของบริการ  (Tangibility) ความ
เ ช่ื อ ถื อ ไ ว้ ว า ง ใ จ ไ ด้  ( Reliability) ก า ร
ตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) การให้
ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า (Assurance) และการ
รู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) Parasuraman, 

Zeithamt and Berry ( 1990)  ได้พัฒนาและ       
สร้างเคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพการ             
บริการเรียกว่าSERVQUAL (Service Quality) 
ซ่ึงสามารถน าไปวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดย
สรุปมิติ 5 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

มิ ติ ท่ี  1 .  ความเป็นรูปธรรมของ

บริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทาง

กายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึงส่ิงอ านวย ความ

สะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานท่ี บุคลากร 

อุปกรณ์  เค ร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้ในการ

ติ ด ต่ อ ส่ื อส า ร และสั ญลักษ ณ์  ร วมทั้ ง 

สภาพแวดล้อมท่ีท าให้ผู ้รับบริการรู้สึกว่า

ไดรั้บการดูแล ห่วงใย 

มิติ ท่ี  2 ความเช่ือถือไว้วางใจได้ 

(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ

ให้บ ริก ารให้ตรงกับสัญญา ท่ีให้ไว้กับ 

ผูรั้บบริการ บริการท่ีใหทุ้กคร้ังจะตอ้งมีความ

ถูกตอ้ง เหมาะสม และไดผ้ลออกมาเช่นเดิม

ในทุกจุดของบริการ ความสม่าํเสมอ จะท าให้

ผูรั้บบริการรู้สึกว่าบริการท่ีไดรั้บนั้นมีความ

น่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

มิ ติ ท่ี  3  การตอบสนองต่อลูกค้า 

(Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและ

ความเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดย สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได้

อย่างทันท่วงท่ี ผูรั้บบริการสามารถเข้ารับ

บริการได้ง่าย และได้รับความ สะดวกจาก

การใชบ้ริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการ
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ใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว 

มิติท่ี 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
(Assurance) หมายถึง ความสามารถในการ
สร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิดขึ้นกบั ผูรั้บบริการ ผู ้
ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้  
ค ว า มส าม า รถ ในก า ร ให้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ตอบสนองความตอ้งการของ ผูรั้บบริการดว้ย
ความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี 

มิติ ท่ี  5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

(Empathy) หมายถึง ความสามารถในการ

ดูแลเอาใจใส่ผูรั้บบริการตามความ ตอ้งการท่ี

แตกต่างของผูรั้บบริการแต่ละคน 

ข้อมูลของโรงพยาบาลสัตว์เพท็โตะ 

โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทโตะ มีผู ้ร่วม
ก่อตั้งทั้งหมด 4 ท่าน คือ นายวิกรม เพชรศศิธร 
นางสาวเกตุวลี บัวตูม สพ.ญ.มิโยะ ฟูกูดะ 
และสพ.ญ.วชิรา อินต๊ะต้ือ เปิดให้บริการ เม่ือ
วันท่ี  10 เ ดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ตั้ งอยู่         
เลขท่ี 359/2-3 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ                  
เขตประเวศ ก รุ ง เทพมหานครโดย เ ปิ ด
ให้บริการตั้ งแต่เวลา 10:00-21:00 น.ทุกวัน     
ไม่มีว ันหยุด มีท่ีจอดรถได้ 6-8 คัน เพื่อให้
ลูกคา้สามารถมาใช้บริการไดทุ้กวนัตามแต่ท่ี
ลูกค้าสะดวก ด้วยวิสัยทัศน์ในการบริการ
ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ ท าให้ผู ้บริหารท่ี
มองเห็นแนวโน้มท่ีจะเติบโตในอนาคต จึงได้
พัฒนาโรงพยาบาลสัตว์เพ็ทโตะ เป็นศูนย์
สุขภาพสัตว์เล้ียงครบวงจรรวมทุกบริการ
เก่ียวกับสัตว์เล้ียง ให้บริการแผนกสัตว์ป่วย

นอก  สัตว์ป่วยใน ผ่าตัด เอกซเรย์ แผนก
ห้องปฏิบัติการ แผนกเพ็ทช็อป และแผนก
อาบน ้าตดัขน มีบริการรับส่งสัตวเ์ล้ียงถึงบา้น 

ซ่ึงจากข้อมูลของทางโรงพยาบาลสัตว์เพ็ท
โตะ ท่ี มีผู ้ม าใช้บ ริการในปี  2563 น้ีด้วย
สถานการณ์โรคโควิดระบาดท าให้เกิดผล
กระทบต่อธุรกิจต่างๆท าให้ประชาชนต่างก็
ตอ้งประหยดัหรือใชจ่้ายอยา่งรอบคอบ ท าให้
มีผูม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็ในแต่ละ
เดือนน้อยกว่าทุกๆปีท่ีผ่านมาสถิติผู ้มาใช้
บริการโรงพยาบาลสัตว์ เพ็ทโตะในแต่ละ
เดือนของปี 2563 มีดงัน้ี  
1.เดือนมกราคม ผูม้าใชบ้ริการทั้งหมด 
จ านวน 33 คน  
2. เดือนกุมภาพันธ์  ผู ้มาใช้บริการทั้ งหมด
จ านวน 29 คน 
3. เดือนมีนาคม ผูม้าใชบ้ริการทั้งหมด 
จ านวน 26 คน 
4. เดือนเมษายน ผูม้าใชบ้ริการทั้งหมด 
จ านวน 25 คน 
5. เดือนพฤษภาคม ผู ้มาใช้บริการทั้ งหมด
จ านวน 32 คน 
6. เดือนมิถุนายน ผูม้าใชบ้ริการทั้งหมด 
จ านวน 28 คน 
7. เดือนกรกฎาคม ผู ้มาใช้บริการทั้ งหมด
จ านวน 30 คน 
8. เดือนสิงหาคม ผูม้าใชบ้ริการทั้งหมด 
จ านวน 38 คน 
9. เดือนกนัยายน ผูม้าใชบ้ริการทั้งหมด 
จ านวน 41 คน 
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10. เดือนตุลาคม ผูม้าใชบ้ริการทั้งหมด 
จ านวน 35 คน 
 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

วนัเพญ็ เหลืองนฤทยั (2561) ไดศึ้กษา
เร่ือง “เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป่้วยนอก           
ท่ีเขา้มารับบริการกายภาพบ าบดัต่อมาตรฐาน
การบริการของหน่วยงานกายภาพบ าบัด                
โรงพยาบาลหัวหิน” ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บุคลากรท่ีให้บริการทางกายภาพบ าบัด ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั ดา้นเคร่ืองมือ
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านการ
บริการทางกายภาพบ าบดั ดา้นกระบวนการทาง
กายภาพบ าบดั ดา้นผลลพัธ์การรักษาและฟ้ืนฟู
ทางกายภาพบ าบดั กลุ่มตวัอย่างเป็นผูป่้วยนอก
ท่ีเขา้มารับบริการกายภาพบ าบัดโรงพยาบาล
หัวหิน จ านวน 320 คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
ใช้แบบสอบถาม วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
พรรณาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา่ 1) ผูป่้วยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็น   ร้อยละ 64.00 อายุ61 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 35.60 ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี   คิดเป็นร้อยละ 
48.80 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงาน
ราชการ/พนักงานกระทรวง คิดเป็น  ร้อยละ 
48.40 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 37.80 สถานภาพส่วนใหญ่เป็น
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.30 ผูป่้วย
ประเภทระบบกระดูก กลา้มเน้ือและขอ้ คิดเป็น

ร้อยละ 87.30 สิทธิการรักษา ข้าราชการพล
เรือน/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ30.80 
2) ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมาก
ท่ีสุด (x̅  = 4.41 และ S.D. = 0.58) 

วิจิตร วิชัยสาร และคณะ (2560) ได้
ศึกษาเร่ือง “การส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ  ท่ีมีต่อการให้บริการของ เทศบาล
เมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี” 
เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ท่ี มีต่องานบริการท่ี  เป็นภารกิจหลักของ
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ 2560 2) เพื่อ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อ
งานบริการท่ีเป็นภารกิจหลกัของเทศบาลเมือง
บึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี 3) เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพฒันางานบริการท่ีเป็น
ภารกิจหลักของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอ 
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาเชิงส ารวจ กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการวิจยั 
ไดแ้ก่ ประชาชนท่ี อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลบึง
ยี่โถ โดยมีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน สถิติท่ี
ใช้ในการวิจยัประกอบด้วยสถิติเชิง พรรณนา 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ(Percentage), ค่าเฉล่ีย (x̅) และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจยั พบว่า 
(1) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
62.00 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 22.00 จบ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช./ปวส. ร้อยละ 
38.80 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 
21.00 มี รายไดต้ ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 28.00 
โดยกลุ่มประชากรตวัอยา่งส่วนใหญ่มาใช้
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บริการสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 32.00 (2) ใน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่องาน
บริการท่ีเป็นภารกิจหลกัของเทศบาลเมืองบึง
ยีโ่ถ อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̅) = 4.59 ,S.D.= 501) 

ผาณิตา สุขสมพร (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง 
“ความพึงพอใจของผูป่้วยนอกต่อการให้บริการ
ของโรงพยาบาลปทุมธานี” เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจและเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของผู ้ป่วยนอกต่อการให้บริการของ
โรงพยาบาลปทุมธานี กลุ่มตวัอย่างจ านวน 323
คน โดยวิ ธี การสุ่มตัวอย่ างแบบเจาะจง 
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
โดยใช้มาตรวัด แบบ Likert Scale  4 ระดับ      
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ สถิติท่ีใชค้ือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจัดล าดับ 
ส าหรับการทดสอบ สมมติฐาน โดยใช้ t- test 
และ One Way ANOVA ท่ีระดับนัยส าคญัทาง
สถิ ติ ท่ี  0.05 ผลการศึกษาดัง น้ี  1)  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 
221 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 มี อายุ 31-45 ปี
จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 สถานภาพ
สมรสสมรส จ านวน 173 คน คิดเป็น ร้อยละ 
53.6 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 
135 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 อาศยัอยู่อ  าเภออ่ืน
ในจังหวดัปทุมธานี จ านวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.5 สิทธิการรักษา ประกันสังคม
จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 อาชีพ

ลูกจ้างเอกชนจ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.8 และมีรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
5,001-15,000 บาทจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อย
ละ57.4 2) ระดบัความพึงพอใจของผูป่้วยนอก
ต่อการใหบ้ริการของโรงพยาบาลปทุมธานี โดย
ในภาพรวมเฉล่ีย และทุกดา้นมีระดับความพึง
พอใจปานกลาง 

ช่อดาว เมืองพรหม (2562) ได้ศึกษา
เร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพ
การให้บริการ ของโรงพยาบาลธนบุรี” เพื่อ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการ ของโรงพยาบาลธนบุรี 
และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ 
โรงพยาบาลธนบุ รี จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข คุณภาพการให้บริการ
ของโรงพยาบาลธนบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการประเภทผูป่้วย นอก
ของโรงพยาบาลธนบุ รี  จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ 
เ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics)ค่าt-testและF-test(One-way ANOVA) 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ใช้การทดสอบรายคู่ ดว้ยวิธี 
(Least significant difference test) ผลการวิ จัย 
พบวา่ ประชาชนมีระดบัความพึงพอใจต่อ
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คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลธนบุรี 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
จากแนวความคิด เก่ียวกบัคุณภาพการ 
บริการของ Parasuraman, Zeithaml and Berry. 
(1990:25-26) ได้พฒันาและสร้างเคร่ืองมือใน
การประเมินคุณภาพการบริการเ รี ยกว่ า 
SERVQUAL (Service Quality) ทั้ งหมด 5 ด้าน
ไดแ้ก่ 1.ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
 2.ด้านความเ ช่ื อถือวางใจได้  3.ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกคา้ 4.ดา้นการให้ความเช่ือมัน่
ต่อลูกคา้ 5.ด้านการรู้จกัและเข้าใจลูกค้า โดย
ผูว้ิจยัไดน้ า 5 ดา้น มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้า
ท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เพ็ทโตะ ถนน
อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดต้่อ

เดือน 
  

ปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพ
การบริการ 
1.ดา้นความเป็น
รูปธรรมของบริการ 
2.ดา้นความเช่ือถือ
ไวว้างใจได ้
3.ดา้นการตอบสนอง
ต่อลูกคา้ 
4.ดา้นการใหค้วาม
เช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
5.ดา้นการรู้จกัและ
เขา้ใจลูกคา้ 

 
 

 
 

ความพึ งพอใจของ
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์เพ็ท
โตะ ถนนอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของ

ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ 
ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัใชก้าร
วิจัย เ ชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเค ร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และได้มีการค้นคว้าจาก
เอกสารงานวิจัยต่างๆ เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบการวิจัย โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกบัวิธีด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4.วิธีด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 
5.วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
6.ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
7.สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ

ลูกค้าของโรงพยาบาลสัตว์เพ็ทโตะ ถนน
อ่อนนุชกรุงเทพมหานคร ท่ีมาใช้บริการ 
จ านวน 40 คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ านวน 40 คน โดยผูศึ้กษาใช้ประชากรเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 คน 

 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 
แหล่งขอ้มูลหลกัท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์คร้ังน้ีแบ่ง
ออกได ้2 ส่วนไดแ้ก่ 

1.  ข้อมูลทุ ติยภู มิ  (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสือ ต าราเอกสารงานวิจัยต่างๆ รวมทั้ ง
ขอ้มูลจากส่ือทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษาใหมี้ความน่าเช่ือถือ 

2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงได้
จากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าท่ีมาใช้
บริการโรงพยาบาลสัตวเ์พ็ทโตะ ถนนอ่อนนุช 
ก รุ ง เทพมหานคร  เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ลมา
ประมวลผลและวิเคราะห์หาค าตอบของการ
วิจยั จ านวน 40 ชุด 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี เป็น
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏี 
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวในการสร้าง
แบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น3ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 
ดงัน้ี 1.เพศ 2.อาย ุ3.สถานภาพ 4.การศึกษา 
5.อาชีพ 6.รายไดต้่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามความพึง
พอใจการให้บริการของลูกค้าท่ีมีผลต่อการ
ให้บริการโรงพยาบาลสัตว์เพ็ทโตะ ถนนอ่อน
นุช กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน จ านวน 26 ข้อ 
ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจได ้
3. ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้
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4. ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
5. ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 
โดยเป็นลกัษณะแบบสอบถามเป็นมา

ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สร้างมาตรวัด           
ของลิเคิร์ท โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ
ดงัน้ี 
ระดบัความคิดเห็น ค่าคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด 1 
การแปลความหมาย  

 
ความกวา้งของ
ขอ้มูลในแต่ละชั้น  

 

= 
5–1

5
  = 0.80 

คะแนนเฉล่ีย 4.21–5.00 ค่าความส าคญั ดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.41–4.20 ค่าความส าคญั ดี 
คะแนนเฉล่ีย 2.61–3.40  ค่าความส าคญั ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.80–2.60 ค่าความส าคญั นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00–1.80 ค่าความส าคญั นอ้ยมาก 

ดงันั้น เม่ือตอ้งการทราบว่าความพึง
พอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาล
สัตวเ์พท็โตะ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
อยูท่ี่ระดบัใด สามารถพิจารณาไดจ้ากค่าเฉล่ีย
วา่อยูใ่นระดบัใด 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการมา
ใชบ้ริการ ใน 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

1.ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 2.ด้าน
คว าม เ ช่ื อ ถื อ ไ ว้ว า ง ใ จ ไ ด้  3 . ด้ า นก า ร
ตอบสนองต่อลูกค้า  4.ด้านการให้ความ
เช่ือมั่นต่อลูกค้า 5.ด้านการรู้จักและเข้าใจ
ลูกคา้ 
วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
ขออนุญาตแจกแบบสอบถามใหก้บัลูกคา้จาก
ความพึงพอใจของลูกค้า ท่ีมาใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์เพ็ทโตะ ถนนอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้จ ากก าร เก็ บข้อมู ล ท่ี ได้ จ า ก
แบบสอบถามทั้ง 40 ตัวอย่าง มาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบ 
ถามทุกชุดท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลมา จากนั้นจึงน ามา
ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดย
โปรแกรมส า เ ร็ จ รูป  มีก ารด า เ นิ นก า ร
ดงัต่อไปน้ี 

1 .  ข้อมูล ส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จะวิเคราะห์โดยใชส้ถิติร้อยละ 

2. ระดบัความคิดเห็นความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็
โตะ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานครจะ 
วิเคราะ สถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และ
สถิติค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ 1.เพศ 2.อาย ุ3.สถานภาพ 4.การศึกษา 
5.อาชีพ 6.รายไดต้่อเดือน 

= คะแนนสูงสุด - คะแนนสูงสุด 
จ านวนชั้น 
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ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ประกอบดว้ย 1.ดา้น
ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2.ด้านความ
เช่ือถือไวว้างใจได้ 3.ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกคา้ 4.ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ต่อลูกคา้  
5.ดา้นการรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ 

ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ             
ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ี ใช้สถิติพื้นฐานใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถามเพื่อดูการกระจายของตวั
แปร และข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation,S.D.) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ 
ถ น น อ่ อ น นุ ช  ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ” มี
ว ัตถุประสงค์ การวิจัย เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาล
สัตวเ์พท็โตะ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาล
สัตว์เพท็โตะ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจยัขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
บุคคลของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการโรงพยาบาล

สัตว ์เพท็โตะ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
พบวา่ 

1.  ลูกค้า ส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิง 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0รองลงมา
เป็นเพศชาย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.0 

2. ลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา
มีอายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.5 มีอาย ุ40 - 49 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.0 

3. ลูกค้าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมา
มีสถานภาพสมรส จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.5 มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่  
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  

4. ลูกคา้ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5
รองลงมามีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5มีการศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือต ่า
กว่ า  จ านวน 5 คน คิด เ ป็นร้อยละ12.5มี
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง 
(ปวส.) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

5. ลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.5รองลงมาประกอบอาชีพ
อาชีพอิสระ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.0ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 4 คน 
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คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 10.0 ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

6. ลูกคา้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
20,001บาทขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.0 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน10,000–
15,000บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0
มี ร า ย ได้ ต่ อ เ ดื อน 15,001 –  20,000 บ าท 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0มีรายไดต้่อ
เดือนต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.0 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
ความพึงพอใจของลูก ค้า ท่ีมาใ ช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์ เพ็ทโตะ ถนนอ่อนนุช 
กรุงเทพมหานคร  

 ผลการวิจัยการวิ เคราะห์
ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้
บริการโรงพยาบาลสัตว์เพ็ทโตะ ถนนอ่อน
นุช กรุงเทพมหานคร ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ ถนน
อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกค้ามี
ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดบัดีมาก 
(x̅ = 4.48, S.D. = .438 ) เม่ือพิจารณารายขอ้
โ ด ย เ รี ย ง ค่ า เ ฉ ล่ี ย จ า กม า ก ไปหาน้อ ย 
ตามล าดบั ดงัน้ี 

1. ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดีมาก (x̅ = 4.67, 
S.D. = .474 ) 

2.  ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.59, 
S.D. = .450 ) 

3. ด้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.54, 
S.D. = .474 ) 

4. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.49, 
S.D. = .518 ) 

5. ดา้นความเป็นรูปธรรมของบริการ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ( x̅ = 4.13,                  
S.D. = .616 ) 

 
ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากผลการวิจยัในภาพรวมอยู่
ในระดบัดีมาก ผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นจากขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ีย ในล าดบัน้อยท่ีสุดของแต่ละดา้นมา
น าเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบ้ริการท่ีดียิง่ขึ้นต่อไป ดงัน้ี 

1. ผลจากการท าแบบสอบถาม จุดท่ี
โรงพยาบาลสัตว์ ควรปรับปรุงในเ ร่ือง
สถานท่ีจอดรถ ในกรณีวันท่ีมีลูกค้ามาใช้
บริการมาก เพื่ออ านวยความสะดวกของผูม้า
ใช้บริการ และท าให้ผูม้าใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจใหม้ากยิง่ขึ้น 

2. แมว้า่ประเด็นของการบอกต่อของ
โรงพยาบาลสัตวใ์นทางท่ีดี อยูใ่นระดบัดีมาก 
แต่ก็ยงัมีส่ิงท่ีต้องปรับปรุงการให้บริการดี
ยิง่ขึ้น ควรมีการอบรมวิชาการใหแ้ก่
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สัตวแพทยแ์ละผูช่้วยสัตวแพทย ์เพื่อเพิ่มองค์
ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น 

3. แม้ว่าประเด็นของโรงพยาบาล
สัตว์มีระบบขั้ นตอนในการให้บ ริการ ท่ี
ชดัเจน แต่ควรมีการวางแผนในการจดัการกบั
ขั้นตอนต่างๆใหดี้ขึ้น เพื่อใหก้ารบริการลูกคา้
ไดร้วดเร็วมากขึ้น ลูกคา้จะไดไ้ม่รอนาน เรียง
ตามล าดบัคิวถูกตอ้ง 

4. แมว้่าประเด็นของผูม้ารับบริการ
ได้รับการต้อนรับอย่างดีในระหว่างรอคอย
การรักษา  อยู่ในระดับดีมาก แต่ในขณะท่ี
ลูกค้า เข้ามาใช้บริการพร้อมกันในเวลา
เดียวกนัเป็นจ านวนมาก ควรมีท่ีนัง่ส ารองให้
เพียงพอต่อลูกค้า และให้บริการเร่ืองน ้ าด่ืม
สะอาดในระหวา่งรอการรักษา 

5. แมว้่าประเด็นของสัตวแพทยแ์ละ
ผูช่้วยสัตวแพทยรั์บฟังความคิดเห็นดว้ยความ
เข้าใจและจริงใจต่อลูกค้า  ควรมีการให้
ค  าปรึกษาแนะน าท่ีดีและถูกตอ้งใหแ้ก่ลูกคา้  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการวิ จัยข้า งต้น  ผู ้วิ จัย ได้ มี
ขอ้เสนอแนะของการวิจยั เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล ของผูใ้ห้บริการ และ
ผูท่ี้สนใจทัว่ไป จึงขอเสนอแนะ เพื่อการวิจยั
คร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรมีการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ 

2. ควรมีการศึกษาเร่ือง ปัจจัยและ
พฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ 

3. ควรมีการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการโรงพยาบาลสัตวเ์พท็โตะ 
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