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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวจิยั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนธุรกิจ
โรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ครบวงจร ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี เพื่อรองรับลูกคา้กลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีการศึกษาความเป็นไปไดป้ระกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นการตลาด  
ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนสาํหรับ 
สตัวแพทยห์รือผูท่ี้สนใจทาํธุรกิจโรงพยาบาลสตัว ์
 วิธีดาํเนินการวิจยั ทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) และขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary data) โดยขอ้มูลปฐมภูมิเกบ็โดยสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการสถานพยาบาลสตัว ์
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 5 ราย และใชแ้บบสอบถาม ถามผูท่ี้นาํสตัวเ์ล้ียงเขา้มาใช้
บริการสถานพยาบาลสตัว ์ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศ
สมาชิกอาเซียนรวม 9 ประเทศ จาํนวน 400 ราย แบ่งเป็นชาวไทย 100 รายและชาวต่างชาติ 300 ราย 
จากนั้นผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลไปทาํการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป IBM SPSS ซ่ึงสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทาํการทดสอบ
สมมติฐาน วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัระดบัความสาํคญัต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดโดยใชส้ถิติแบบค่าเฉล่ียสาํหรับ 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนัและ 
การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว สาํหรับขอ้มูลทุติยภูมิ มีการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากตาํรา 
เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการสรุปและ
วิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน 
 สาํหรับการวิเคราะห์ทางดา้นการเงินนั้น วิเคราะห์วา่การลงทุนเปิดโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็
ครบวงจร ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี เพื่อรองรับลูกคา้กลุ่มประเทศอาเซียน มีความคุม้ค่า 
ในการลงทุนหรือไม่ โดยใชต้วัช้ีวดัทางการเงินในการวเิคราะห์ดงักล่าว ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ 
ระยะเวลาในการคืนทุน อตัราผลตอบแทนการลงทุนและมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
 1.  การวิเคราะห์ดา้นการตลาด 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มาใชบ้ริการสถานพยาบาลสตัว ์
 ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.50 ดา้นเช้ือชาติ 
เป็นคนไทยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ส่วนต่างชาติเป็นคนสิงคโปร์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
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17.75 ดา้นอายมีุช่วง 21-30 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.75 ดา้นระดบัการศึกษามีระดบัปริญญาตรี
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.25 ดา้นสถานภาพมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.75  
ดา้นอาชีพมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.25 ดา้นรายไดมี้รายไดเ้ฉล่ีย 
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.25 ดา้นจาํนวนสตัวเ์ล้ียง มีสตัวเ์ล้ียง  
1-2 ตวัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.25 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูท่ี้มาใชบ้ริการสถานพยาบาลสตัว์
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นาํสตัวเ์ล้ียงประเภทสุนขัมาใชบ้ริการสถานพยาบาลสตัว์
มากท่ีสุด ความถ่ีในการใชบ้ริการ 6.5 คร้ังต่อปี ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 900 บาทต่อคร้ัง วนัท่ีมาใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือวนัเสาร์-อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 50.25 ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ 16.01-20.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 39.25 และผูใ้ชบ้ริการนาํสตัวเ์ล้ียงมาใชบ้ริการดา้นตรวจรักษาโรคทัว่ไปมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 25.45  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการสถานพยาบาลสตัว ์ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบวา่ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัดา้นบุคคล 
เป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 4.16 รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
มีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 4.02 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ สถานพยาบาล
สตัวมี์สตัวแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญในการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง โดยมีค่าเฉล่ียระดบั
ความสาํคญัเท่ากบั 4.27 และสาํคญัรองมาคือ สถานพยาบาลสตัวมี์สตัวแพทยท่ี์มีความเช่ียวชาญ 
ในการตรวจรักษาและผา่ตดั โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 4.24 
 ดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ อตัราค่าผลิตภณัฑแ์ละ
ค่าบริการมีความสมเหตุสมผล โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 4.11 รองมาคือสามารถเลือกชาํระ
สินคา้หรือค่าบริการไดห้ลายวธีิ เช่น เงินสด บตัรเครดิต โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 4.02 
 ดา้นสถานท่ี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ สถานท่ีตั้งหาไดง่้าย 
และสะดวกต่อการเดินทางมาใชบ้ริการ โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 4.07 และสาํคญั
รองลงมาคือ ตอ้งมีบริเวณท่ีจอดรถสะดวก กวา้งขวางและเพียงพอ โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญั
เท่ากบั 4.03  
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือ  
มีการบริการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร และความเคล่ือนไหวต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง โดยมีค่าเฉล่ียระดบั
ความสาํคญัเท่ากบั 3.85 และสาํคญัรองมาคือ สถานพยาบาลสตัวมี์เอกสารความรู้เก่ียวกบัสตัวเ์ล้ียง
แจกใหลู้กคา้ โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 3.75 
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 ดา้นบุคคล พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดคือสตัวแพทย ์
มีความน่าเช่ือถือ โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 4.24 และสาํคญัรองลงมา คือ มีจาํนวน
เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการเพียงพอ มีมนุษยสมัพนัธ์และเอาใจใส่ลูกคา้เป็นอยา่งดี โดยมีค่าเฉล่ียระดบั
ความสาํคญัเท่ากบั 4.21  
 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ
สถานพยาบาลสตัวมี์ระบบการใหบ้ริการมีมาตรฐาน และมีความรวดเร็ว โดยมีค่าเฉล่ียระดบั
ความสาํคญัเท่ากบั 4.10 และสาํคญัรองลงมาคือ มีการจดัเกบ็เวชระเบียนสตัวป่์วยอยา่งมีระบบ  
โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 4.09 
 ดา้นกายภาพขององคก์ร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด คือ ภายใน
สถานพยาบาลสตัว ์มีอากาศถ่ายเท มีแสงสวา่งเพยีงพอ โดยมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 3.99 
สาํคญัรองมาคือมีส่ิงอาํนวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ เช่น โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นํ้าด่ืม ระหวา่งนัง่
รอรับบริการโดยมีค่าเฉล่ียระดบัความสาํคญัเท่ากบั 3.96 
 ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั 
ดา้นประชากรศาสตร์กบัระดบัความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 เพศ 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล  
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั 
 เช้ือชาติ 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเช้ือชาติต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล  
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั 
 อาย ุ
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในทุกดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล  
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั 
 ระดบัการศึกษา 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล  
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั เวน้ดา้นสถานท่ี พบวา่ 
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ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นสถานท่ี แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือนาํไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple comparison) พบวา่ ความสาํคญัทางปัจจยัดา้นสถานท่ีของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือตํ่ากวา่ มีนอ้ยกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.16 และความสาํคญัทางปัจจยัดา้นสถานท่ีของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีนอ้ยกวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
0.20 
 สถานภาพ 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกนั และผูใ้ชบ้ริการ 
ท่ีมีสถานภาพ แตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล แตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 อาชีพ 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั เวน้ดา้นบุคคล พบวา่ 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคล แตกต่าง 
ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือนาํไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) พบวา่
ความสาํคญัทางปัจจยัดา้นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพนกัเรียน/ นกัศึกษา มีมากกวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวัและอ่ืน ๆ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.19 และ ความสาํคญัทางปัจจยั 
ดา้นบุคคลของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจมีมากกวา่กวา่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัและอ่ืน ๆ โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.27 
 รายไดร้วมต่อเดือน 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือนต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ในดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั เวน้ดา้นสถานท่ี ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีรายไดร้วมต่อเดือนต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานท่ีแตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือนาํไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น พบวา่ ความสาํคญัทางปัจจยั
ดา้นสถานท่ีของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีนอ้ยกวา่ 
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ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน 30,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.32 
ความสาํคญัทางปัจจยัดา้นสถานท่ีของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีนอ้ย
กวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน 30,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.27 และ
ความสาํคญัทางปัจจยัดา้นสถานท่ีของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มี
มากกวา่กวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดร้วมต่อเดือน 40,000 บาทข้ึนไป โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.26 
 จาํนวนสตัวเ์ล้ียง 
 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีจาํนวนสตัวเ์ล้ียงแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ในทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคคล ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกนั 
 2.  การวิเคราะห์ดา้นเทคนิค  
 สถานท่ีตั้งโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ครบวงจร เป็นอาคารพาณิชย ์2 คูหา มีพื้นท่ีในการใชส้อย
ทั้งโครงการ รวมประมาณ 800 ตารางเมตร ตั้งอยูบ่นถนนสุขมุวิท ตาํบลหว้ยกะปิ อาํเภอเมือง 
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี เลือกบริเวณสถานท่ีตั้งดงักล่าว เน่ืองจากทาํเลมีความเหมาะสม
เพราะมีประชากรอาศยัอยูจ่าํนวนมากและประกอบดว้ยยา่นชุมชนใหญ่ มีหมู่บา้นจดัสรร
ค่อนขา้งมาก และอยูติ่ดถนนสุขมุวิท ทาํใหผู้ม้าใชบ้ริการชาวต่างชาติท่ีอาจไม่คุน้เสน้ทาง เดินทาง
มารับบริการไดส้ะดวก หาง่าย ท่ีสาํคญับริเวณดงักล่าวมีสถานพยาบาลสตัวเ์ปิดใหบ้ริการอยูเ่พยีง  
1 แห่งเท่านั้น  
 3.  การวิเคราะห์ดา้นการจดัการ 
 โรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ครบวงจรเปิดดาํเนินกิจการในลกัษณะ กิจการเจา้ของคนเดียว  
โดยเปิดใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการรักษาและป้องกนัโรค ดา้นเทคนิควินิจฉยั  
ดา้นโรงแรม/ ฝากเล้ียง ดา้นอาบนํ้าตดัขน และร้านจาํหน่ายอาหารและอุปกรณ์สตัวเ์ล้ียง โดยเปิด
ใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง รูปแบบการบริหารจดัการ ทางโรงพยาบาลสตัวมี์การจดัรูปแบบองคก์ารและ
วางแผนงานดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยมีการกาํหนดคุณสมบติัและหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบของแต่ละตาํแหน่งงานไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูจ้ดัการทัว่ไป  
สตัวแพทยป์ระจาํ สตัวแพทยเ์ฉพาะทาง ผูช่้วยสตัวแพทย ์พนกังานประจาํหอ้งปฏิบติัการ พนกังาน
อาบนํ้าตดัขน พนกังานเวชระเบียน พนกังานบญัชีและพนกังานทาํความสะอาด 
 4.  การวิเคราะห์ดา้นการเงิน 
 จากการศึกษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินของการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็  
ครบวงจร ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี เพื่อรองรับลูกคา้กลุ่มประเทศอาเซียน ใชเ้งินลงทุนของ
เจา้ของกิจการทั้งหมด โดยกาํหนดใหอ้ายโุครงการเท่ากบั 10 ปี เม่ือวิเคราะห์โดยใชเ้กณฑ ์
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การตดัสินใจลงทุนจากระยะเวลาในการคืนทุน พบวา่มีระยะคืนทุนท่ี 3.30 ปี หรือประมาณ 3 ปี  
4 เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ อยูท่ี่ 12,382,250 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
ท่ี ร้อยละ 28 ณ อตัราคิดลดร้อยละ 15 
 สามารถสรุปไดว้า่โครงการน้ีมีความคุม้ค่าและน่าลงทุน เน่ืองจากระยะเวลาคืนทุน 
ไม่นานมาก เม่ือเทียบกบัอายขุองโครงการคือ 10 ปี ซ่ึงโครงการโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ครบวงจรนั้น
ใชร้ะยะเวลาเพียงไม่เกิน 4 ปี กส็ามารถคืนทุนได ้และเม่ือพิจารณาจาก มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
โครงการ พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ มีค่าเป็นบวก (NPV > 0) และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
มีค่ามากกวา่ตน้ทุนค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
 ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุน โดยกาํหนดสถานการณ์ คือ  
ยอดรายได ้ตน้ทุน และอตัราคิดลดเปล่ียนแปลงไป โดยทุกกรณีพบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของ
โครงการมีค่าเป็นบวกและอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่ามากกวา่อายโุครงการ ซ่ึงสรุปได้
วา่โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุนในทุกกรณี 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาทางดา้นการตลาด เก่ียวกบัพฤติกรรมของการใชบ้ริการ
สถานพยาบาลสตัว ์พบวา่ ส่วนใหญ่ นาํสตัวเ์ล้ียงประเภทสุนขัมาใชบ้ริการ ช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ
มากท่ีสุดคือ 16.01-20.00 น. และนาํสตัวเ์ล้ียงมาใชบ้ริการดา้นตรวจรักษาโรคทัว่ไปมากท่ีสุด  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรัลชนาภทัธ์ิ ศรีนวลไชย (2554) ท่ีไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดของ
สถานพยาบาลสตัวใ์นเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการ
สถานพยาบาลสตัว ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่นาํสุนขัมารับบริการ โดยช่วงเวลาท่ีมาใชบ้ริการ
เป็นประจาํคือ 16.01-21.00 น. และมาใชบ้ริการดา้นการตรวจรักษาโรคทัว่ไปบ่อยท่ีสุด และ
สอดคลอ้งเช่นเดียวกบั สนธยา เข่ือนเพชร (2551) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการ
โรงพยาบาลสตัว ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย โดยพบวา่ สตัวเ์ล้ียงท่ีนาํมาใชบ้ริการโรงพยาบาล
สตัวบ่์อยท่ีสุดคือสุนขั ส่วนใหญ่มาใชบ้ริการดา้นอายรุกรรม และมาซ้ือสินคา้  
 ในส่วนการพจิารณาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  
ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นกายภาพ
ขององค ์พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัในระดบัมากทั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มานิตา วิรยศิริ 
(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการ
สถานพยาบาลสตัวใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสม 
ทางการตลาดในการใชบ้ริการสถานพยาบาลสตัวอ์ยูใ่นระดบัมาก 5 ดา้น เรียงตามลาํดบัดงัน้ี  
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ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของสถานพยาบาลสตัว ์ดา้นราคา ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และไม่สอดคลอ้งในดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ  
ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัในระดบัมากท่ีสุดและดา้นส่งเสริมการตลาด ซ่ึงใหค้วามสาํคญั 
ในระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีผูใ้ชบ้ริการให้
ความสาํคญัท่ีสุด คือ ดา้นบุคคล รองมาคือ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ คือ สถานพยาบาลสตัวต์อ้งมี
สตัวแพทยท่ี์มีความน่าเช่ือถือในการรักษา และ ระบบการใหบ้ริการมีมาตรฐาน และมีความรวดเร็ว 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั หอขวญั เมืองนอ้ย (2553) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจของเจา้ของสุนขัในการใชบ้ริการสถานพยาบาลสตัวใ์นอาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสาคร ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูใ้ชบ้ริการใหค้วามสาํคญัท่ีสุดคือ ดา้นบุคคล รองมา 
คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ โดยสตัวแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีตอ้งมีนิสยัรักสตัว ์และมี 
ความถูกตอ้งแม่นยาํในการบริการรักษา  
 ในส่วนของการศึกษาทางดา้นการเงิน พบวา่ โครงการธุรกิจโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็  
ครบวงจร ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ใชเ้งินลงทุนเร่ิมตน้ประมาณ 4,000,000 บาท โดยใชเ้งิน
ลงทุนของเจา้ของกิจการ 100% ทั้งน้ีกาํหนดใหอ้ายโุครงการเท่ากบั 10 ปี ซ่ึงจากการศึกษาขอ้มูล
ทางดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค และดา้นการจดัการ ท่ีนาํมาจดัทาํและวเิคราะห์ผลตอบแทน 
ในดา้นการเงิน พบวา่ อตัราผลตอบแทนขั้นตํ่าท่ีตอ้งการ หรือตน้ทุนค่าเสียโอกาสของโครงการ
เท่ากบัร้อยละ 15 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใชคิ้ดลด โดยโครงการมีระยะคืนทุนท่ี 3.30 ปี หรือประมาณ 3 ปี  
4 เดือน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ อยูท่ี่ 12,382,250 และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ
ท่ีร้อยละ 28 ซ่ึงสรุปไดว้า่ เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ซ่ึงแตกต่างกบั ประเสริฐ 
สิริรัตนชยักลุ (2546) ท่ีไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้นการเปิดโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ครบวงจร ในเขต
วฒันา กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบการศึกษาในส่วนของความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน พบวา่ 
มีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน เน่ืองจากการวเิคราะห์ทางดา้นอตัราผลตอบแทนภายใน ไดเ้ท่ากบั 
ร้อยละ 25.52 มีระยะคืนทุน 6.57 ปี ส่วนดา้นมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีค่าเป็น
บวก 28,617,648.84 บาท กาํหนดใหอ้ายโุครงการเท่ากบั 15 ปี นอกจากน้ียงัแตกต่างกบั สมบติั 
อรุณนาวีศิริ (2551) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจการเปิดสถานบริการสุนขัครบวงจร ในอาํเภอ 
ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ ผลตอบแทนทางดา้นการเงินคือ มีกาํไรขั้นตน้ร้อยละ 22.5 โดยเงิน
ลงทุนทั้งหมด 530,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 1 เดือน อตัราผลตอบแทนจากการคืนทุนร้อยละ 
40 ใน 3 ปี และยงัแตกต่างกบั พลอยปภสั และคณะ (2554) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจคลินิกรักษา
สตัวอุ่์นรักษ ์พบวา่ มีความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจคลินิกรักษาสตัวอุ่์นรักษ ์โดยใชเ้งินลงทุน
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เร่ิมตน้ 1,800,000 บาท กาํหนดใหโ้ครงการมีอาย ุ5 ปี มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิ มีค่าเป็น
บวกเท่ากบั 2,555,508 บาท มีอตัราผลตอบแทนภายใน เท่ากบัร้อยละ 21.78 ซ่ึงสูงกวา่ตน้ทุน
เงินทุน ถึง 15 % (ตน้ทุนเงินทุนมีค่าเท่ากบั 6.78 %) โดยมีระยะคืนทุน 3.29 ปี 
 จากการเปรียบเทียบสถานพยาบาลสตัวใ์นหลาย ๆ แห่ง พบวา่ มีอตัราผลตอบแทน
ภายในและระยะเวลาคืนทุน ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก สถานพยาบาลสตัวเ์หล่าน้ี มีงบลงทุนหรือเงิน
ลงทุนเร่ิมตน้แตกต่างกนั ทาํใหมี้ตน้ทุนในการลงทุนแต่ละโครงการไม่เท่ากนั อีกทั้งอตัราคิดลด 
ท่ีใชใ้นการคาํนวณเพ่ือหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ หรือ NPV ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกนั  
ทาํใหผ้ลตอบแทนสุทธิของโครงการในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากนั นอกจากน้ียงัมีสาเหตุจากในแต่ละ
สถานพยาบาลสตัว ์เปิดใหบ้ริการในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนั อตัราค่าบริการไม่เท่ากนั จึงเป็นเหตุให้
ผลตอบแทนภายในและระยะเวลาคืนทุนแตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ครบวงจร ในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี เพือ่รองรับลูกคา้กลุ่มประเทศอาเซียน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.  จากผลการวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการมาใชบ้ริการสถานพยาบาลสตัว ์พบวา่  
กลุ่มตวัอยา่งนาํสตัวเ์ล้ียงมาใชบ้ริการสถานพยาบาลสตัว ์วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์และ ช่วงเวลา 16.01-
20.00 น. มากท่ีสุด ดงันั้น ในช่วงวนัและเวลาดงักล่าว ควรมีสตัวแพทยป์ระจาํโรงพยาบาลสตัว์
มากกวา่ช่วงเวลาอ่ืน เพื่อใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว 
 2.  จากผลการวิจยัเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการเลือกใชบ้ริการสถานพยาบาลสตัว ์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญั ปัจจยัส่วนประสม 
ทางการตลาดดา้นบุคคล เป็นอนัดบัแรก ดงันั้น ทางโรงพยาบาลสตัวค์วรเนน้ปัจจยัส่วนน้ี 
เป็นอยา่งมาก กล่าวคือ สตัวแพทยป์ระจาํโรงพยาบาล ผูล้งทุนควรคดัเลือกสตัวแพทยท่ี์มี 
ความน่าเช่ือถือและมีความสามารถในการรักษา เพื่อใหลู้กคา้ท่ีมาใชบ้ริการเกิดความไวว้างใจ และ
ไม่เปล่ียนท่ีใชบ้ริการ และเน่ืองจากทางโรงพยาบาลสตัวต์อ้งการสตัวแพทยท่ี์มีคุณภาพและ 
มีความเช่ียวชาญในการรักษา ดงันั้นทางโรงพยาบาลสตัวจึ์งควรกาํหนดอตัราเงินเดือนสตัวแพทย์
ในระดบัท่ีค่อนขา้งสูงกวา่ในทอ้งตลาดและพิจารณาข้ึนเงินเดือนต่อเน่ืองทุกปี  
 3.  จากผลการวิจยัพบวา่ ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการจะเป็นชาวสิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ แต่จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เช้ือชาติท่ีแตกต่างกนั ใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยั 
ส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกนั ดงันั้น ทางโรงพยาบาลสตัวค์วรใหค้วามสาํคญัแก่ผูม้าใช้
บริการทุกเช้ือชาติและเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับแก่ชาวต่างชาติ โรงพยาบาลสตัวค์วรก่อตั้งและจดัการ
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ส่วนต่าง ๆ ตามคู่มือ “มาตรฐานสถานพยาบาลสตัวใ์นประเทศไทย” (Thailand animal hospital 
standards and accreditation) คู่มือน้ีเป็นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสตัวแพทยท่ี์ถูกพฒันาข้ึน 
เพื่อเป็นแนวทางใหส้ถานพยาบาลสตัวแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถดาํเนินการวิชาชีพสตัวแพทยแ์ละ
การใหบ้ริการในสถานพยาบาลสตัวอ์ยา่งมีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับในวงการสตัวแพทย ์
ในภูมิภาคอาเซียน ทาํใหส้ร้างความมัน่ใจในการบริการรักษาสตัวแ์ก่ประชาชนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  
 4.  ผูป้ระกอบการหรือสตัวแพทยท่ี์สนใจลงทุนเปิดโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ครบวงจร  
ควรมีการควบคุมงบประมาณหรือเงินลงทุนใหเ้ป็นไปตามงบประมาณท่ีตั้งไว ้โดยเม่ือพิจารณาเงิน
ลงทุนตั้งตน้ พบวา่ เงินลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง เช่น เงินลงทุนในส่วนอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นโรงพยาบาลสตัว ์ซ่ึงมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งโรงพยาบาล
สตัวแ์ละขนาดโรงพยาบาลสตัว ์รวมถึงค่าใชจ่้ายในการตกแต่งอาคาร เคร่ืองใชส้าํนกังาน ซ่ึงอาจมี
ตน้ทุนสูงข้ึน หากการลงทุนเร่ิมตน้ไม่มีการควบคุมงบประมาณ อาจทาํใหโ้ครงการมีการคืนทุน
ล่าชา้กวา่ท่ีประมาณการไว ้
 5.  การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ ทาํการศึกษาการก่อตั้ง
โรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ครบวงจร ท่ีมีการใหบ้ริการทุกอยา่งในสถานท่ีเดียวกนั ส่งผลใหส้ามารถท่ีจะ
ใชส่ิ้งอาํนวยความสะดวกในส่วนกลางร่วมกนัได ้ซ่ึงสามารถประหยดัตน้ทุนในบางอยา่ง ทาํใหผ้ล
การวิเคราะห์ทุก ๆ ดา้น ออกมาพบวา่เป็นโครงการท่ีน่าลงทุนเป็นอยา่งมาก แต่ถา้ผูล้งทุนตอ้งการ
เปิดบริการเฉพาะบางดา้น เช่น ร้านจาํหน่ายอาหารและผลิตภณัฑส์ตัวเ์ล้ียง ดา้นการเสริมสวย หรือ
โรงแรมสตัวเ์ล้ียงอยา่งเดียว ผลท่ีไดอ้าจจะออกมาในอีกรูปแบบหน่ึงกเ็ป็นได ้
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.  ดา้นเทคนิค ควรมีการศึกษา ในเร่ืองของการก่อสร้างอาคาร ท่ีมีสภาพของ 
ทางโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ หรือคลินิกสตัวเ์ลก็โดยเฉพาะ ซ่ึงจะเหมือนกบัในต่างประเทศท่ีจะใช้
ส่ิงก่อสร้างอาคารใหม่ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นสถานพยาบาลรักษาสตัว ์โดยเฉพาะ จะไดท้าํใหก้ารจดั
วางแผนผงัของโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ สามารถท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสถานท่ีไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
มากกวา่การนาํอาคารพาณิชยม์าปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลสตัว ์
 2.  การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโรงพยาบาลสตัวเ์ลก็ครบวงจร ยงัคงเป็น
โครงการท่ีมีความเส่ียงทางดา้นการเงินในอีกหลาย ๆ ดา้น ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัยงัไม่ไดน้าํมา
กาํหนดสมมติฐาน เช่น อตัราค่าเช่าสถานท่ีเพิ่มสูงข้ึน หรืองบการลงทุนเร่ิมแรกบานปลาย ดงันั้น 
ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการวิเคราะห์หรือพิจารณาในประเดน็ดงักล่าวดว้ย  


