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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนธุรกิจ
โรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการศึกษาความเป็ นไปได้ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด
ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจลงทุนสําหรับ
สัตวแพทย์หรื อผูท้ ี่สนใจทําธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์
วิธีดาํ เนินการวิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) และข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary data) โดยข้อมูลปฐมภูมิเก็บโดยสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการสถานพยาบาลสัตว์
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 5 ราย และใช้แบบสอบถาม ถามผูท้ ี่นาํ สัตว์เลี้ยงเข้ามาใช้
บริ การสถานพยาบาลสัตว์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศ
สมาชิกอาเซียนรวม 9 ประเทศ จํานวน 400 ราย แบ่งเป็ นชาวไทย 100 รายและชาวต่างชาติ 300 ราย
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลไปทําการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป IBM SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบ
สมมติฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านประชากรศาสตร์กบั ระดับความสําคัญต่อปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดโดยใช้สถิติแบบค่าเฉลี่ยสําหรับ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกันและ
การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว สําหรับข้อมูลทุติยภูมิ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตํารา
เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาทําการสรุ ปและ
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน
สําหรับการวิเคราะห์ทางด้านการเงินนั้น วิเคราะห์วา่ การลงทุนเปิ ดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
ครบวงจร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มประเทศอาเซียน มีความคุม้ ค่า
ในการลงทุนหรื อไม่ โดยใช้ตวั ชี้วดั ทางการเงินในการวิเคราะห์ดงั กล่าว ประกอบด้วย ได้แก่
ระยะเวลาในการคืนทุน อัตราผลตอบแทนการลงทุนและมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ
1. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูท้ ี่มาใช้บริ การสถานพยาบาลสัตว์
ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 61.50 ด้านเชื้อชาติ
เป็ นคนไทยมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ส่ วนต่างชาติเป็ นคนสิ งคโปร์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
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17.75 ด้านอายุมีช่วง 21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 55.75 ด้านระดับการศึกษามีระดับปริ ญญาตรี
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 52.25 ด้านสถานภาพมีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 76.75
ด้านอาชีพมีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 36.25 ด้านรายได้มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาทมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 29.25 ด้านจํานวนสัตว์เลี้ยง มีสตั ว์เลี้ยง
1-2 ตัวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 77.25
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูท้ ี่มาใช้บริ การสถานพยาบาลสัตว์
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ นําสัตว์เลี้ยงประเภทสุ นขั มาใช้บริ การสถานพยาบาลสัตว์
มากที่สุด ความถี่ในการใช้บริ การ 6.5 ครั้งต่อปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 900 บาทต่อครั้ง วันที่มาใช้บริ การ
มากที่สุด คือวันเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 50.25 ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การมากที่สุด คือ 16.01-20.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 39.25 และผูใ้ ช้บริ การนําสัตว์เลี้ยงมาใช้บริ การด้านตรวจรักษาโรคทัว่ ไปมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 25.45
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริ การสถานพยาบาลสัตว์ ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่าผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญด้านบุคคล
เป็ นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 4.16 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการให้บริ การ
มีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดคือ สถานพยาบาล
สัตว์มีสตั วแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญเท่ากับ 4.27 และสําคัญรองมาคือ สถานพยาบาลสัตว์มีสตั วแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจรักษาและผ่าตัด โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 4.24
ด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดคือ อัตราค่าผลิตภัณฑ์และ
ค่าบริ การมีความสมเหตุสมผล โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 4.11 รองมาคือสามารถเลือกชําระ
สิ นค้าหรื อค่าบริ การได้หลายวิธี เช่น เงินสด บัตรเครดิต โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 4.02
ด้านสถานที่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดคือ สถานที่ต้ งั หาได้ง่าย
และสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริ การ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 4.07 และสําคัญ
รองลงมาคือ ต้องมีบริ เวณที่จอดรถสะดวก กว้างขวางและเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญ
เท่ากับ 4.03
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดคือ
มีการบริ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างทัว่ ถึง โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญเท่ากับ 3.85 และสําคัญรองมาคือ สถานพยาบาลสัตว์มีเอกสารความรู ้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
แจกให้ลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 3.75
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ด้านบุคคล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุดคือสัตวแพทย์
มีความน่าเชื่อถือ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 4.24 และสําคัญรองลงมา คือ มีจาํ นวน
เจ้าหน้าที่ให้บริ การเพียงพอ มีมนุษยสัมพันธ์และเอาใจใส่ ลกู ค้าเป็ นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญเท่ากับ 4.21
ด้านกระบวนการให้บริ การ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุด คือ
สถานพยาบาลสัตว์มีระบบการให้บริ การมีมาตรฐาน และมีความรวดเร็ ว โดยมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสําคัญเท่ากับ 4.10 และสําคัญรองลงมาคือ มีการจัดเก็บเวชระเบียนสัตว์ป่วยอย่างมีระบบ
โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 4.09
ด้านกายภาพขององค์กร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากที่สุด คือ ภายใน
สถานพยาบาลสัตว์ มีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 3.99
สําคัญรองมาคือมีสิ่งอํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า เช่น โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นํ้าดื่ม ระหว่างนัง่
รอรับบริ การโดยมีค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญเท่ากับ 3.96
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์กบั ระดับความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
เพศ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีเพศแตกต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน
เชื้อชาติ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีเชื้อชาติต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน
อายุ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอายุต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ในทุกด้าน
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน เว้นด้านสถานที่ พบว่า
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ผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านสถานที่ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อนําไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน
(Multiple comparison) พบว่า ความสําคัญทางปัจจัยด้านสถานที่ของผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อตํ่ากว่า มีนอ้ ยกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.16 และความสําคัญทางปัจจัยด้านสถานที่ของผูใ้ ช้บริ การที่มีระดับการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีนอ้ ยกว่าผูใ้ ช้บริ การที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ
0.20
สถานภาพ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกัน และผูใ้ ช้บริ การ
ที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อาชีพ
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
กระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน เว้นด้านบุคคล พบว่า
ผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล แตกต่าง
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อนําไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) พบว่า
ความสําคัญทางปั จจัยด้านบุคคลของผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพนักเรี ยน/ นักศึกษา มีมากกว่า ผูใ้ ช้บริ การ
ที่มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัวและอื่น ๆ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.19 และ ความสําคัญทางปั จจัย
ด้านบุคคลของผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจมีมากกว่ากว่าผูใ้ ช้บริ การที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่ วนตัวและอื่น ๆ โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.27
รายได้รวมต่อเดือน
ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคลด้าน
กระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน เว้นด้านสถานที่ ผูใ้ ช้บริ การที่
มีรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อนําไปเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน พบว่า ความสําคัญทางปั จจัย
ด้านสถานที่ของผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้รวมต่อเดือน ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีนอ้ ยกว่า
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ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้รวมต่อเดือน 30,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.32
ความสําคัญทางปัจจัยด้านสถานที่ของผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้รวมต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีนอ้ ย
กว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้รวมต่อเดือน 30,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.27 และ
ความสําคัญทางปัจจัยด้านสถานที่ของผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้รวมต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มี
มากกว่ากว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้รวมต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.26
จํานวนสัตว์เลี้ยง
ผูใ้ ช้บริ การที่มีจาํ นวนสัตว์เลี้ยงแตกต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ในทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
บุคคล ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน
2. การวิเคราะห์ดา้ นเทคนิค
สถานที่ต้ งั โรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจร เป็ นอาคารพาณิ ชย์ 2 คูหา มีพ้นื ที่ในการใช้สอย
ทั้งโครงการ รวมประมาณ 800 ตารางเมตร ตั้งอยูบ่ นถนนสุ ขมุ วิท ตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เลือกบริ เวณสถานที่ต้ งั ดังกล่าว เนื่องจากทําเลมีความเหมาะสม
เพราะมีประชากรอาศัยอยูจ่ าํ นวนมากและประกอบด้วยย่านชุมชนใหญ่ มีหมู่บา้ นจัดสรร
ค่อนข้างมาก และอยูต่ ิดถนนสุ ขมุ วิท ทําให้ผมู ้ าใช้บริ การชาวต่างชาติที่อาจไม่คุน้ เส้นทาง เดินทาง
มารับบริ การได้สะดวก หาง่าย ที่สาํ คัญบริ เวณดังกล่าวมีสถานพยาบาลสัตว์เปิ ดให้บริ การอยูเ่ พียง
1 แห่ งเท่านั้น
3. การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการ
โรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจรเปิ ดดําเนินกิจการในลักษณะ กิจการเจ้าของคนเดียว
โดยเปิ ดให้บริ การในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการรักษาและป้ องกันโรค ด้านเทคนิควินิจฉัย
ด้านโรงแรม/ ฝากเลี้ยง ด้านอาบนํ้าตัดขน และร้านจําหน่ายอาหารและอุปกรณ์สตั ว์เลี้ยง โดยเปิ ด
ให้บริ การ 24 ชัว่ โมง รู ปแบบการบริ หารจัดการ ทางโรงพยาบาลสัตว์มีการจัดรู ปแบบองค์การและ
วางแผนงานด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติและหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
สัตวแพทย์ประจํา สัตวแพทย์เฉพาะทาง ผูช้ ่วยสัตวแพทย์ พนักงานประจําห้องปฏิบตั ิการ พนักงาน
อาบนํ้าตัดขน พนักงานเวชระเบียน พนักงานบัญชีและพนักงานทําความสะอาด
4. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านการเงินของการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
ครบวงจร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มประเทศอาเซียน ใช้เงินลงทุนของ
เจ้าของกิจการทั้งหมด โดยกําหนดให้อายุโครงการเท่ากับ 10 ปี เมื่อวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์
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การตัดสิ นใจลงทุนจากระยะเวลาในการคืนทุน พบว่ามีระยะคืนทุนที่ 3.30 ปี หรื อประมาณ 3 ปี
4 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของโครงการ อยูท่ ี่ 12,382,250 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
ที่ ร้อยละ 28 ณ อัตราคิดลดร้อยละ 15
สามารถสรุ ปได้วา่ โครงการนี้มีความคุม้ ค่าและน่าลงทุน เนื่องจากระยะเวลาคืนทุน
ไม่นานมาก เมื่อเทียบกับอายุของโครงการคือ 10 ปี ซึ่งโครงการโรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจรนั้น
ใช้ระยะเวลาเพียงไม่เกิน 4 ปี ก็สามารถคืนทุนได้ และเมื่อพิจารณาจาก มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของ
โครงการ พบว่า มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ มีค่าเป็ นบวก (NPV > 0) และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
มีค่ามากกว่าต้นทุนค่าเสี ยโอกาสในการลงทุน
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุน โดยกําหนดสถานการณ์ คือ
ยอดรายได้ ต้นทุน และอัตราคิดลดเปลี่ยนแปลงไป โดยทุกกรณี พบว่า มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของ
โครงการมีค่าเป็ นบวกและอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ มีค่ามากกว่าอายุโครงการ ซึ่งสรุ ปได้
ว่าโครงการมีความคุม้ ค่าในการลงทุนในทุกกรณี

อภิปรายผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาทางด้านการตลาด เกี่ยวกับพฤติกรรมของการใช้บริ การ
สถานพยาบาลสัตว์ พบว่า ส่ วนใหญ่ นําสัตว์เลี้ยงประเภทสุ นขั มาใช้บริ การ ช่วงเวลาที่มาใช้บริ การ
มากที่สุดคือ 16.01-20.00 น. และนําสัตว์เลี้ยงมาใช้บริ การด้านตรวจรักษาโรคทัว่ ไปมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับ วรัลชนาภัทธิ์ ศรี นวลไชย (2554) ที่ได้ทาํ การศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดของ
สถานพยาบาลสัตว์ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ที่ใช้บริ การ
สถานพยาบาลสัตว์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนใหญ่นาํ สุ นขั มารับบริ การ โดยช่วงเวลาที่มาใช้บริ การ
เป็ นประจําคือ 16.01-21.00 น. และมาใช้บริ การด้านการตรวจรักษาโรคทัว่ ไปบ่อยที่สุด และ
สอดคล้องเช่นเดียวกับ สนธยา เขื่อนเพชร (2551) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การ
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยพบว่า สัตว์เลี้ยงที่นาํ มาใช้บริ การโรงพยาบาล
สัตว์บ่อยที่สุดคือสุ นขั ส่ วนใหญ่มาใช้บริ การด้านอายุรกรรม และมาซื้อสิ นค้า
ในส่ วนการพิจารณาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านกายภาพ
ขององค์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในระดับมากทั้งสิ้ น ซึ่งสอดคล้องกับ มานิตา วิรยศิริ
(2554) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมและปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การ
สถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญกับส่ วนประสม
ทางการตลาดในการใช้บริ การสถานพยาบาลสัตว์อยูใ่ นระดับมาก 5 ด้าน เรี ยงตามลําดับดังนี้
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ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของสถานพยาบาลสัตว์ ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และไม่สอดคล้องในด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ
ซึ่งผูใ้ ช้บริ การให้ความสําคัญในระดับมากที่สุดและด้านส่ งเสริ มการตลาด ซึ่งให้ความสําคัญ
ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การรายด้านพบว่า ด้านที่ผใู ้ ช้บริ การให้
ความสําคัญที่สุด คือ ด้านบุคคล รองมาคือ ด้านกระบวนการให้บริ การ คือ สถานพยาบาลสัตว์ตอ้ งมี
สัตวแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือในการรักษา และ ระบบการให้บริ การมีมาตรฐาน และมีความรวดเร็ ว
ซึ่งสอดคล้องกับ หอขวัญ เมืองน้อย (2553) ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจของเจ้าของสุ นขั ในการใช้บริ การสถานพยาบาลสัตว์ในอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่ งปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่ผใู ้ ช้บริ การให้ความสําคัญที่สุดคือ ด้านบุคคล รองมา
คือ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ โดยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ตอ้ งมีนิสยั รักสัตว์ และมี
ความถูกต้องแม่นยําในการบริ การรักษา
ในส่ วนของการศึกษาทางด้านการเงิน พบว่า โครงการธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
ครบวงจร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ใช้เงินลงทุนเริ่ มต้นประมาณ 4,000,000 บาท โดยใช้เงิน
ลงทุนของเจ้าของกิจการ 100% ทั้งนี้กาํ หนดให้อายุโครงการเท่ากับ 10 ปี ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล
ทางด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจัดการ ที่นาํ มาจัดทําและวิเคราะห์ผลตอบแทน
ในด้านการเงิน พบว่า อัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่ตอ้ งการ หรื อต้นทุนค่าเสี ยโอกาสของโครงการ
เท่ากับร้อยละ 15 ซึ่งเป็ นอัตราที่ใช้คิดลด โดยโครงการมีระยะคืนทุนที่ 3.30 ปี หรื อประมาณ 3 ปี
4 เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของโครงการ อยูท่ ี่ 12,382,250 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
ที่ร้อยละ 28 ซึ่งสรุ ปได้วา่ เป็ นโครงการที่มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน ซึ่งแตกต่างกับ ประเสริ ฐ
สิ ริรัตนชัยกุล (2546) ที่ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการเปิ ดโรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจร ในเขต
วัฒนา กรุ งเทพมหานคร ซึ่งพบการศึกษาในส่ วนของความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิน พบว่า
มีความเหมาะสมที่จะลงทุน เนื่องจากการวิเคราะห์ทางด้านอัตราผลตอบแทนภายใน ได้เท่ากับ
ร้อยละ 25.52 มีระยะคืนทุน 6.57 ปี ส่ วนด้านมูลค่าปัจจุบนั ของผลตอบแทนสุ ทธิ (NPV) มีค่าเป็ น
บวก 28,617,648.84 บาท กําหนดให้อายุโครงการเท่ากับ 15 ปี นอกจากนี้ยงั แตกต่างกับ สมบัติ
อรุ ณนาวีศิริ (2551) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจการเปิ ดสถานบริ การสุ นขั ครบวงจร ในอําเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า ผลตอบแทนทางด้านการเงินคือ มีกาํ ไรขั้นต้นร้อยละ 22.5 โดยเงิน
ลงทุนทั้งหมด 530,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 3 ปี 1 เดือน อัตราผลตอบแทนจากการคืนทุนร้อยละ
40 ใน 3 ปี และยังแตกต่างกับ พลอยปภัส และคณะ (2554) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจคลินิกรักษา
สัตว์อุ่นรักษ์ พบว่า มีความเป็ นไปได้ในการดําเนินธุรกิจคลินิกรักษาสัตว์อุ่นรักษ์ โดยใช้เงินลงทุน
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เริ่ มต้น 1,800,000 บาท กําหนดให้โครงการมีอายุ 5 ปี มูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุ ทธิ มีค่าเป็ น
บวกเท่ากับ 2,555,508 บาท มีอตั ราผลตอบแทนภายใน เท่ากับร้อยละ 21.78 ซึ่งสูงกว่าต้นทุน
เงินทุน ถึง 15 % (ต้นทุนเงินทุนมีค่าเท่ากับ 6.78 %) โดยมีระยะคืนทุน 3.29 ปี
จากการเปรี ยบเทียบสถานพยาบาลสัตว์ในหลาย ๆ แห่ง พบว่า มีอตั ราผลตอบแทน
ภายในและระยะเวลาคืนทุน ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก สถานพยาบาลสัตว์เหล่านี้ มีงบลงทุนหรื อเงิน
ลงทุนเริ่ มต้นแตกต่างกัน ทําให้มีตน้ ทุนในการลงทุนแต่ละโครงการไม่เท่ากัน อีกทั้งอัตราคิดลด
ที่ใช้ในการคํานวณเพื่อหามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ หรื อ NPV ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน
ทําให้ผลตอบแทนสุ ทธิของโครงการในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยงั มีสาเหตุจากในแต่ละ
สถานพยาบาลสัตว์ เปิ ดให้บริ การในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน อัตราค่าบริ การไม่เท่ากัน จึงเป็ นเหตุให้
ผลตอบแทนภายในและระยะเวลาคืนทุนแตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ในการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจร ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพือ่ รองรับลูกค้ากลุ่มประเทศอาเซียน ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการมาใช้บริ การสถานพยาบาลสัตว์ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างนําสัตว์เลี้ยงมาใช้บริ การสถานพยาบาลสัตว์ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และ ช่วงเวลา 16.0120.00 น. มากที่สุด ดังนั้น ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ควรมีสตั วแพทย์ประจําโรงพยาบาลสัตว์
มากกว่าช่วงเวลาอื่น เพื่อให้บริ การลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ว
2. จากผลการวิจยั เกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการเลือกใช้บริ การสถานพยาบาลสัตว์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดด้านบุคคล เป็ นอันดับแรก ดังนั้น ทางโรงพยาบาลสัตว์ควรเน้นปัจจัยส่ วนนี้
เป็ นอย่างมาก กล่าวคือ สัตวแพทย์ประจําโรงพยาบาล ผูล้ งทุนควรคัดเลือกสัตวแพทย์ที่มี
ความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการรักษา เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริ การเกิดความไว้วางใจ และ
ไม่เปลี่ยนที่ใช้บริ การ และเนื่องจากทางโรงพยาบาลสัตว์ตอ้ งการสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพและ
มีความเชี่ยวชาญในการรักษา ดังนั้นทางโรงพยาบาลสัตว์จึงควรกําหนดอัตราเงินเดือนสัตวแพทย์
ในระดับที่ค่อนข้างสู งกว่าในท้องตลาดและพิจารณาขึ้นเงินเดือนต่อเนื่องทุกปี
3. จากผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่ผใู ้ ช้บริ การจะเป็ นชาวสิ งคโปร์ มาเลเซีย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ แต่จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เชื้อชาติที่แตกต่างกัน ให้ความสําคัญต่อปัจจัย
ส่ วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ทางโรงพยาบาลสัตว์ควรให้ความสําคัญแก่ผมู ้ าใช้
บริ การทุกเชื้อชาติและเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับแก่ชาวต่างชาติ โรงพยาบาลสัตว์ควรก่อตั้งและจัดการ

148
ส่ วนต่าง ๆ ตามคู่มือ “มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย” (Thailand animal hospital
standards and accreditation) คู่มือนี้เป็ นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ที่ถูกพัฒนาขึ้น
เพื่อเป็ นแนวทางให้สถานพยาบาลสัตว์และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สามารถดําเนินการวิชาชีพสัตวแพทย์และ
การให้บริ การในสถานพยาบาลสัตว์อย่างมีคุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับในวงการสัตวแพทย์
ในภูมิภาคอาเซียน ทําให้สร้างความมัน่ ใจในการบริ การรักษาสัตว์แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
4. ผูป้ ระกอบการหรื อสัตวแพทย์ที่สนใจลงทุนเปิ ดโรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจร
ควรมีการควบคุมงบประมาณหรื อเงินลงทุนให้เป็ นไปตามงบประมาณที่ต้ งั ไว้ โดยเมื่อพิจารณาเงิน
ลงทุนตั้งต้น พบว่า เงินลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เงินลงทุนในส่ วนอุปกรณ์และ
เครื่ องมือที่ใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงพยาบาล
สัตว์และขนาดโรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอาคาร เครื่ องใช้สาํ นักงาน ซึ่งอาจมี
ต้นทุนสู งขึ้น หากการลงทุนเริ่ มต้นไม่มีการควบคุมงบประมาณ อาจทําให้โครงการมีการคืนทุน
ล่าช้ากว่าที่ประมาณการไว้
5. การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ทําการศึกษาการก่อตั้ง
โรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจร ที่มีการให้บริ การทุกอย่างในสถานที่เดียวกัน ส่ งผลให้สามารถที่จะ
ใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในส่ วนกลางร่ วมกันได้ ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนในบางอย่าง ทําให้ผล
การวิเคราะห์ทุก ๆ ด้าน ออกมาพบว่าเป็ นโครงการที่น่าลงทุนเป็ นอย่างมาก แต่ถา้ ผูล้ งทุนต้องการ
เปิ ดบริ การเฉพาะบางด้าน เช่น ร้านจําหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี้ยง ด้านการเสริ มสวย หรื อ
โรงแรมสัตว์เลี้ยงอย่างเดียว ผลที่ได้อาจจะออกมาในอีกรู ปแบบหนึ่งก็เป็ นได้

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ด้านเทคนิค ควรมีการศึกษา ในเรื่ องของการก่อสร้างอาคาร ที่มีสภาพของ
ทางโรงพยาบาลสัตว์เล็ก หรื อคลินิกสัตว์เล็กโดยเฉพาะ ซึ่งจะเหมือนกับในต่างประเทศที่จะใช้
สิ่ งก่อสร้างอาคารใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นสถานพยาบาลรักษาสัตว์ โดยเฉพาะ จะได้ทาํ ให้การจัด
วางแผนผังของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสถานที่ได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
มากกว่าการนําอาคารพาณิ ชย์มาปรับปรุ งเป็ นโรงพยาบาลสัตว์
2. การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์เล็กครบวงจร ยังคงเป็ น
โครงการที่มีความเสี่ ยงทางด้านการเงินในอีกหลาย ๆ ด้าน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ยังไม่ได้นาํ มา
กําหนดสมมติฐาน เช่น อัตราค่าเช่าสถานที่เพิม่ สูงขึ้น หรื องบการลงทุนเริ่ มแรกบานปลาย ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการวิเคราะห์หรื อพิจารณาในประเด็นดังกล่าวด้วย

