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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูใ ชบริการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 3) เพื่อศึกษา
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 4) เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี และ 5) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาล
สัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชน
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ที่เปนผูใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมแบบแบง
หลายขัน้ ตอน สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห
การถดถอยพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาล
สัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรอี ยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 สวนการตลาดทีส่ ามารถตอบโตกนั ได
การประชาสัมพันธและการใหขา ว ดานสถานที่ การตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก ดานบุคคล และการตลาด
ทางตรง มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว

คําสําคัญ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการ สวนประสมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ สถานพยาบาลสัตวเอกชน

Abstract
The purpose of this study was to 1) study individual factors influencing customers of
veterinary services in Suphanburi 2) study marketing mix factors regarding to customer's decision
in choosing veterinary services in Suphanburi 3) study integrated marketing communication used
when customers make a decision for veterinary services in Suphanburi 4) study how each customers
choose veterinary services in Suphanburi and 5) compared factors influencing customer's decision
in using the veterinary service in Suphanburi. This research employed the multi-stage sampling
methods with a survey questionnaires to collect data from 400 customers who had been used
veterinary services from the hospital in Suphanburi. The descriptive statistics utilized in analysis
were percentage, frequency, mean, standard deviation, test hypothesis with Inferential Statistics:
Multiple Regression Analysis (MRA). The results showed that; product was the only marketing mix
factors which influences the decision to use veterinary hospital services at the statistical significant
level of 0.05. Meanwhile, place, people, interactive marketing, sale promotion, events and
experiences, word-of-mouth marketing, direct marketing and advestising influence customer's
decision making to use veterinary hospital services in Suphanburi at the statistical significant level
of 0.01 as the hypotheses were accepted.

Keywords
Factors Influencing Decision to Use Service, Marketing Mix Factors, Integrated Marketing
Communication, Veterinary Hospital Service
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บทนํา
จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวาเศรษฐกิจไทย
ใน ป พ.ศ. 2561 จะมีการขยายตัวรอยละ 3.6 – 4.0 สภาพแนวโนมดังกลาวของเศรษฐกิจไทยจึงเหมาะสําหรับ
การลงทุ น ในบรรดาธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มากมายธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ สั ต ว เ ลี้ ย งเป น ธุ ร กิ จ ที่ น  า จั บ ตามองเพราะมี
การเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนเวลากวา 10 ป โดยในป พ.ศ. 2560 มูลคาตลาดรวมสัตวเลี้ยงมีมูลคา
อยูที่ 29,300 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 10 จากปที่ผานมาซึ่งในสวนธุรกิจโรงพยาบาลสัตวมีมูลคาอยูที่
9,300 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 10 จากปที่ผานมา (Prachachat Business Online, 2017) ตลาดธุรกิจ
เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงนี้ยังคงมีแนวโนมเปดกวางและเติบโตไดอีกอันเนื่องมาจากพฤติกรรมนิยมเลี้ยงสัตว
ของมนุษยที่มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากสังคมไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุและเริ่มปรับเปลี่ยนเขาสูสังคม
เดี่ยวกันมาก ผูคนแตงงานกันชาลงหรือแนวโนมเปนโสดมากขึ้น ปจจัยนี้จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมคน
รักสัตวเลี้ยงเติบโตอยางมาก ประกอบกับปจจุบันผูคนมีพฤติกรรมการดูแลสัตวเลี้ยงที่เปลี่ยนไปโดยให
ความสําคัญเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ดูแลเอาใจใสเปนอยางดี มีความใกลชิด ผูกพันกันมากขึ้น
เมือ่ ดูจากขอมูลมูลคาตลาดธุรกิจสัตวเลีย้ งทีก่ ลาวขางตนพบวา ธุรกิจเกีย่ วกับสัตวเลีย้ ง อาทิ สถานพยาบาล
สัตวเอกชนมีมลู คาตลาดมากเปนลําดับสอง ซึง่ จะสอดคลองกับในสถานการณปจ จุบนั พบวา สถานพยาบาลสัตว
เอกชนมี ก ารเป ด ให บ ริ ก ารใหม อ ยู  ต ลอด ทั้ ง รู ป แบบของคลิ นิ ก หรื อ โรงพยาบาลสั ต ว ข นาดเล็ ก ที่ เ น น
ใหบริการรักษาโรคทั่วไปของสัตวเปนหลัก ไปจนถึงโรงพยาบาลสัตวขนาดใหญที่ใหบริการในดานตางๆ
อยางครบครัน และเนือ่ งดวยสถานพยาบาลสัตวทเี่ ปนของภาครัฐบาลยังไมมกี ารเปดบริการอยางเปนทางการ
มี เ พี ย งแค เ พี ย งสถานพยาบาลที่ เ ป ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนคณะสั ต วแพทย เ ท า นั้ น
ทําใหไมสามารถรองรับสัตวปวยไดอยางทั่วถึง จึงสงผลใหความตองการของผูรับบริการยังมีมาก ธุรกิจ
สถานพยาบาลสัตวเอกชนจึงมีบทบาทมากขึ้น สงผลใหสภาวการณของภาคธุรกิจสถานพยาบาลสัตว
ปจจุบันนั้น มีการแขงขันเชิงธุรกิจทั้งในดานการรักษาและการบริการที่สูง มีการนํากลยุทธตางๆ ทั้งใน
ดานผลิตภัณฑ (Products Strategy) ที่เนนในการสรางความแตกตางในเรื่องการบริการและภาพลักษณ
และกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion Strategy) มาปรับใชเพื่อความอยูรอดและเพื่อเปน
การสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ และเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและ
ทําผลกําไรของธุรกิจใหมากที่สุด
เมื่อกลาวถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนจังหวัดหนึ่งตั้งอยูในเขตภาคกลางดานทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย จากข อ มู ล ทางสถิ ติ ข องสํ า นั ก บริ ห ารการทะเบี ย นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ป พ.ศ. 2559 จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากรทั้งสิ้น 848,567 คน โดยสภาพทางเศรษฐกิจทั่วไปและผลิตภัณฑ
ประชาชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจหลัก สวนการคาปลีก
และคาสงเปนแหลงรายไดที่สําคัญเปนลําดับที่สองและการอุตสาหกรรมและบริการเปนลําดับรองลงมา
ตามลํ า ดั บ โดยสถานพยาบาลสั ต ว เ อกชนในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี จ ากข อ มู ล ของสํ า นั ก งานปศุ สั ต ว
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี พ.ศ. 2560 มี จํ า นวน 24 แห ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะทั้ ง เป น คลิ นิ ก และโรงพยาบาลสั ต ว
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ดําเนินการใหบริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของสัตวเลี้ยงเปนหลัก โดยอาจมีธุรกิจอื่นๆ เชน อาบนํ้า
ตัดขน หรือรับฝากสัตวเลีย้ งเพิม่ ขึน้ มาดวย และจากรายงานสรุปผลในป พ.ศ. 2560 การขึน้ ทะเบียนสุนขั -แมว
(ชั่วคราว) ของสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตวพบวา จํานวนสุนัขและแมวที่มีเจาของ
ที่ไดรับจากลงทะเบียนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีจํานวนกวา 4,000 ตัว แตจํานวนโรงพยาบาลสัตวและ
คลินิกสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีเพียง 24 แหงเทานั้น ดวยสาเหตุนี้ธุรกิจเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง เชน
สถานพยาบาลสัตวเอกชนนี้จึงเปนธุรกิจที่นาใหความสนใจเปนอยางมาก
จากเหตุผลขางตนและเพื่อใหทราบถึงสาเหตุ ปจจัยในดานตางๆ และกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาและวิจยั ผูบริโภค (Customer
Research) ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนําผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เหมาะสมมาประยุกตใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนา รวมถึงการวางกลยุทธเพือ่ จูงใจใหผบู ริโภคเขามาใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรีใหมากขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของผู  ใ ช บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก าร
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก าร
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการ
ใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
4. เพือ่ ศึกษาการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
5. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหทฤษฏีปจจัยสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ
ตามแนวคิดของคอตเลอร (Kotler, 2013, 14) ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตามแนวคิด
ของคอตเลอรและเคลลเลอร (Kotler & Keller, 2012, 270-280) ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจตามแนวคิดของ
คอตเลอร (Kotler, 2003, 283-286) และแนวคิดเกี่ยวกับการบริการของสถานพยาบาลสัตวเอกชน
แลวนํามาสรุปเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรตน ประกอบดวย
1.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษารายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และจํานวนสัตวเลี้ยงและประเภทสัตวเลี้ยงที่นํามาใชบริการ

180

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

1.2 ปจจัยทางการตลาดทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี (Kotler, 2013, 14) ไดแก ดานผลิตภัณฑ/การบริการ คือการกําหนดการบริการ
ของสถานพยาบาลสัตวใหตรงกับความตองการของลูกคากลุม เปาหมาย ดานราคา คือ ราคาคาบริการทีเ่ หมาะ
สมกับการบริการที่ไดรับ ดานสถานที่ตั้ง คือ สถานพยาบาลสัตวที่ตั้งอยูในที่ที่มีการคมนาคมสะดวกและอยู
ใกลกลุมเปาหมาย ดานการสงเสริมการตลาด คือ การจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการตลาดเปนระยะเพื่อ
กระตุนใหเกิดความตองการที่จะใชบริการอยางตอเนื่อง ดานบุคคลกร คือ การที่มีบุคคลากรในองคกร
ที่ มี คุ ณ ภาพ มี สั ต วแพทย ที่ เ ชี่ ย วชาญและพนั ก งานที่ มี ใ จบริ ก าร ด า นการนํ า เสนอทางกายภาพ คื อ
การสรางภาพลักษณคณ
ุ ภาพโดยรวมของสถานพยาบาลสัตว ทัง้ ทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการ
เพื่ อ สร า งคุ ณ ค า ให กั บ ลู ก ค า ที่ ม ารั บ บริ ก าร และด า นกระบวนการให บ ริ ก าร คื อ สถานพยาบาลสั ต ว
ที่มีกระบวนการใหบริการที่รวดเร็ว ไมซับซอน
1.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใช
บริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี (Kotler & Keller, 2012, 270-280) หมายถึง กระบวนการ
ในการนําเครื่องมือการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ มาพัฒนาประสมประสานเขาดวยกันอยางเหมาะสม
เพื่อดําเนินการสงเสริมการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคเปาหมายอยางตอเนื่อง มุงเนน
ใหเกิดการสื่อสารในหลายๆ ทิศทาง การมีปฏิสัมพันธตอกัน เกิดการรับรูและเห็นคุณคาในธุรกิจบริการนั้นๆ
ที่แตกตางจากคูแขง ไดแก ดานการโฆษณา คือการโฆษณาผานสื่อตางๆ ดานการขายโดยพนักงานขาย/
พนักงานภายในราน คือ การทีม่ พี นักงานคอยแนะนําสินคาหรือบริการของสถานพยาบาลสัตว ดานการสงเสริมการขาย
คือการกระตุน ใหผบู ริโภคตัดสินใจใชบริการเพิม่ ขึน้ ดานการประชาสัมพันธ คือ การใหขอ มูล ขาวสารเกีย่ วบริการ
ของสถานพยาบาลสัตวทั้งหมด ดานการตลาดทางตรง คือ การเขาถึงกลุมผูรับขาวสารเปาหมายโดยตรง
โดยใชสื่ออยางนอยหนึ่งชนิด ดานการจัดกิจกรรมพิเศษ คือการใชกิจกรรมหรือเหตุการณพิเศษเปนสื่อกลาง
ในการสรางความสนใจใหแกสถานพยาบาลสัตว ดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก คือการแพรกระจาย
ขาวสารไมวาในทางบวกหรือทางลบระหวางผูบริโภคดวยกันเอง และดานการตลาดที่สามารถตอบโตกันได
หรือการตลาดปฏิสมั พันธ (Interactive Marketing) คือ การโฆษณาบนอินเทอรเน็ต เปนอินเทอรแอคทีฟมารเก็ตติง้
เปนชองทางใหมและเติบโตเร็วที่สุดสําหรับการสื่อสารและการขายใหกับลูกคาโดยตรง โดยอินเทอรเน็ต
ชวยใหนักการตลาด และผูบริโภคมีโอกาสในการโตตอบและสรางความแตกตางระหวางกันมากขึ้น
2. ตัวแปรตาม ประกอบดวย
2.1 การตัดสินใจของผูบ ริโภคในการรับบริการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใช
บริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการของผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน โดยพิจารณาถึงปจจัยดานตางๆ ประกอบในการตัดสินใจซือ้
(Kotler, 2003, 283-286) ไดแก ดานการรับรูปญหา หมายถึง ความตองการ การตระหนักถึงปญหาของ
ผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตว ดานการคนหาขอมูล หมายถึง การสืบคนและรวบรวมขอมูล
เกีย่ วกับสถานพยาบาลสัตว เพือ่ ใหไดขอ มูลตาง ๆ ทีม่ ากเพียงพอและเหมาะสม สําหรับการตัดสินใจใชบริการ
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ดานการประเมินผลทางเลือก คือ การทําใหผูบริโภคจดจําชื่อหรือบริการของสถานพยาบาลสัตวใหได
เพื่อใหชื่อหรือบริการของสถานพยาบาลสัตวนั้นอยูในชุดของการพิจารณาของผูบริโภค ดานการตัดสินใจซื้อ
หมายถึงขั้นตอนที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกในขั้นสุดทายวาจะซื้อผลิตภัณฑยี่หอใด โดยการตัดสินใจเลือกนี้
ผูบริโภคกระทําโดยการอาศัยขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการประเมินทางเลือก อยางไรก็ตามผูบริโภคแตละคน
มักมีรูปแบบการตัดสินใจ (Decision-Making Styles) ที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะทางจิตวิทยาของ
แตละบุคคล และพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ คือ การประเมินหลังการบริโภค ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทาย
ของกระบวนการการบริโภค โดย ผูบริโภค จะพิจารณาตัดสินวาคุณภาพของสินคาหรือบริการที่ไดใชนั้น
มีความสอดคลองกับความคาดหวังของผูบริโภคหรือไม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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(Kotler & Keller, 2012, 270-280)

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมประชากรที่เขารับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว
ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เนือ่ งจากไมทราบขนาดของประชากรทีแ่ ทจริง ผูว จิ ยั จึงใชสตู รของ Cochran (1953)
ในการหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และสัดสวนความคลาดเคลื่อน 0.05
ซึ่งคํานวณไดขนาดตัวอยางอยางนอย 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินผลและการวิเคราะหขอมูล
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ผูวิจัยจึงใชขนาด ตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามเงื่อนไข และใชเทคนิค
การสุม ตัวอยางดวยวิธกี ารเลือกกลุม ตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยการใชการสุม 3 ขัน้
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling Technique) โดยทําการแบงกลุม
ตามอําเภอที่มีสถานพยาบาลสัตวเอกชน และสามารถเขาถึงขอมูลไดไดแก อําเภอเมือง อําเภออูทอง
อําเภอสามชุก อําเภอดอนเจดีย และอําเภอเดิมบางนางบวช ขั้นตอนที่ 2 ทําการสุมตัวอยางแบบโควตา
(Quota Sampling ) โดยกําหนดใหทุกอําเภอมีจํานวนตัวอยางเทาๆ กัน แบงเปนอําเภอละ 80 ตัวอยาง
จากนั้นขั้นตอนที่ 3 ทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เพื่อใหทุกตัวอยางมีโอกาส
ถูกเลือกเทาๆ กัน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน
4 สวน ไดแกสวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบ Check List
ส ว นที่ 2 ข อ มู ล ป จ จั ย ทางการตลาดบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจของผู  บ ริ โ ภคในการใช บ ริ ก าร
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี สวนที่ 3 ขอมูลการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของ
กับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และสวนที่ 4
ขอมูลการตัดสินใจของผูบริโภคในการรับบริการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการ
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
มี 5 ระดับ
2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบคุณภาพ 2 ดาน ไดนี้
2.1.1 คาความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) ผูท รงคุณวุฒิ 3 ทานไดพจิ ารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและโครงสรางของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ได
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เทากับ 0.67 ซึง่ คามาตรฐานทีย่ อมรับ
ได คือมากกวา 0.6 ดังนั้นจึงถือวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้
2.1.2 คาความนาเชือ่ ถือ (Reliability) แบบสอบถามทีผ่ า นเกณฑการหาคาความเทีย่ งตรง
ของเนื้อหาที่ไดคามากกวา 0.6 ไดถูกนําไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 30 ชุด โดยไดคาความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ 0.978 ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมั่นไดวาแบบสอบถามนี้มีคุณภาพในการดําเนินการวิจัยนี้
3. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการแจกแบบสอบถาม ในสถานพยาบาล
สัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีตามจํานวนตัวอยางที่ไดกําหนดไวตามกระบวนการสุมกลุมตัวอยาง
โดยทําการเก็บขอมูลแบบชวงเวลาเดียว (Cross-Sectional Approach)

ผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวาผูใ ชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป จํานวน 121 คน
คิดเปนรอยละ 30.25 มีสถานภาพโสด จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.00 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ
24.75 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.75 และประเภทสัตว
เลี้ยงที่ผูใชบริการสวนใหญนํามาใชบริการคือ สุนัข จํานวน 304 ตัว คิดเปนรอยละ 61.29 จํานวนสัตวเลี้ยง
สวนใหญที่นํามาใชบริการคือ 1-2 ตัว จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 61.00
2. สวนประสมการตลาดในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน ขอมูลสวน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาโดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานบุคคล (คาเฉลี่ยเทากับ 4.31) มาเปนอันดับแรก รองลงมา
ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.26) ดานสถานที่ตั้ง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21) ดานการนํา
เสนอทางกายภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) ดานผลิตภัณฑ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93) ดานราคา (คาเฉลี่ยเทากับ
3.91) และดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.87) ตามลําดับ
3. กลยุทธการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ขอมูลกลยุทธการสื่อสารการตลาดในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการขายโดยพนักงานขาย (คาเฉลี่ยเทากับ
4.29) มาเปนอันดับแรก รองลงมา คือ ดานการตลาดที่สามารถตอบโตกันได (คาเฉลี่ยเทากับ 4.00)
ดานการสงเสริมการขาย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78) ดานการจัดกิจกรรมพิเศษ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.71)
ดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก (คาเฉลีย่ เทากับ 3.68) ดานการตลาดทางตรง (คาเฉลีย่ เทากับ 3.63)
และดานการโฆษณา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.42) ตามลําดับ
4. การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ขอมูลการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาโดยรวม
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานพฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.10)
มาเปนอันดับแรก รองลงมามี 2 ดาน คือ ดานการประเมินผลทางเลือกและดานการตัดสินใจซือ้ (คาเฉลีย่ เทากับ
4.01) ดานการรับรูปญหา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.74) และดานการคนหาขอมูล (คาเฉลี่ยเทากับ 3.71) ตามลําดับ
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5. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ตารางที่ 1
ตารางการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคณ
ู ของปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีดวยวิธีการเพิ่มตัวแปรตนแบบขั้นตอน (Stepwise)
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

0.667

13.890
17.879

0.000**
0.000**

0.001**
0.002**

B
1.728
0.547

Std. Error
0.124
0.031

0.475
0.116

0.136
0.038

0.142

3.504
3.104

0.130

0.036

0.174

3.615

0.000**

oµµ¸É
0.149
0.040
µ¦¨µ°µ«´¥µ¦¡¼µn°µ
0.111
0.034
oµ»¨
0.172
0.042
µ¦¨µµ¦
0.096
0.037
oµ¨·£´r
0.094
0.038
a. Dependent Variable: µ¦´·Ä¦´¦·µ¦µ¡¥µµ¨´ªrÁ°
* ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.05
** ¤¸´¥Îµ´µ··¸É¦³´ 0.01

0.171
0.138
0.181
0.130
0.106

3.708
3.280
4.146
2.623
2.466

0.000**
0.001**
0.000**
0.009**
0.014*

1 (Constant)
µ¦¨µ¸Éµ¤µ¦°Ão´Åo
.
.
.
7 (Constant)
µ¦¨µ¸Éµ¤µ¦°Ão´Åo
µ¦¦³µ´¤¡´rÂ¨³µ¦Ä®o nµª

จากตารางที่ 1 เปนการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคณ
ู โดยเลือกตัวแปรโดยวิธกี ารเพิม่ ตัวแปรอิสระ
แบบขั้นตอน (Stepwise) โดยจะเปนการคัดเลือกตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธสหสัมพันธกับตัวแปรตามสูงที่สุด
เขาสูสมการ และจะหยุดคัดเลือกตัวแปร เมื่อตัวแปรตนที่เหลืออยูในสมการมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร
โดยจะทําการคัดเลือกจากทั้ง 23 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
อาชีพ จํานวนสัตวเลี้ยงและประเภทสัตวเลี้ยงที่นํามาใชบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จําหนาย ดานการสงเสริม ดานบุคคล ดานกายภาพและการนําเสนอ ดานกระบวนการ ดานการโฆษณา
ดานการขายโดยพนักงานขาย/พนักงานภายในราน ดานการสงเสริมการขาย ดานการประชาสัมพันธ
ดานการตลาดทางตรง ดานการจัดกิจกรรมพิเศษ ดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก (Word-of Mouth
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Marketing) และดานการตลาดที่สามารถตอบโตกันได (Interactive Marketing) ซึ่งเปนปจจัยเขามาใสใน
สมการในครั้งเดียว โดย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด 7 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Sig. = 0.014) มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรอี ยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
(Sig. < 0.05) สวนการตลาดที่สามารถตอบโตกันได (Sig. = 0.002) การประชาสัมพันธและการใหขาว
(Sig. = 0.000) ดานสถานที่ (Sig. = 0.000) การตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก (Sig. = 0.001) ดานบุคคล
(Sig. = 0.000) และการตลาดทางตรง (Sig. = 0.009) มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. < 0.01)
เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Standized Coefficients Beta)
พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน อันดับแรก ไดแก
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคล รองลงมา การประชาสัมพันธและการใหขาว ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดด า นสถานที่ การตลาดที่ ส ามารถตอบโต กั น ได การตลาดอาศั ย การพู ด ปากต อ ปาก
การตลาดทางตรง และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยอภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ โดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัย
ที่ใกลเคียง ดังนี้
1. การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานพยาบาลสัตว
เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจยั ของ Kamonpiyaphat (2013) ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว า ส ว นประสมทางการตลาดด า นการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช บ ริ ก าร
โดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ที่ไดกลาวไววาสวนประสมทาง
การตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจบริการที่มีการตอนรับขับสู (Hospitality) หัวใจหลักในการทําธุรกิจบริการ
ประเภทนี้ จําเปนจะตองใชสวนประสมการตลาด 7อยาง เขามาเปนเครื่องมือทางการตลาดของธุรกิจเพื่อ
ปรับใหตรงกับความตองการของผูใชบริการมากที่สุด
2. การศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคในการใช
บริ ก ารสถานพยาบาลสั ต ว เ อกชนในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ผลการศึ ก ษาพบว า โดยรวมอยู  ใ นระดั บ มาก
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวางานวิจัยไทยที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเปนเรื่องที่ใหม
และยังมีนอยมาก ผูวิจัยจึงอภิปรายผลที่ไดจากงานวิจัยนี้ โดยเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยที่ใกลเคียง
พบวาผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ Trisak (2014) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสารการตลาด
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แบบบู ร ณาการที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเข า ศึ ก ษาต อ ของนั ก ศึ ก ษาในสํ า นั ก งานการอาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวาระดับการรับรูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก จากผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับเรื่อง
การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการวาเปนการวางแผนการสือ่ สารการตลาด เพือ่ สือ่ สารทัง้ ทางตรงและทางออม
กับผูบริโภค เพื่อใหเขาใจในตราสินคาหรือแบรนดนั้น ๆ อีกทั้งเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับผูบริโภค
ชี้ใหเห็นวาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูใชบริการมากใน
ธุ ร กิ จ ประเภทนี้ เพราะผู  ใ ช บ ริ ก ารสถานพยาบาลสั ต ว เ อกชน อาจมี ค วามต อ งการทราบข า วสารของ
สถานพยาบาลสัตวเอกชนนัน้ เพือ่ ใชประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ การมีการสือ่ สารการตลาดหลายๆ รูปแบบมา
ผสมผสาน บูรณาการอยางเหมาะสมกับผูใชบริการกลุมนั้นหรือเปนสิ่งที่ผูใชบริการเปดรับ เพื่อใหการติดตอ
สื่อสารมีความชัดเจน สอดคลองและมีผลกระทบกับผูใชบริการมากที่สุด
3. การศึกษาการตัดสินใจของผูบ ริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการศึกษาพบวา การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู
ในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Kamonpiyaphat (2013) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใช
บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงพยาบาลเอกชน
ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูบริโภคมีรูปแบบกระบวนการในการตัดสินใจ
ในการเลือกใชบริการ ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค และพิจารณาถึง
ปจจัยดานตางๆ ประกอบในการตัดสินใจดวย สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) ทีก่ ลาววากระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค แมผูบริโภค
จะมีความตองการแตกตางกันแตผูบริโภคจะมีรูปแบบการตัดสินใจซื้อที่คลายคลึงกัน ซึ่งกระบวนการ
 หา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
ตัดสินใจซือ้ แบงออกเปน 5 ขัน้ ตอน คือการรับรูป ญ
ซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
4. การทดสอบสมมติฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจรับบริการ
สถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานสถานที่ และ
ดานบุคคล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานทีต่ งั้ ไวนนั้ สอดคลองกับงานวิจยั ของ Wiriyahirunphaiboon
(2004) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการสถานพยาบาลสัตวเลี้ยงของผูเลี้ยงสุนัข
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการ
สถานพยาบาลสั ต ว เ ลี้ ย ง ด า นสถานที่ ตั้ ง และด า นบุ ค ลากรมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก าร
สถานพยาบาลสัตวเลีย้ ง อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจยั ของ Kanpai (2011)
ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผู  ใ ช บ ริ ก ารโรงพยาบาลสั ต ว ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาด 7P ในแตละดานมีระดับความพึงพอใจ
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ของผูใชบริการโรงพยาบาลแตกตางกัน จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product)
เปนหัวใจสําคัญของการประสบความสําเร็จในธุรกิจรักษาสัตว เปนตัวกําหนดการบริการของสถานพยาบาลสัตว
ใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย และสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2013) ที่กลาววา
ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) คือ สิง่ ทีผ่ ขู ายตองมอบใหแกลกู คาและลูกคาจะไดรบั ผลประโยชนและคุณคา
ของผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได
สวนผลการศึกษาดานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการพบวามี 4 เครื่องมือที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบริการของผูบ ริโภคในการตัดสินใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน ไดแก การตลาดทีส่ ามารถ
ตอบโตกันได การประชาสัมพันธและการใหขาว การตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก และการตลาดทางตรง
มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ 0.01 จึ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Kotler (2013) ได ก ล า วว า ในป จ จุ บั น
การนําประชาสัมพันธการตลาดมาใชในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จะชวยเพิ่มการรับรูในตัวสินคา
เกิดความสนใจ ตื่นตัว สรางความไววางใจ กระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความภักดีในตราสินคาและกระตุน
การซื้ อ ซึ่ ง ผลลั พ ธ ที่ ไ ด ส ามารถเพิ่ ม ทั ศ นวิ สั ย พั ฒ นาองค ก าร และความน า เชื่ อ ถื อ ในตั ว สิ น ค า ด ว ย
ซึ่งเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอื่นๆ ไมสามารถทําได นอกจากนี้ Kotler (2013) ไดกลาวถึง
การตลาดทางตรงวาวัตถุประสงคของการตลาดทางตรงคือ การกระตุน ใหเกิดการซือ้ ในทันทีของกลุม เปาหมาย
แตในบางครั้งการตลาดทางตรงอาจจะทําเพื่อเปนการสรางใหเกิดการรูจักและความตั้งใจจะซื้อในภายหลัง
หรือเพือ่ ชวยใหพนักงานขายคนหาลูกคาผูค าดหวังไดงา ยขึน้ หรือเพือ่ สรางภาพลักษณและความพึงพอใจใน
บริษัท หรือเพื่อเปนการใหความรูและแจงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือเพื่อเปนการสรางความสัมพันธ
ในระยะยาวกับลูกคา ซึ่งในการกําหนดวัตถุประสงคนี้ผูบริหารการตลาดทางตรงจะตองพิจารณากําหนด
วัตถุประสงคในการทําแตละครั้งอยางระมัดระวัง สวนการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก และการตลาด
ที่สามารถตอบโตกันได Kotler (2013) กลาววาเปนการทําการตลาดที่มีประสิทธิภาพมาก มีตนทุนที่ตํ่า
และมีความนาเชือ่ ถือมากกวาโฆษณาแบบอืน่ ๆ อีกทัง้ พฤติกรรมการสือ่ สารของผูบ ริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมที่แตกอนผูบริโภคทําไดแครับสารเพียงอยางเดียว แตในปจจุบันผูบริโภคสามารถสรางขาวสาร
และกระจายขาวสารไดดวยตัวเองอยางรวดเร็วผานเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งเปนชองทางใหมและเติบโตเร็ว
ที่สุดของการสื่อสารและการขายใหกับลูกคาและชวยใหนักการตลาดและผูบริโภคมีโอกาสในการโตตอบ
และสรางความแตกตางระหวางกันมากขึ้น

สรุป
จากวัตถุประสงคงานวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือน 10,00120,000 บาท ประเภทสัตวเลีย้ งทีผ่ ใู ชบริการสวนใหญนาํ มาใชบริการคือ สุนขั และจํานวนสัตวเลีย้ งทีน่ าํ มาใช
บริการจํานวน 1-2 ตัว สวนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรโี ดยรวมอยูใ นระดับมาก การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการทีเ่ กีย่ วของกับการตัดสินใจ

188

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

ของผูบริโภคในการใชบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรวมอยูในระดับมาก และ
การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก และ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชนในจังหวัด สุพรรณบุรอี ยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ส ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด า นสถานที่ แ ละด า นบุ ค คล การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ
ดานการตลาดทีส่ ามารถตอบโตกนั ได ดานการประชาสัมพันธและการใหขา ว ดานการตลาดอาศัยการพูดปาก
ต อ ปาก และด า นการตลาดทางตรง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจรั บ บริ ก ารสถานพยาบาลสั ต ว เ อกชน
ในจังหวัดสุพรรณบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวสามารถสราง
เปนสมการในรูปแบบคะแนนดิบ ไดดังนี้
การตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตวเอกชน = 0.475 + 0.116 (การตลาดทีส่ ามารถตอบโตกนั ได)
+ 0.130 (การประชาสัมพันธและการใหขาว) + 0.149 (ดานสถานที่) + 0.111 (การตลาดอาศัยการพูด
ปากตอปาก) + 0.172 (ดานบุคคล) + 0.096 (การตลาดทางตรง) + 0.094 (ดานผลิตภัณฑ)
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการศึกษาในตารางที่ 1 ผูวิจัยขอเสนอแนะปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจรับบริการ
ตามลําดับความสําคัญ 5 ลําดับดังนี้
1.1 สวนประสมทางการตลาดบริการ ดานบุคคลเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด ดังนั้น
ผูประกอบการ ควรเนนใหพนักงานของสถานพยาบาลสัตวใหบริการดวยความจริงใจ พูดจาสุภาพ ยิ้มแยม
แจมใสกระตือรือรน แตงกายเรียบรอย เหมาะสม รวมถึงสัตวแพทยควรใหคําอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและ
แนวทางการรักษาอยางละเอียด ชัดเจน ติดตามผลการรักษาเปนอยางดี มีสัตวแพทยเฉพาะทางที่มี
ความเชี่ยวชาญ และมีพนักงานใหบริการอยางเพียงพอ
1.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการประชาสัมพันธและการใหขาว เปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลรองลงมา ดังนั้นสถานพยาบาลสัตวเอกชนควรมีการจัดการประชาสัมพันธสถานพยาบาลสัตว
ุ ธรรม
ดวยการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคม หรือการกุศล เชน ฉีดวัคซีนฟรี เนนภาพลักษณของผูบ ริหารองคกรทีม่ คี ณ
มีธรรมาภิบาล นอกจากนี้ควรมีการสนับสนุนงานกิจกรรมเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงระดับประเทศรวมดวย
1.3 สวนประสมทางการตลาดบริการดานสถานที่มีความสําคัญลําดับที่ 3 ดังนั้นควรให
ความสําคัญกับทําเลทีต่ งั้ ของสถานพยาบาลสัตวทเี่ ดินทางสะดวก สามารถมองเห็นไดงา ย มีบริเวณทีจ่ อดรถ
เพียงพอ กวางขวาง และปลอดภัย นอกจากนี้ควรมีบริการรักษา ฉุกเฉินนอกเวลาทําการ หรือเปดบริการ
24 ชั่วโมง และมีที่นั่งรอรับบริการที่เพียงพอ กวางขวาง
1.4 การสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการดานการตลาดทีส่ ามารถตอบโตกนั ได มีความสําคัญ
ลําดับที่ 4 ดังนั้น สถานพยาบาลสัตวเอกชนควรมีบริการที่ผูใชบริการสามารถแจงหรือสอบถามอาการสัตว
ปวยไดตลอดเวลา มีการใชอินเตอรเน็ตหรือสื่อ Social Network มาเปนชองทางการใหบริการ และเปน
ชองทางที่สามารถพูดคุย สอบถามอาการกับสัตวแพทยได
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1.5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการดานการตลาดอาศัยการพูดปากตอปาก
มีความสําคัญลําดับที่ 5 ดังนั้นผูประกอบการควรมีการตลาดที่เนนการบอกตอภายในครอบครัว หรือจาก
ผูบริโภคที่เคยไปใช เชน เว็บไซตหรือ Face book ใหผูใชบริการไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ
เพื่อใหเกิดเปนเครือขายการบอกตอแบบปากตอปากในกลุมผูบริโภคดวย
2. ขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาครั้งตอไปอาจขยายการศึกษาใหครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลสัตวในสังกัด
ของรัฐบาลและสถานพยาบาลสัตวเอกชน ในเขตพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ เปรียบเทียบผลการศึกษาและนํามาวิเคราะหผล
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาตอไป
2.2 การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาตัวแปรอิสระในปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เชนการศึกษาเชิงลึก
ในเรือ่ ง Real Time Bidding (RTB) เพราะการศึกษาเทคโนโลยีนจี้ ะทําใหโฆษณาไดตรงกลุม เปาหมายมากขึน้
และการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่อง Search Engine Optimization (SEO) เพราะมีความสําคัญตอกลยุทธ
การตลาดออนไลน โดยเปนองคประกอบสําคัญที่จะดึงดูดผูบริโภคใหเขามาหาธุรกิจผานชองทางออนไลน
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