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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการดาเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้ ใช้
วิจัยเชิงคุณภาพด้ วยวิธกี ารสัมภาษเชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท มีการนากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) มาพัฒนาองค์กรด้ านงานบริการให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค
ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์สร้ างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) นาจุดแข็งและ
จุ ดเด่นขององค์กรมาทาเป็ นกลยุทธ์เพื่อดึงดูดผู้บริโภคและสร้ างความได้ เปรียบและความโดดเด่ นเหนือคู่แข่งในการ
แข่งขัน และมีการนานวัตกรรมทางการแพทย์เข้ ามาประยุกต์ให้ ร่วมกับธุรกิจ และยังสอดคล้ องกับนโยบาย Thailand 4.0
กลุ่มสาธารณะสุขและเทคโนโลยีการแพทย์ ที่ซ่ึงนานวัตกรรมทางการแพทย์เป็ นตัวช่วยในการขับเคลื่อนประเทศให้ มกี าร
พัฒนาไปต่อได้ มีความแตกต่างกับโรงพยาบาลสัตว์ท่วั ไป ที่ใช้ กลยุทธ์ในการดาเนินงานแบบพื้นฐาน จึงไม่เกิดความ
แตกต่างของธุรกิจและไม่สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้
คาสาคัญ: กลยุทธ์การดาเนินงาน, โรงพยาบาลสัตว์
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Abstract
This study aimed to examine the implementation of the strategy in an iVET International Animal Hospital. In this
research was used qualitative research methods-depth interview. The study indicated that iVET International
Animal Hospital. They have to a Strategic Marketing Mix or 7P's, to develop the enterprise services to meet the
needs of consumers, coupled with the development of the enterprise effectively and Differentiation Strategy, to
brought the strengths and the prominent points of the organization to attract consumers, and take advantage over
their competitors to stand out of the competition And the introduction of innovations into medical applications to
join the business and the consistency with the policy, Thailand 4.0, Health and medical technology group,
brought the medical innovative that help to drive the development of the country to continue. Unlike a typical
animal hospital that's used in the basic operations, so it's not a difference of business and not be able to attract
consumers.
Keywords: Implementation Strategy, Animal Hospital
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บทนา
ในปั จจุ บันสังคมของคนไทยมีก ารเปลี่ ยนแปลงทางด้ า นครอบครั วจากสมัย ก่อ นครอบครั วมีข นาดใหญ่ ได้
เปลี่ยนเป็ นครอบครัวขนาดเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ วิถีการใช้ ชีวิตเปลี่ยนแปลง
ไปคนวัยแรงงานมีการส่งผลให้ ครองตัวเป็ นโสดมากขึ้น ชีวิตของคนในเมืองมีการใช้ ชีวิตตามลาพัง การเผชิญการแข่งขัน
และแรงกดดันที่มีอยู่มากในปั จจุบัน ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างอายุในสังคมในอนาคต มีสาเหตุมาจากการ
ลดลงของภาวะการเจริญพันธ์โดยประชากรจะมีลูกกันน้ อยลง รวมทั้งสังคมผู้สงู อายุมีการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง เพราะคาดว่า
จานวนผู้สงู อายุจะเพิ่มมากขึ้น เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถช่ วยยืดอายุของมนุษย์ให้ ยืนยาว การ
เปลี่ยนไปทางด้ านทัศนคติของคนไทยอยู่เป็ นโสดกันมากขึ้น ทาให้ คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเลี้ยงสัตว์กนั มากสัตว์ท่นี ิยม
เลี้ยงส่วนใหญ่ ได้ แก่ สุนัข แมว กระต่าย เป็ นต้ น การเลี้ยงสัตว์เป็ นหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถนามาใช้ ประโยชน์ในการ
ทางาน ผ่อนคลายความเหงาและลดความเครียด (สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ,2556)
ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้ จึงรับความสนใจจากผู้ประกอบการรายใหม่อย่างต่อเนื่อง เพราะมีมูลค่าตลาดรวมของ
ธุรกิจไม่ต่ากว่า 22,000 ล้ านบาท โดยเป็ น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงร้ อยละ 23 อาหารสัตว์ ร้ อยละ 45 ธุรกิจ บริการ
สัตว์เลี้ยงร้ อยละ 32 ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการเตรียมทาธุรกิจสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร เช่น ศูนย์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงครบวงจร
อาหารเสริมของเล่น เสื้อผ้ าและเครื่องประดับ สตูดิโอถ่ายภาพ ธุรกิจเสริมสวย บริการอาบนา้ แต่งขนถึงบ้ าน คาเฟ่ และ
โรงแรมสาหรับสัตว์เลี้ยง ศูนย์ฝึก ศูนย์รับ รวมไปถึงธุรกิจประกันภัยสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังมีการขยายตลาดเข้ าถึงสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อให้ ผ้ บู ริโภคมีความมีความสะดวกสบายมากขึ้น
โรงพยาบาลสัตว์เป็ นอีกหนึ่งในธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่มีความสนใจเป็ นอย่ างมาก
และยังสามารถรายได้ ให้ กบั ตนเองได้ มาก ทางผู้วิจัยจึงได้ เลือกกรณีศึกษา โรงพยาบาลไอเว็ท เป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และโรงพยาบาลสัตว์มีความสาคัญอย่ างมากกับการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง คอยดูแล
สุขภาพโรคต่างๆ ดูแลเรื่องตัดแต่งขน เรื่องอาหารสัตว์ การฝึ กให้ สตั ว์มีความสามารถ ผู้ประกอบการรายใหม่จึงให้ ความ
สนใจและเกิดการแข่งขันกันทางธุรกิจสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลไอเว็ทกับโรงพยาบาลอื่นมีความ
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น การทาธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็ นสิ่งที่ทาให้ ผ้ ูประกอบการรายใหม่มีความสนใจอย่าง
มาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษา การประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ในการดาเนินงานธุรกิจสัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท ซึ่ง
สอดคล้ องกับยุ ด Thailand 4.0 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่มีการนานวัตกรรมในด้ าน
อุปกรณ์การแพทย์หรือการแพทย์เกี่ยวกับสัตว์ซ่งึ เป็ นตัวช่วยในการขับเคลื่อนประเทศให้ มีการพัฒนาไปต่อได้ การทาวิจัย
นี้เพื่อเป็ นแนวทางและประโยชน์ให้ ได้ เกิดความรู้ การพัฒนากลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อสร้ างความได้ เปรียบจากคู่แข่ง
ทางการค้ า โดยสามารถนาไปพัฒนาต่อได้ ในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
วิธีการดาเนินงานวิจยั
งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ในการดาเนินงานของธุรกิจสัตว์เลี้ยง เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ของโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทว่ามีการดาเนินงานอย่างไรที่ทาให้ ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างก้ าวกระโดดและจะเป็ นผู้นาใน
ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในอีกไม่ช้า การศึกษาครั้งนี้ ใช้ วิธีการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เอกสาร และนาเสนอรายงาน
แบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ใช้ การศึกษาแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ โดยค้ นคว้ ารวบรวมข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ คือ งานวิจัยและ
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ของธุรกิจสัตว์
เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
2.เพื่อศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานของกลยุทธ์สร้ างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ของธุรกิจสัตว์
เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
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สืบค้ นข้ อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อานวยการของโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทเพื่อ ให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน
และครอบคลุม
ขอบเขตการศึกษา
1.ด้ านระยะเวลา โดยศึกษาในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
2.ด้ านข้ อมูลและเนื้อหา ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของการดาเนินของธุรกิจสัตว์เลี้ยง โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถูกต้ อง
และครอบคลุมมากที่สดุ โดยคาถามจะมีลักษณะแบบปลายเปิ ด (Open-ended Question) ซึ่งให้ อสิ ระกับผู้ตอบคาถามการ
วิจัยได้ แสดงความคิดเห็น
2. เครื่องมือที่ใช้ ประกอบการสัมภาษณ์ คือ สมุดจดบันทึก ปากกา เครื่องบันทึกเสียง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล 2 ประเภทที่สาคัญ ได้ แก่
1.แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิท่ีใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ให้
ข้ อมูลหลัก (Key Informant) เพียงคนเดียว คือ สัตว์แพทย์หญิง วรางคณา พันธุว์ าณิช ผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
2.แหล่งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
แหล่ งข้ อมูลทุติยภูมิท่ใี ช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ข้ อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
หนังสือ บทความ เอกสาร รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อนาข้ อมูลมาเป็ นพื้นฐานในการ
ดาเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ ทราบถึงการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ในการดาเนินงานของโรงพยาบาล
สัตว์ไอเว็ท
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ค้ นค้ วาข้ อมูลจากเอกสาร งานวิจัย บทความต่างๆที่เกี่ยวข้ อง และสืนค้ นข้ อมูลออนไลน์ เพื่อค้ นหาบทความ
ต่างๆและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้อานวยการโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบข้ อมูลก่อนวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วน และคุณภาพของข้ อมูล การตรวจสอบ
ข้ อมูลที่นิยมใช้ กนั มากในวิจัยเชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า ซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้ วิธตี รวจสอบข้ อมูลแบบสาม
เส้ า คือการเก็บข้ อมูบจากแหล่งต่างๆกัน เพื่อรวมข้ อมูลเรื่องเดียวกัน เพราะจะได้ ข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจน
ผลการศึกษา
โรงพยาบาลไอเว็ทเป็ นโรงพยาบาลที่บริการรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงต่างๆ โดยยึดหลักในคุณธรรม จริยธรรมใน
การรั กษา ซื่ อสัต ย์ ต่ อลู กค้ า จึ ง มั่น ใจได้ ว่าจะได้ รั บ การรั ก ษาที่ดีท่ีสุด จากทางโรงพยาบาล ด้ ว ยเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย
ครอบคลุมตั้งแต่การป้ องกันรักษาตลอดจนการฟื้ นฟูสขุ ภาพครบวงจร ที่ได้ รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ISO 9001
: 2008 และมาตรฐาน "TAHSA" ทาให้ iVET เป็ นโรงพยาบาลสัตว์ช้ันนาที่ครอบคลุมทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งมีการ
ยึดหลักมาตรฐาน 3I คือ International , Integrity , Innovation
ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ของ Philip Kotler
1. ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) ในด้ านของโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทมีการให้ บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ด้ านทั้งที่จับต้ องได้ เช่นมีการขายอาหารสัตว์ หรือ pet shop ในตัวโรงพยาบาลเองมีการขายของภายใต้ แบรนด์ตัวเองที่
คิดค้ นขึ้นมา และแบรนด์อ่นื ๆที่นาเข้ ามาจากบริษัทอื่นคล้ ายการขายขอในห้ างสรรพสินค้ า ด้ านที่จับต้ องไม่ได้ คือ การ
บริการในด้ านต่างๆของโรงพยาบาลมีมากมาย เช่น คาเฟ่ สัตว์เลี้ยงที่เปิ ดให้ บริการสามารถเข้ ามาเล่นกับสัตว์และซื้อขนม
ให้ สั ต ว์ เ ลี้ ยง ศู น ย์ ก ารแพทย์ เ ฉพาะด้ า นอุ ป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ สั ต ว์ พิ ก ารซึ่ ง มี ก ารท าขาเที ย มให้ สัต ว์ ท่ี พิ ก าร ศู น ย์
กายภาพบาบัดสัตว์เลี้ยง สามารถนาสัตว์มาฝึ กและบาบัดให้ มีสขุ ภาพแข็งแรงจากโรคต่างๆ ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้ าน

อุบัติเหตุและฉุกเฉินมีบริการตลอด24 ชั่วโมง บริการด้ านการแพทย์ฉุกเฉินกับสัตว์ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ และ
ผู้ป่วยวิกฤติท่ตี ้ องการการรักษาอย่างเร่งด่วน ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้ านระบบสืบพันธุ์ ศูนย์มีการให้ บริการตรวจต่างๆ
เช่น ตรวจสุขภาพ เซลล์วิทยา รังสีวินิจฉัย การแพทย์เฉพาะด้ านทันตกรรม และยังมีโรงแรมสัตว์เลี้ยงซึ่งมีการรับฝากเลี้ยง
มีการดูแลต่างๆ มีการตรวจปั ญหาช่องปากของสัตว์เลี้ยง และทางโรงพยาบาล มีนวัตกรรมที่แตกต่างจากที่อ่นื คือ การมี
การทาขาเทียมในสัตว์เลี้ยง พัฒนาบาบัดสัตว์เลี้ยง
2. ด้ านราคา (Price) ด้ านราคาความสามารถในด้ านการจ่ายดูแลสัตว์เลี้ยงจะแบ่งลูกค้ าออกเป็ น 4 กลุ่มด้ วยกัน
คือ A B C D กลุ่ม A เป็ นลูกค้ าที่มีความสามารถในการใช้ จ่ายสูง มีความใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงสูง มีความรู้, กลุ่ม B เป็ น
ลูกค้ าที่มีความสามารถในการใช้ จ่ายอยู่ ในระดับปานกลาง แต่ มีความใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงสูง , กลุ่ม C เป็ นลูกค้ าที่มี
ความสามารถในการใช้ จ่ายสูง แต่มคี วามใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงไม่มากนัก, กลุ่ม D เป็ นผู้เลี้ยงสัตว์ท่วั ไป ไม่มคี วามใส่ใจสัตว์
เลี้ยงมากเท่าที่ควร เช่น เลี้ยงสุนัขไว้ เพื่อเฝ้ าบ้ านเท่านั้น ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทมีการโฟกัสลูกค้ าในระดับ
ของ B2A คือตั้งแต่ กลุ่ม B ขึ้นไป
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้ านทาเลที่ต้ังโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท มีการเลือกทาเลที่ต้ังในการ
บริการ 3 แห่งอยู่บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล และมีการขยายสาขาออกไปต่างประเทศอีก 2 สาขา คือ สาขาเวียงจันทร์
ประเทศลาว และ สาขาฮานอย ประเทศเวียดนาม ทาให้ โรงพยาบาลมีช่องทางในการบริการลูกค้ าได้ มากขึ้น และมีแผนใน
การขยายพื้นที่อ่นื ๆในอนาคต
4. ด้ านการส่งเสริม (Promotions) มีการโฆษณาด้ านความสามารถของแพทย์เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ า
มากกว่าการทาโฆษณาส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทยังมีการจัดทานิทรรศการ
(Event) เพื่อดึงดูดลูกค้ ามีความสนใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงเข้ ามาร่วมงามอย่างต่อเนื่อง การทา CSR เพื่อช่วยเหลือสัตว์
เลี้ยงที่ประสบอุบัติเหตุ เช่ น รับบริจาคโลหิต และการทาการตลาดออนไลน์เพื่อให้ ผ้ ูบริโภคได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
5. ด้ านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ทางด้ านโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทได้ มกี ารคัดเลือกแพทย์ ที่มี
ความสามารถในการแก้ ปัญหาได้ และมีความสามารถในการรักษาสัตว์ได้ ดี ซึ่งแพทย์ท่ที างานร่วมกันโรงพยาบาลสัตว์น้นั
เป็ นแพทย์ในอันดับต้ นของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้ องการและสร้ างความมั่นใจให้ ลูกค้ า เพราะบุคลากรคือหัวใจ
หลักของการให้ บริการโรงพยาบาลสัตว์
6. ด้ านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) หมอ ผู้ ช่ ว ยและ
เจ้ าหน้ าที่ประจาโรคพยาบาลสัตว์ มีการแต่งตัวที่ถูกต้ องตามระเบียง เรียบร้ อย มีการเจรจาต่อลูกค้ าที่ดี มีประติสมั พันธ์ท่ี
ดี ร่วมถึงการดูแลเอาใจใส่ มีมาตรฐานในการบริการที่รวดเร็วตลอด24ชั่วโมง
7. ด้ านกระบวนการ (Process) โรงพยาบาลสัตว์ให้ บริการรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงต่างๆ โดยยึดหลักในคุณธรรม
จริยธรรมใน การรักษา ซื่อสัตย์ต่อลูกค้ า จึงมั่นใจได้ ว่าจะได้ รับการรักษาที่ดีท่สี ุด ด้ วยเทคโนโลยีท่ที ันสมัยครอบคลุม
ตั้งแต่การป้ องกันรักษาตลอดจนการฟื้ นฟูสุขภาพครบวงจร ที่ได้ รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ISO 9001 : 2008
และมาตรฐาน "TAHSA" โรงพยาบาลสัตว์ ได้ ใช้ หลัก “3i” คือ
-International การบริการที่ได้ การรับรองคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2008 พร้ อมทีมสัตวแพทย์ท่มี ีมาตรฐานและ
เครื่องมือที่ทนั สมัย ตลอดจนสาขาที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ทาให้ iVET เป็ นโรงพยาบาลสัตว์ช้นั นาแห่งหนึ่งที่
ได้ รับความไว้ วางใจ
-Integrity เรายึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการรักษา และซื่อสัตย์ต่อลูกค้ าเป็ นหลักในการบริการ ท่านจึงมั่นใจได้ ว่าจะ
ได้ รับการรักษา ที่เหมาะสมพร้ อมคาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ในการตัดสินใจ
-Innovation เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย ครอบคลุมตั้งแต่การป้ องกันรักษาและฟื้ นฟูสุขภาพเพื่อ
ความเป็ นเลิศทางวิชาชีพ เราได้ มกี ารตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้ างนวัตกรรมทางสัตวแพทย์
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ทฤษฎี Differentiation Strategy ของ Micheal E. Porter
1.ความแตกต่างในด้ านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)
โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท ได้ ใช้ นวัตกรรมทางการแพทย์ท่คี รบครั่นและเหนือคู่แข่ง เช่น การทาขาเทียมในสัตว์ ทา
วิลล์แชร์ให้ สตั ว์เลี้ยง การพัฒนาเครื่องมือในการกายภาพบาบัดในสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลสัตว์ท่แี รกและที่เดียวใน
ประเทศไทยในตอนนี้ ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ นอกจากนี้เมื่อผู้บริโภคหรือลูกค้ าต้ องการสินค้ าที่เป็ น
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทางโรงพยาบาลอื่นหรือคู่แข่งทางการตลาดต้ องมาทาการซื้อสินค้ าจากทางโรงพยาบาลสัตว์ไอ
เว็ท อีกด้ วย ทางโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท ได้ ลงทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
สร้ างความแตกต่างและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง
2.ความแตกต่างในด้ านบริการ (Service Differentiation)
โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท มีบริการที่ครบคลุมและครบครัน ทั้งบริการในการขายสินค้ า เช่น อาหารสัตว์ อุปกรณ์
เครื่องใช้ สตั ว์ โรงแรมสัตว์เลี้ยง สถานพยาบาล ตัดแต่งขนสัตว์ และ ฌาปนกิจศพสัตว์ ซึ่งเป็ นบริการที่ค่แู ข่งรายอื่นมักจะ
มีไม่ครบถ้ วน และยังมีบริการหลังการขาย ใส่ใจผู้บริโภคด้ วยการมีการนัดวันเวลาในการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเป็ นประจา
แล้ วแต่รายไปอาจจะเป็ นตรวจทุกเดือน หรือ ตรวจประจาปี เพื่อป้ องกันไม่ให้ สตั ว์เลี้ยงเกิดเจ็บไข้ ได้ ป่วยอีกในครั้งต่อไป
และทาให้ สตั ว์เลี้ยงมีสขุ ภาพแข็งแรง
3.ความแตกต่างในด้ านบุคลากร (People Differentiation)
ในด้ านสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลเป็ นอันดับต้ นๆของประเทศไทย ได้ ร่วมทางานร่วมกับโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
เพื่อให้ ลูกค้ าได้ มีความมั่นใจในการให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท ได้ คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานรับรองจาก สมาคมสัตว์แพทย์แห่ งประเทศไทย และมีความสามารถเฉพาะทางในระดับต้ นๆซึ่งเป็ น 1 ใน 5
ของประเทศไทย และยังสามารถตรวจสอบและเลือกใช้ บุคลากรได้ เพื่อความสะดวกและพึ่งพอใจของลูกค้ า
4. ความแตกต่างในด้ านภาพลักษณ์ (Image Differentiation)
โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท ผู้นาทางด้ านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์อนั ดับ 1 ของประเทศไทย มีผ้ เู ชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง สามารถสร้ างความประทับใจและความมั่นใจให้ กับลูกค้ า ด้ วยการเติบโตของธุรกิจที่กาลังพุ่งสูงอย่ างก้ าว
กระโดด ท าให้ ส ามารถมั่น ใจถึง คุ ณ ภาพที่ต ามมาได้ โรงพยาบาลไอเว็ท สถานที่ค รบวงจรส าหรั บ คนรั ก สัต ว์ เ ลี้ ยง
รับประกันความพึ่งพอใจ เมื่อรักษาสัตว์หรือให้ บริการอื่นๆของทางโรงพยาบาล มีมาตรฐานรับรองทางสมาคมสัตว์แพทย์
แห่งประเทศไทย
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท มีกลยุทธ์ในการดาเนินงานที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีการนาหลักการของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) มาใช้ ในกระบวนการดาเนินงาน
ทั้งการให้ บริการ และวางแผนองค์กร ช่วยให้ ธุรกิจมีการดาเนินงานที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค และมีกลยุทธ์
สร้ างความแตกต่างของสินค้ าและบริการ เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้บริโภค สร้ างตนเองให้ อยู่ในระดับที่เนื่อคู่แข่ง มี
การน าหลั กการของกลยุ ทธ์การแข่ งขัน (Compettitive Starategy) โดยใช้ กลยุ ทธ์ส ร้ างความแตกต่ าง (Compettitive
Starategy)(วิกรานต์,2554) โรงพยาบาลไอเว็ทได้ นานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการแพทย์ เข้ ามาเป็ นหนึ่งในปั จจัยสร้ าง
ความแตกต่างเหนือคู่แข่ง
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ (ปี ยะวรรณ,2560) ในเรื่องราวของการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
พบว่ามีความสอดคล้ องกัน โดยการนากลยุทธ์ต่างๆเข้ ามาร่ วมประยุ กต์ใช้ ในการดาเนินธุรกิจ ทาให้ ธุรกิจมีประสิ ทธ์
ภาพ และมีมาตรฐาน ดังนั้นการนาธุรกิจในปั จจุบันต้ องมีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กับธุรกิจ
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดให้ กับธุรกิจในอนาคต เพื่อให้ ธุรกิจมีการ
เติบโตและก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ว
โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท ยังได้ นานวัตกรรมทางการแพทย์ท่ใี ช้ ในการรักษาสัตว์ เข้ ามาร่วมในการดาเนินงาน และ
ตั้งเป้ าหมายว่ าจะเป็ นผู้นาทางด้ านนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลในกลุ่ม สาธารณสุข

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

สุขภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์,2559) โดยการนานวัตกรรมทางการแพทย์เข้ ามาช่วยขับเคลื่อน
แล้ วพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ไทย เป็ นจุ ด มุ่ ง หมายของนายกรั ฐ มนตรี ที่ ว่ า “เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม”
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สรุปผลการศึกษา
ในการทาธุรกิจทางด้ านบริการ กลยุทธ์ Marketing Mix 7P’s เป็ นสิ่งสาคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปในแนวทางที่
ถูกต้ อง และการทากลยุทธ์สร้ างความแตกต่างจะทาให้ ธุรกิจมีความโดดเด่น เมื่อนาสองกลยุทธ์เข้ ามาร่วมประยุกต์ใช้ ใน
ธุรกิจ จะเป็ นตัวนาพาธุรกิจให้ ประสบความสาเร็จ โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทได้ ใช้ กลยุทธ์ดงั กล่าวในการขับเคลื่อนธุรกิจสัตว์
เลี้ยงเพื่อสร้ างความแตกต่างระหว่างตนและคู่แข่ง ภายใต้ แนวคิด “เป็ นผู้นาทางด้ านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการแพทย์”
เพื่อสร้ างความประทับใจและความเชื่อมั่น โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ทมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความกล้ าที่จะแตกต่าง สรรหาสิ่ง
ที่ดที ่สี ดุ มาให้ ลูกค้ า และพัฒนาต้ นเองอยู่เสมอ นั้นเป็ นสิ่งที่เป็ นตัวกาหนดเป้ าหมายของโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท ช่วยเหลือ
ทางด้ านบริการและเป็ นผู้นาต่อไปในอนาคต ทั้งสองกลยุทธ์ท่กี ล่ าวมา ล้ วนแต่มีความสาคัญอย่ างยิ่งในการประยุกต์ใช้
เพื่ อให้ ธุร กิจ สัตว์ เลี้ย งประสบความสาเร็จในตลาดได้ และยั งสอดคล้ องกับยุ ค Thailand 4.0 กลุ่ มสาธารณะสุขและ
เทคโนโลยีการแพทย์ท่ีมีการนานวัตกรรมในด้ านอุปกรณ์การแพทย์หรือการแพทย์เกี่ยวกับสัตว์ซ่ึงเป็ นตัวช่ วยในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้ มกี ารพัฒนาไปต่อได้
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