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บทท่ี 2 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ ใน
การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง โดยนำเสนอเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
2. แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจบริการ   
3. แนวคิดเก่ียวกับการขยายตัวทางธุรกิจ 
4. แนวคิดและความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. ธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1. แนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

 ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) หมายถึงความสามารถที่องค์การดำเนิน
ธุรกิจของตัวเองได้ดีกว่าองค์การอื่นทำกำไรได้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือองค์การสามารถสร้างให้
เกิดคุณค่าแก่องค์การมากกว่าคู่แข่งขัน (เรวัฒน์ ชาตรีวิศิษฎ์และคณะ, 2553) 

           การสร้างความมั่นคงให้องค์การที่ดีที่สุด0คือ0การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งเป็นหัวใจ
ของการวางแผนกลยุทธ์ ความได้เปรียบในการแข่งขัน คือ สิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษขององค์กรที่คู่แข่งไม่
สามารถเลียนแบบได้หรือคู่แข่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวเองมากก่อนที่จะเลียนแบบความสามารถของเราได้ 
เช่น นวัตกรรม ระบบการจัดการภายในองค์กร ระบบการบริหารองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นต้น 
ปัจจัยที่ เป็นพ้ืนฐานที่สำคัญมากที่สุดในการทำให้ เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน  ก็คือ ความรู้ 
(Knowledge) ที่องค์กรต้องพยายามสร้างขึ้นมาด้วยการเรียนรู้ (Learning) และพัฒนามาเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) ให้ได้ จากน้ันผู้บริหารต้องดึงเอาความรู้ต่างๆที่บุคลากรมีเพ่ือมาสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) ให้กับองค์กรต่อไป ความได้เปรียบทางการแข่งขันจะขึ้นอยู่กับความสามารถที่เป็น
เลิศขององค์กร ทั้ง 3 ด้าน คือ 

1.0ขายสินค้าที่ถูกกว่า (cost leadership) คือ ผลิตด้วยต้นทุนต่ำกว่า ความได้เปรียบทางด้าน
ต้นทุน ก็คือ องค์การสามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน ซึ่งเปรียบเทียบกับประโยชน์ใช้สอยของ
สินค้าน้ัน โดยปกติต้นทุนต่ำจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดใหญ่มากและสินค้าที่ผลิตจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน
เดียวกัน คือ การท่ีต้นทุนของสินค้าเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างต่ำเท่าน้ันไม่เพียงพอแต่จะต้องเป็นต้นทุน
ส่วนรวมขององค์การและของทุกผลิตภัณฑ์ต่ำด้วยและผลดีของต้นทุนต่ำ ก็คือ บริษัทมีกำไรสูงกว่ากำไรปกติ
และขณะเดียวกันป้องกันคู่แข่งไม่ให้ลดราคาลง ป้องกันลูกค้าและผู้ขายวัตถุดิบกดดันในด้านราคาเพราะ
ต้นทุนต่ำอยู่แล้ว          

2.0ขายสินค้าและให้บริการที่ดีกว่า (differentiation) คือ ขายสินค้าหรือให้บริการที่แตกต่าง      
คำว่า สินค้าและบริการที่แตกต่างไปจากองค์การอ่ืนน้ัน หมายถึง สินค้าและบริการขององค์การที่พิเศษไปจาก
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สินค้าและบริการขององค์การอ่ืนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง หรือหลายๆ ทาง และความแตกต่างน้ีทำให้ผู้ซื้ออยากใช้
สินค้าน้ันและยินดีจะจ่ายซื้อสินค้าน้ันในราคาที่สูงกว่าสินค้าอ่ืน     

3.0การตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน (quick response) คือ ความเร็วในการทำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตัดสินทางการบริหารที่รวดเร็วที่ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้า การ
ตอบสนองโดยรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการมีความยืดหยุ่นขององค์การ0แม้องค์การจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นพอ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงก็ทำได้ยาก การตอบสนอง
อย่างรวดเร็วส่งผลไปถึงการสร้างความแตกต่างและการเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนด้วย การตอบสนองอย่าง
รวดเร็วก่อให้เกิดผลดีในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ให้ดีขึ้น การทำตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และการตอบคำถามของลูกค้าได้รวดเร็ว ผลดี
เหล่าน้ีทำให้องค์การต้ังราคาได้สูงกว่าโดยลูกค้ายอมรับได้    

 Michael E. Porter ก็ได้คิดค้นแนวคิดการนำกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยเขา
ได้เขียนหนังสือเรื่องหน่ึงเกี่ยวกับความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจ ช่ือว่า0Competitive Advantage 
ซึ่งได้กล่าวหลักการไว้ว่า หากต้องการให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้แล้ว จะต้องใส่ใจในสิ่ง 3 อย่างต่อไปน้ี 
(Michael E. Porter, 1998:P. 167)     

 1.0กลยุทธ์ต้นทุน (Cost Strategy) กิจการต่าง ๆ พยายามลดต้นทุนจนทำให้สร้างความได้เปรียบ
กว่าคู่แข่งขัน00การลดต้นทุนทางการจัดการ (Cost Leadership) พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่แข่งขันทางธุรกิจมาเป็นแนวทางในการลดต้นทุนทางการจัดการขององค์กร เช่น ผลิต
สินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพขณะที่ต้นทุนถูกกว่าคู่แข่งขัน การลดเวลาของกระบวนการทำงานให้สั้นลง 
แต่ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพนักงานเท่าเดิม เป็นต้น  

 กลยุทธ์การลดต้นทุน (Cost Reduction) เป็นเทคนิคนำมาใช้เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากร 
ต่าง ๆ ในการดำเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถขายสินค้าและ
บริการได้ในระดับราคาต่ำกว่าคู่แข่ง         

 

 กลยุทธ์การลดต้นทุนทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง 2 ประการ คือ 
 1.0ความได้เปรียบด้านราคา องค์การธุรกิจที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าสามารถกำหนดราคาของสินค้า
ได้ต่ำกว่าคู่แข่ง  

2.0ความได้เปรียบด้านการทำกำไร การลดต้นทุนย่อมสามารถมีกำไรได้มากกว่า เมื่อจำหน่ายสินค้า
และบริการในปริมาณคุณภาพใกล้เคียงกันและในระดับราคาเดียวกัน000000000000000 

 แนวทางการลดต้นทุนมี 5 วิธี คือ 

 00000 1.0Reduction of Loss หรือ การลดค่าใช้จ่ายสูญเปล่าต้องพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหา
ข้อบกพร่องโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายมาตรฐาน (Standard Cost) กับ
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ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (Actual Cost)0เพ่ือหาทางลดช่องว่างระหว่างทั้งสองค่าให้น้อยที่สุด  
 2.0Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบต้นทุนของบริษัทกับบริษัทอ่ืน ๆ ที่เป็นธุรกิจประเภท
เดียวกัน            
 3.0IE Approach คือ การใช้เทคนิค Industrial Engineering หรือ IE เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการ
ทำงาน (work process) ในส่วนต่าง ๆ โดยจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการทำงานของคนงานเพื่อ
กำหนดเวลามาตรฐาน         
 4.0VA/AE Approach หรือ การใช้เทคนิค Value Analysis/Value Engineering ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่นำมาใช้ลดค่าใช้จ่าย คิดค้นวิธีการที่มีต้นทุนที่ถูกกว่า      
 5.0Engineering/Breakthrough/Zero-based0budgeting0คือ0การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการ
ทำงานใหม่ ที่มีความแตกต่างไปจากวิธีการเดิม       
 แนวทางดังกล่าวมุ่งลดความสูญเสียและค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็น ตลอดจนลดงานท่ีไม่
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ส่งผลกระทบทำให้คุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการต้องลดลง 
  

2.0กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiate0Strategy) การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ จะทำให้เป็นเอกลักษณ์ของ
องค์กรที่เกิดจากกระทำการ ซึ่งเป็นการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ อาจจะเป็นความแตกต่างใน
กระบวนการทำงานขององค์กรหรือสินค้าและบริการ แต่ทั้งน้ีความแตกต่างดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขันซึ่งกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
หมายถึง การสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในตัวของสินค้าและบริการที่นำมาซึ่งความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืน 
เป็นกลยุทธ์ที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะคุณค่าที่เคยมีในอดีตอาจไม่ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคเมื่อเวลาเปล่ียนไป เหตุผลที่ต้องพัฒนาตลอดเวลา เพราะการแข่งขันในตลาดมีสูงมาก สินค้าและ
บริการที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกันมาก ธุรกิจจึงต้องสร้างสินค้าและบริการให้แตกต่างจาก
คู่แข่งเพ่ือตอบสนองความต้องการน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

3.0กลยุทธ์มุ่งเฉพาะกลุ่ม (Niche or Focus Strategy) เป็นการมุ่งบริการลูกค้าเฉพาะกลุ่ม     
กลยุทธ์การมุ่งจุดสนใจ (Focus Strategy) ในกลยุทธ์น้ี อาจแยกออกได้เป็นการมุ่งจุดสนใจที่ลูกค้า ซึ่งอาจจะ
เป็นเด็ก ผู้หญิง คนแก่ วงการแพทย์ ฯลฯ การมุ่งความสนใจไปในสิ่งที่ตนเองถนัดและมีความเช่ียวชาญจะ
สร้างให้เกิดเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันได้ การมุ่งจุดสนใจที่ตลาดเป็นอีกมิติหน่ึงในเชิงธุรกิจตลาด
ดังกล่าวอาจจะเป็นตลาดที่เกิดใหม่ ตลาดที่มีการอ่ิมตัวแล้ว หรือ ตลาดเฉพาะ (Niche Market) องค์การจึง
จำเป็นต้องเลือกใช้กลยุทธ์ที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดนั้นที่มีความ
แตกต่างในเรื่องความต้องการสินค้า รูปแบบของผลิตภัณฑ์ สีสัน คุณภาพ และความคาดหวังที่มีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังน้ันการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ธุรกิจเดียวกันในทุกตลาด จึงเป็นการตัดสินใจท่ี
ไม่เหมาะสม กลยุทธ์การมุ่งจุดสนใจอาจมีการพิจารณาทั้งลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และตลาดพร้อมกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
การศึกษาวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจและของอุตสาหกรรมนั้น เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการกำหนดกลยุทธ์ ผู้บริหารจึงต้องศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจ
 ดังน้ันทั้งสามกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยให้องค์กรสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน แต่ทั้งน้ี
กลยุทธ์ที่จะเลือกใช้ในองค์กรก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรหรือ
สถานการณ์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่  จะเห็นได้จากความพยายามในการบรรลุกลยุทธ์ความเป็นผู้นำในเรื่อง
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ต้นทุนที่มีการพัฒนานำเอาเทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) เข้ามาใช้ล้วนแล้วแต่เป็นความพยายามใน
การลดต้นทุนทั้งสิ้นหรือแม้แต่รูปแบบการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามก็ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันที่มีอย่างมากมายแบบไม่รู้จบ 

 พัชสิรี ชมพูคำ (2553) กล่าวว่า การจัดการเพื่อเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ือให้กิจการ
สามารถเอาชนะคู่แข่งขันและอยู่รอดได้ องค์การต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง 
ซึ่งหมายความว่า องค์การจะต้องสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งขัน การทำจะทำได้ดีกว่าใน
สายตาลูกค้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังน้ี   

 1.0ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน (Cost Competitiveness) ในยุคของความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลากหลายได้ง่ายขึ้น ไม่เป็น
การยากสำหรับผู้บริโภคท่ีจะตรวจสอบข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้า และบริการก่อนตัดสินใจซื้อ ธุรกิจใดที่
สามารถนำเสนอสินค้าดีในราคาที่ต่ำ จึงมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่า ความได้เปรียบในแง่ต้นทุน
น้ัน วิธีการหน่ึงคือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีของเสียหรือความเสียหายน้อยที่สุด ซึ่ง
ถึงแม้จะเป็นเร่ืองเล็กๆน้อยๆ หากธุรกิจไม่มองข้ามแล้วก็สามารถช่วยประหยัดต้นทุนและสามารถให้ต้ังราคา
สินค้าหรือบริการที่ดึงดูดใจลูกค้าได้     

2.0คุณภาพ (Quality) ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการมากขึ้น ไม่เพียงแต่ต้องการสินค้าและบริการที่มี
ราคาถูก แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ น่ันคือ คุณภาพอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า ในอดีตที่
ผ่านมามองการควบคุมคุณภาพเกิดข้ึนเมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับการตรวจสอบข้อมูลตัวเลข 
ดูจำนวนสินค้าที่ชำรุดเสียหายก่อนที่จะถึงมือลูกค้า แต่ในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพจะเห็นต้ังแต่ในแนวทาง
ป้องกันเพ่ือไม่ ให้ความเสียหายเกิดขึ้น  การใช้แนวคิดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous 
improvement) ทุกด้านของการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ธุรกิจที่จะผลิตสินค้าเท่าน้ันที่จะให้
ความสำคัญในเรื่องคุณภาพธุรกิจ ในส่วนของบริการก็เน้นในเรื่องของคุณภาพของบริการเช่นกัน เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจกับลูกค้าอันจะนำมาซึ่งความเป็นหน่ึงของธุรกิจ 

3.0นวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมเป็นการคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเพียงสินค้า
หรือบริการใหม่เท่าน้ัน แต่ยังอาจหมายรวมถึงกระบวนการใหม่ในการทำงาน ในปัจจุบันและอนาคตของ
องค์กรอาจจำเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรมเพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแตกต่างเกิดขึ้นใน
ธุรกิจองค์การใหญ่หลายองค์การ การที่องค์การจะได้มาซึ่งนวัตกรรมก็คือ จากบุคลากรขององค์การที่มี
ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันเป็นทีม     

4.0ความรวดเร็ว (Speed) นอกจากราคาและคุณภาพแล้วอีกสิ่งหน่ึงที่ลูกค้าต้องการคือ ความ
รวดเร็ว ถ้ากำหนดให้ทุกอย่างเท่ากัน ใครที่เร็วกว่าย่อมเป็นผู้ชนะ ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการคิดค้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความเร็วในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ความเร็วในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ความรวดเร็วจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจเร็ว
กว่าคู่แข่ง บางธุรกิจใช้ความเร็วเป็นจุดขาย    
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นอกจากแนวคิดของ Porter แล้ว Tracy และ Wiersema (Kotler&Armstrong, 2001: P.  686, 
อ้างถึงในสุวิมล แม้นจริง, 2546) ได้เสนอ กลยุทธ์การแข่งขันการตลาดแบบใหม่ คือ 

1) ธุรกิจสามารถเป็นผู้นำด้านการส่งมอบคุณค่าที่ดีเย่ียมให้แก่ลูกค้า เช่น การเป็นตัวแทนจำหน่าย
สินค้าและเน้นบริการที่ประทับใจกับกลุ่มลูกค้าของตนเอง การใช้กลยุทธ์สร้างคุณค่าน้ีผู้บริหารต้องสร้าง
วัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร ระบบและกระบวนการท้ังในการดำเนินงานและการบริหาร เพ่ือสร้างคุณค่าและ
ส่งมอบให้แก่ลูกค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือเรียกได้ว่ากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อัน ยาวนานกับ
ลูกค้า ให้ลูกค้ามองเห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับ ลูกค้า ตามแนวคิด “ตามใจลูกค้า”  

2) การแข่งขันเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ เช่น การต้องการพักผ่อนแบบส่วนตัว  
3) การแข่งขันด้านชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น การเลือกอ่านประเภทของหนังสือ ตามพฤติกรรม

ความชอบส่วนตัว 
4) การแข่งขันด้านตราย่ีห้อของ ผลิตภัณฑ์  
5) การรวมตัวกันทางธุรกิจหรือการ Co-Brand  

 
2.  แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจบริการ 

 ธุรกิจบริการ (Service Business) หมายถงึ ธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและผลประโยชน์ของธุรกิจ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547: 15)  

 ประเภทของธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการมี 4 ประเภท ดังน้ี    
 1.0แบ่งตามความเก่ียวข้องของสินค้าที่มีตัวตนและความเป็นเจ้าของกิจการ เราสามารถแบ่ง
ลักษณะของธุรกิจบริการตามความเกี่ยวข้องของสินค้าหรือสิ่งที่มีตัวตนที่เก่ียวข้องของสินค้าของสิ่งที่มีตัวตนที่
เก่ียวข้องกับการบริการและความเป็นเจ้าของสินค้าน้ันๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 
     1.10ผู้ซื้อเป็นเจ้าของสินค้าและนำสินค้าไปขอรับบริการจากผู้ขายเช่น บริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
บริการซ่อมรถยนต์ เป็นต้น 

    1.20ผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้าและขายบริการให้กับผู้ซื้อผู้ซื้อสามารถใช้บริการได้แต่ไม่สามารถเป็น
เจ้าของสิ่งที่มีตัวตนท่ีใช้ในการให้บริการ เช่น ศูนย์บริการออกกำลังกาย (Fitness Center) บริการเคร่ืองถ่าย
เอกสาร บริการร้านอินเทอร์เน็ต รถแท็กซี่ โรงแรม ฯลฯ  

    1.30บริการที่มีสินค้าควบมาด้วย เป็นรูปแบบการบริการท่ีมีสินค้าที่เป็นผลลัพธ์จากการให้บริการ
และลูกค้าจะเป็นเจ้าของสินค้าน้ันได้ เช่น ร้านอาหาร ร้านตัดเสื้อ ฯลฯ  

    1.40บริการที่ไม่มีสินค้าเข้ามาเก่ียวข้อง บริการลักษณะน้ีบุคคลผู้ให้บริการมีความสำคัญที่สุด 
ลูกค้ารับบริการจากทักษะและความสามารถของบุคคลผู้ให้บริการและมีความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการไม่ใช่
เครื่องมือหรือสินค้า เช่น นวดแผนโบราณ ร้านตัดผม ฯลฯ 

 2.0แบ่งตามระดับของความเสี่ยงและความพยายามในการซื้อ ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง
สำหรับบริการสะดวกซื้อและบริการตามความชอบและมีความเกี่ยวข้องมากในบริการเลือกซื้อและบริการ
เฉพาะเจาะจงซื้อ ดังน้ี          
       2.10บริการสะดวกซื้อ (Convenience Service) โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสินค้า
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สะดวกซื้อมักจะเก่ียวข้องกับราคาไม่แพงและซื้อบ่อยแต่บริการสะดวกซื้อเป็นบริการท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงต่ำและความพยายามในการซื้อต่ำ เพราะผู้บริโภคถูกทำให้เข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องน้อยกับบริการ
สะดวกซ้ือ เช่น ไปรษณีย์ เมื่อผู้บริโภคนำไปรษณียภัณฑ์ที่ต้องการส่งไปถึงที่ทำการไปรษณีย์ หลังจากที่
ดำเนินกระบวนการส่งมอบ ณ ที่ทำการเรียบร้อยก็ไม่ต้องอยู่รับบริการอีกต่อไป แต่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
จะทำการส่งมอบไปรษณีย์น้ันๆ ไปถึงมือผู้รับต่อไป เป็นต้น     

      2.20บริการตามความชอบ (Preference Service) ผู้บริโภคจะมีความชอบพอในตราผลิตภัณฑ์
เฉพาะและเต็มใจที่เปลี่ยนไปใช้ตราผลิตภัณฑ์อ่ืนถ้าจำเป็น บริการตามความชอบเป็นบริการสะดวกซื้อที่กลาย
มาเป็นบริการที่มีความแตกต่างด้วยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และพัฒนาการความซื่อสัตย์ของผู้บริโภคต่อตรา
ผลิตภัณฑ์ในระดับหน่ึง บริการซื้อตามความชอบเป็นการซื้อที่มีความเสี่ยงมากกว่าและมีความพยายามในการ
ซื้อสูงกว่าเล็กน้อย โดยเปรียบเทียบกับบริการสะดวกซื้อแต่ผู้บริโภคยังมีส่วนเกี่ยวข้องในบริการ เช่น 
ร้านอาหารจานด่วน และร้านล้างอัดรูป เป็นต้น       

     2.30บริการเลือกซื้อ (Shopping Service) ผู้บริโภคจะมีความเสี่ยงมากกว่าในการซื้อบริการ
เลือกซื้อโดยเปรียบเทียบกับบริการสะดวกซื้อและบริการซื้อตามความชอบ ผู้บริโภคเต็มใจที่จะใช้ความ
พยายามในการซื้อมากในการเสาะแสวงหาเปรียบเทียบและประเมินบริการเลือกซื้อเมื่อเปรียบเทียบกับ
บริการสะดวกซื้อและบริการเลือกตามความชอบ ผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการหรือเข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริการมาก เช่น ร้านทำฟัน หรือ ร้านทำผม ที่ผู้รับบริการต้องอยู่รับบริการนั้นๆ 
ด้วยตนเอง เป็นต้น        

     2.40บริการเฉพาะเจาะจงซื้อ (Specialty Service) เป็นบริการเลือกซื้อที่ก้าวข้ามมาสู่ขั้นที่
สามารถสร้างความแตกต่างและสร้างความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายที่จะทำให้ผู้บริโภคเลือกบริษัท
ที่ให้บริการท่ีเขาต้องการเพียงบริษัทเดียวเท่าน้ัน บริการเหล่าน้ีจะมีความเสี่ยงสูงและมีความพยายามในการ
ซื้อสูง ผู้บริโภคจะเต็มใจที่จะคอยและไม่ต้องการอะไรที่น้อยกว่าสิ่งที่เขาคาดหวัง ผู้บริโภคจะมีความคาดหวัง
สูงในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการเฉพาะเจาะจงซื้อ เช่น การพักผ่อน หรือการชมคอนเสิร์ต เป็นต้น 

3.0แบ่งตามส่วนผสมจากง่ายไปถึงที่ซับซ้อน การบริการมักถูกอธิบายถึงในแง่ของความถ่ีของการ
รับบริการและระยะเวลาของธุรกรรม ความไม่แน่นอน ระดับของความเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละราย 
ความซับซ้อนของข้อมูลและประเภทของทรัพยากรที่ใช้ ซึ่งแบ่งประเภทตามส่วนผสมจากง่ายไปถึงที่ซับซ้อน 
โดยในธุรกิจหน่ึงๆ อาจมีบริการเหล่าน้ีเพียงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือหลายรูปแบบ ก็ได้ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 
4 รูปแบบ ดังน้ี           

    3.10ธุรกรรมมาตรฐาน (Mass Transactions) บริการประเภทนี้จะมีรูปแบบการบริการง่ายๆ 
เพียงไม่กี่แบบ มีการบริการท่ีมีความเฉพาะเจาะจงน้อย ลักษณะงานเป็นงานประจำและมีข้อจำกัดด้านตลาด
และราคา เช่น ธุรกรรมฝาก – ถอน ทั่วไปในธุรกิจธนาคาร เป็นต้น  

    3.20สัญญาตามมาตรฐาน (Standard Contracts) บริการประเภทน้ีจะมีรูปแบบการบริการท่ีมี
ความซับซ้อนมากขึ้น เป็นรูปแบบบริการที่มีการสร้างทางเลือกที่มีความหลากหลายมากย่ิงข้ึนสำหรับลูกค้าแต่
ละราย แต่ยังไม่ถึงกับสั่งทำเฉพาะบุคคล เช่น เงินกู้ หรือประกันชีวิต  
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    3.30การส่งมอบที่ เฉพาะเจาะจง (Customized Delivery) การบริการจะถูกออกแบบให้
ตอบสนองความต้องการเฉพาะลูกค้าแต่ละราย มีความยืดหยุ่นมากกว่าต้องการการจัดการสัมพันธภาพที่
เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการจะมีการพูดคุยถึงทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าและ
ทำการสร้างสรรค์รูปแบบบริการที่ตรงกับความต้องการและจะมีการทำสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริการ
ประเภทนี้ด้วย เน่ืองจากเป็นการให้บริการเฉพาะรายไม่สามารถนำไปให้บริการแก่ลูกค้ารายอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ เช่น การออกแบบและสร้างบ้าน เป็นต้น  

      3.40สัมพันธภาพตามความเป็นไปได้ (Contingent Relationship) เป็นบริการที่มีการแบ่ง
รูปแบบการบริการตามลักษณะของปัญหาที่มีความซับซ้อนมีกิจกรรมเกี่ยวข้องมาก มีการติดต่อสื่อสารภายใน
บริการแบบเข้มข้น มีรูปแบบการบริหารโครงการและในการบริการการพัฒนาระบบในระยะยาว รูปแบบ
บริการประเภทน้ีจะมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ของกระบวนการมีขั้นตอนในการบริการเยอะและ
ต้องการการควบคุมอย่างใกล้ชิด เช่น บริษัทตัวแทนโฆษณาหรือบริการการออกแบบโครงสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น      

4.0แบ่งตามลักษณะและผลประโยชน์การให้บริการ เป็นการจัดกลุ่มบริการที่มีลักษณะของการ
บริการและการสร้างประโยชน์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 13 ประเภท ดังน้ี 

    4.10การสื่อสารธุรกิจบริการที่ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร เช่น ระบบการติดต่อสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ไปรษณีย์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์               
เป็นต้น            

   4.20การพักอาศัย ธุรกิจที่ให้บริการที่อยู่อาศัยเพ่ือการพักแรม ทั้งที่เป็นแบบระยะยาวและ
ช่ัวคราว ซึ่งแบ่งตามลักษณะของประเภทท่ีพัก เช่น โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า บังกะโล รีสอร์ท 
คอนโดมิเนียม เป็นต้น  

   4.30การจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย เช่น รับสร้างและออกแบบบ้าน การจัดการสาธารณูปโภค การ
ซ่อมแซมบ้าน การตกแต่งบ้าน การกำจัดปลวก หรือ การออกแบบ และจัดตกแต่งสวน เป็นต้น 
     4.40การพักผ่อนธุรกิจที่ให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆจเช่นจโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่ง สนาม
กีฬา โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ภัตตาคาร ร้านอาหาร บาร์ หรือผับ เป็นต้น     

   4.50บริการส่วนตัว ธุรกิจบริการท่ีให้บริการการดูแลส่วนบุคคล เช่น สถานเสริมความงาม ร้านตัด
ผม ร้านซักรีด หรือร้านตัดเสื้อผ้า เป็นต้น   

   4.60การรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล คลินิกทันตแพทย์ โพลีคลินิก ศูนย์บริการทางการแพทย์ 
สถาบันลดน้ำหนัก หรือห้องแล็บ เป็นต้น  

   4.70ที่ปรึกษา เช่น ทนาย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ตัวแทนโฆษณา การสำรวจและวิจัย สำนักงานจัด
งาน แนะแนวการศึกษา หรือที่ปรึกษาการจัดงานแต่งงาน เป็นต้น  

   4.80การเงิน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทเงินทุน กองทุนอุตสาหกรรม หรือตลาดหุ้น เป็นต้น 
   4.90การประกันภัยธุรกิจที่ให้บริการการรับประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง

ออกแบบเป็นประกันภัยส่วนบุคคลและประกันภัยส่วนอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม   
   4.100การขนส่งและคมนาคม เช่น การขนส่งสินค้า รถโดยสารประจำทาง  
   4.110การศึกษา เช่น โรงเรียนเทคนิคและอาชีวะ0โรงเรียนนานาชาติ0โรงเรียนพาณิชยการ ศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัย โรงเรียนสอนภาษา หรือโรงเรียนสอนขับรถ เป็นต้น  
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   4.120การท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น การนำเที่ยว ล่องแพ ขี่ช้าง การจอง
โรงแรม การจองเคร่ืองบิน การจองรถเช่า หรือการจองทัวร์ เป็นต้น 

   4.130การบริการอ่ืนๆ เช่น มูลนิธิสัตว์ป่าในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้น
อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวนทุกชนิด มูลนิธิคุ้มครองเด็ก จุดรวมใจและสำนึกที่ตรงกันเพ่ือให้การ
ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และพัฒนาเด็กไทยที่ประสบภาวะทุกข์ยาก ลำบาก ถูกทอดทิ้งและรังแกอยู่
ในสังคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ต้ังขึ้นเพ่ือพัฒนาสังคมและกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ และโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน การ
สงเคราะห์ผู้มีปัญหา การแก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคม   สภาทนายความ ศูนย์รวมของทนายความ 
มีบริการให้คำปรึกษาและรับว่าความแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม แนะนำองค์กร เผยแพร่ข่าวสาร
เก่ียวกับกฎหมายและสถาบันที่เก่ียวข้อง และรับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น 

 
 ฟิลลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler, 2014: P.  436) ได้กล่าวถึงงานที่สำคัญของธุรกิจบริการ มี                    
3 ประการ ดังน้ี           
 1.0การบริหารความแตกต่างจากคู่แข่งขัน (managing competitive differentiation) งานการตลาด
ของผู้ขายบริการจะต้องทำให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน เป็นการลำบากท่ีจะสร้างให้เห็นข้อแตกต่างของการ
บริการอย่างเด่นชัด ในความรู้สึกของลูกค้า การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขัน สามารถทำได้
คือ คุณภาพการให้บริการ (service quality) สิ่งสำคัญสิ่งหน่ึงในการสร้างความต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ 
การรักษาระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูล
ต่าง ๆ เก่ียวกับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าต้องการจะได้จากประสบการณ์ในอดีต จากการพูดปากต่อปาก ฯลฯ 
นักการตลาดต้องทำการวิจัยเพ่ือให้ทราบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (what) เขาต้องการเมื่อใด (when) และสถานที่ที่เขา
ต้องการ (where) ในรูปแบบที่ต้องการ (how) โดยนักการตลาดต้องทำการวิจัยเพ่ือให้ทราบถึงเกณฑ์การตัดสินใจ
ซื้อบริการของลูกค้าโดยทั่วไปไม่ว่าธุรกิจแบบใดก็ตามลูกค้าจะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้พิจารณาถึงคุณภาพของการ
ให้บริการ ดังน้ันการสร้างความแตกต่างในด้านการบริการ ได้แก่   

     1.10บริการที่เสนอ (offer) โดยพิจารณาจากความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 2 ประการ คือ  
(1) การให้บริการพ้ืนฐานเป็นชุด (primary service package) ซึ่งได้แก่ สิ่งที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับจากกิจการ เช่น 
สถาบันการศึกษา ลูกค้าคาดหวังว่าจะมีการเรียนการสอนที่ ดี มีอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความสามารถ ฯลฯ                   
(2) ลักษณะการให้บริการเสริม (secondary service features) ซึ่ งได้แก่  บริการท่ีกิจการมี เพ่ิมเติมให้
นอกเหนือจากบริการพ้ืนฐานทั่วไป เช่น สถาบันการศึกษามีชมรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา มี
ทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษา      

     1.20การส่งมอบบริการ (delivery) การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอได้เหนือกว่าคู่แข่ง 
โดยการตอบสนองความคาดหวังในคุณภาพการให้บริการของผู้บริโภค ความคาดหวังเกิดจากประสบการณ์ในอดีต 
คำพูดของการโฆษณาของธุรกิจ ลูกค้าเลือกธุรกิจให้บริการโดยถือเกณฑ์ภายหลังจากการเข้ารับการบริการ เขาจะ
เปรียบเทียบบริการที่รับรู้กับบริการที่คาดหวัง ถ้าบริการที่รับรู้ต่ำกว่าบริการที่คาดหวังไว้ลูกค้าจะไม่สนใจ ถ้า
บริการที่รับรู้สูงกว่าความคาดหวังของเขาลูกค้าจะใช้บริการน้ันซ้ำ    

     1.30ภาพลักษณ์ (image) การสร้างภาพลักษณ์ สำหรับบริษัทที่ให้บริการโดยอาศัยสัญลักษณ์ 
(symbols) ตราสินค้า (brand) โดยอาศัยเคร่ืองมือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาดอ่ืนๆ
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2.0การบริหารคุณภาพการให้บริการ (managing service quality) เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการ
บริการท่ีคาดหวังและบริการท่ีได้รับ ถ้าบริการที่ได้รับต่ำกว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะรู้สึกว่าบริการไม่ได้คุณภาพ 
แต่ถ้าบริการท่ีได้รับสูงกว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะรู้สึกว่าบริการที่ได้รับมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพการบริการก็จะได้
มาตรฐาน ดังน้ันจึงมีนักวิจัยได้ค้นพบตัวกำหนดคุณภาพของบริการที่มีความสำคัญ ได้แก่  

    2.10ความน่าเช่ือถือ (reliability) ความสามารถในการบริการที่ทำให้มั่นใจในบริการที่ไว้วางใจได้และ
ถูกต้องแน่นอน 
     2.20ความเต็มใจและความพร้อม (responsiveness) ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าและเตรียม
ความพร้อมในการบริการ          
     2.30การรับประกัน (assurance) ความรู้และความสุภาพของลูกจ้าง และความสามารถของลูกจ้างใน
การถ่ายทอดความเช่ือถือและความเช่ือมั่น        
     2.40การเอาใจใส่ (empathy) การจัดหา ดูแล เอาใจใส่เฉพาะรายแก่ลูกค้าทุกราย  
     2.50การสัมผัสได้ (tangibles) การปรากฏของสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัตถุ เครื่องมือ บุคลากร 
วัตถุทางการสื่อสาร          

3. การบริหารประสิทธิภาพในการให้บริการ (managing productivity) ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การให้บริการ ธุรกิจบริการสามารถทำได้ 7 วิธี คือ       
    3.10การให้พนักงานทำงานมากขึ้นหรือมีความชำนาญสูงขึ้น โดยจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม  
    3.20เพ่ิมปริมาณการให้บริการโดยยอมสูญเสียคุณภาพบางส่วนลง    
    3.30เปลี่ยนบริการให้เป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพ่ิมเคร่ืองมือเข้ามาช่วยสร้างมาตรฐาน  
    3.40การให้บริการที่ไปลดการใช้บริการ หรือสินค้าอ่ืน ๆ     
    3.50การออกแบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น      
    3.60การให้สิ่งจูงใจลูกค้าให้ใช้แรงงานของเขาแทนแรงงานของบริษัท    
    3.70การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการดีขึ้น  

แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ กล่าวว่า 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพของการบริการที่เขาได้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่
ลูกค้ารับรู้” (Perceived Service Quality) กับ “บริการที่รับรู้” (Perceived Service) ซึ่งก็คือ ประสบการณ์ที่
เกิดข้ึนหลังจากที่เขาได้รับบริการแล้วน่ันเอง ในการประเมินคุณภาพของการบริการดังกล่าวน้ัน ลูกค้ามักจะ
พิจารณาจากเกณฑ์ที่เขาคิดว่ามีความสำคัญ 10 ประการ ดังต่อไปน้ี (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547:  นน.               
183-186) 

1.0ความไว้วางใจ (Reliability) ความสามารถท่ีจะให้บริการตามที่ได้สัญญากับลูกค้าไว้ได้อย่างถูกต้อง
โดยที่มิต้องมีผู้ช่วยเหลือ          

2.0สิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก 
พนักงานและวัสดุที่ใช้ในการสื่อสารต่างๆ 

3.0การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะให้บริการอย่างรวดเร็วและยินดีที่จะ
ช่วยเหลือลูกค้า           
 4.0ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความซื่อสัตย์เช่ือถือได้ของผู้ให้บริการ    
 5.0ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ปราศจากอันตรายความเสี่ยงและความลังเลสงสัย  
 6.0ความสะดวก (Access) สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย  
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 7.0การส่ือสาร0(Communication)0การรับฟังลูกค้าและให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ลูกค้า โดยใช้ภาษาที่ลูกค้า
สามารถเข้าใจได้  

8.0ความเข้าใจลูกค้า0(Understanding0the0Customer)0พยายามที่จะทำความรู้จักและเรียนรู้ความ
ต้องการของลูกค้า      

9.0ความสามารถ0(Competence)0ความรู้และทักษะที่จำเป็นของพนักงานในการให้บริการลูกค้า
 10.0ความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) คุณลักษณะของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าในการ
แสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจ และให้เกียรติลูกค้า  

แนวความคิดของ Spechler (1988) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการเป็นที่ทราบกันดีว่า การที่จะทำให้
คุณภาพการบริการประสบผลสำเร็จ เป็นที่พอใจของลูกค้าน้ันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการท่ีคิดว่าดีที่สุดเพียง วิธีเดียว
เท่าน้ัน และวิธีการที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในที่แห่งหน่ึงก็ไม่สามารถรับประกันว่าจะได้ผลกับที่อ่ืนด้วยเสมอ
ไปทั้ง ๆ ที่เป็นสินค้าหรือบริการอย่างเดียวกัน สิ่งสำคัญที่จะเสนอในที่น้ี คือ รูปแบบที่มีประสิทธิผลของคุณภาพ
การบริการ ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปที่ได้รับการยอมรับว่าได้ผลดี ถึงแม้ว่าเป็นหลักการเดียวกันก็ตาม แต่การนำไป
ประยุกต์ใช้ก็อาจมีความแตกต่างกันได้ ในการผลิตก็เช่นเดียวกันคือ   ไม่มีกระบวนการสองกระบวนการท่ี
เหมือนกันเลย ในแต่ละบริษัทก็จะมีกระบวนการหรือระบบงานที่แตกต่างกัน โดยท่ัวไปแล้วแต่ละกระบวนการจะ
มีลักษณะเฉพาะตัวที่จะเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จ ผู้บริหารจะต้องค้นหาปัจจัยสำคัญให้พบและทำการปรับปรุง
ระบบงานหรือกระบวนการที่เก่ียวข้อง และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าภายในและภายนอก โดยมีปัจจัยสำคัญสองประการที่จะต้องตระหนักอยู่เสมอ น่ันคือ การเพ่ิมผลผลิต 
(Productivity) และคุณภาพ (Quality) จาก Service Quality Effectiveness Model จะพบว่าเน้นถึงความสำเร็จ
ของกระบวนการไปสู่ความเป็นเลิศของคุณภาพการบริการโดยรูปแบบจะกำหนดแนวทางและทิศทางของ
ความสำเร็จของงานบริการ ซึ่งมีปัจจัยสำคัญ 7 ประการ คือ 

1.0การทำให้ลูกค้าพอใจและประทับใจ (Customer Satisfaction and Beyond)    
2.0การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)      

 3.0วิธีการระบบและเทคโนโลยี (Methods, System and Technology)     
4.0การตระหนักถึงคุณภาพ (Quality Awareness)      

 5.0การฝึกอบรม (Training)         
 6.0การมีส่วนร่วม (Involvement)        
 7.0การเป็นที่รู้จัก การยอมรับนับถือ (Recognition) 

อดุลย์ จาตุรงคกุล, ดุลยา จาตุรงคกุล, และพิมพ์เดือน จาตุรงคกุล, (2547, น. 4) สรุปว่า การบริการ
เป็นปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานท่ีฝ่ายหนึ่งเสนอให้กับฝ่ายอ่ืน แม้ว่ากระบวนการอาจผูกพันกับตัวสินค้าก็ตาม 
แต่ปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และไม่สามารถครอบครองได้ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงบริการก็
เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ และไม่สามารถครอบครองได้ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงบริการเป็นกิจกรรมที่
สร้างคุณค่าและจัดหาคุณประโยชน์ ได้แก่ ผู้บริโภคในเวลาและสถานที่เฉพาะแห่ง อันเป็นผลจากการที่
ผู้รับบริการหรือผู้แทนนำเอาความเปลี่ยนแปลงมาให้ 

การบริการ คือ การกระทำ (Act) การแสดงออก (Performance) หรือ กิจกรรมท่ีไม่สามารถจับต้อง
ได้ และมีระดับของการแสดงออกที่ต่างกันออกไป ซึ่งสร้างความพึงพอใจ(Satisfaction) ให้กับผู้รับการบริการ 
แต่ผู้รับบริการไม่สามารถท่ีจะเป็นเจ้าของกิจกรรมนั้นได้รวมถึงไม่สามารถเก็บรักษาหรือทำการขนส่งกิจกรรม
น้ันได้ โดยคุณค่าและคุณประโยชน์จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้ ด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือกระทำบางอ
ยางกับตัวผู้บริโภคหรือสินทรัพย์ของผู้บริโภค เป็นกระบวนการ (Process) ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
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ที่มีระดับการจับต้องได้น้ันมากน้อยต่างกันไป และจะเกิดข้ึนได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริโภค กับ
พนักงานของบริษัท และหรือ สินค้าที่มีลักษณะทางกายภาพ และหรือ ระบบบริษัทน้ัน ๆเพ่ือเป็นการแก้ไป
ปัญหาให้กับผู้บริโภค (Kinnear, Bernhardt & Krentler, 1995: p. 27)  

จากนิยามดังกล่าว สรุปได้ว่า การบริการเป็นกิจกรรม หรือคุณประโยชน์ที่องค์กรหน่ึงเสนอให้กับ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ โดยสิ่งที่เสนอให้น้ันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ และผู้รับไม่มีสิทธ์ิเป็นเจ้าของ 
การให้ให้คำนิยามสำหรับการบริการน้ันเป็นสิ่งซึ่งปฏิบัติให้สมบูรณ์ได้ยากมาก เน่ืองจากธุรกิจบริการแต่ละ
ประเภทต่างก็มีธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งไม่มี คำนิยามใดสามารถครอบคลุมความหลากหลาย
เหล่าน้ันได้หมด อย่างไรก็ตาม หากสังเกตจากตัวอย่าง คำนิยามข้างต้น จะสามารถเห็นถึงลักษณะโดยรวมที่
เป็นสากลของธุรกิจบริการ อันเป็นลักษณะที่สร้างให้การบริการมีความแปลกไปจากสินค้าน่ันเอง (Lovelock 
& Gronroos, 2000: p. 18) 
3. แนวคิดเก่ียวกับการขยายตัวทางธรุกิจ 
 งานศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวทางธุรกิจจะอยู่ในส่วนของเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมเก่ียวกับบทบาทของการขยายตัวทางธุรกิจภายในระบบและรูปแบบของพัฒนาการTambunan 
(2000) แบ่งรูปแบบของทฤษฎีเก่ียวกับการขยายตัวทางธุรกิจ ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่  

1. ทฤษฎีแบบคลาสสิค (The Classical theories) เป็นรูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับสัดส่วนการจ้างงาน
สัดส่วนผลผลิตและความแตกต่างระหว่างการพัฒนาหน่วยผลิตขนาดเล็กภายในเขตเมืองและเขตชนบท  

2. ทฤษฎีรูปแบบใหม่ (The Modern theories) เป็นรูปแบบท่ีเก่ียวข้องกับความชำนาญพิเศษของ
แรงงานที่สามารถยืดหยุ่นได้ (Flexible specialization)ทฤษฎีรูปแบบคลาสสิคในด้านสัดส่วนการจ้างงานมี
งานศึกษาของHoselits (1959, อ้างถึงในTambunan 2000) ช้ีให้เห็นว่าระดับของพัฒนาการภาคการผลิต
ถูกช้ีนำโดยแรงงานท่ีมีทักษะ โดยแรงงานที่มีทักษะสามารถช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปสู่อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ได้อีกทั้ง การผลิตที่มีลักษณะที่มีต้นทุนต่ำ ก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จของหน่วยผลิตขนาดเล็ก
(small firm) หรือ SMEs แต่ Hoselits ไม่ได้ศึกษาถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการเพ่ิมขึ้นของระดับการ
เป็นอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในภาคการผลิตต่อมามีงานศึกษาของ Parker และ 
Anderson (1979, อ้างถึงใน Tambunan 2000) ได้นำพ้ืนฐานจากประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงขนาด
โครงสร้างของอุตสาหกรรมทั้งแบบภูมิภาคและแบบช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปของประเทศพัฒนาแล้ว มาอธิบายถึง
ระยะการเจริญเติบโตของประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งวิธีการน้ีพิจารณาถึงส่วนประกอบของกิจกรรมการผลิต 
และขนาดของหน่วยผลิต โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 รูปแบบการขยายตัวทางธุรกิจ 
ที่มา : Al-Debei, M. M., & Avison, D. (2010) 
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ส่วนงานศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีรูปแบบใหม่ (The Modern theories) เกิดในปีคริสต์ศักราช 1980 
เป็นแนวความคิดใหม่เก่ียวกับความชำนาญพิเศษของแรงงานท่ีสามารถยืดหยุ่นได้(Flexible specialization) 
โดยประเด็นใหม่น้ีเกิดข้ึนจากการอธิบายการผลิตรูปแบบใหม่ โดยมีสาเหตุมาจากแรงผลักดันของโลกาภิวัฒน์
และการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการผลิตและการจัดการด้านแรงงานให้เป็นรูปแบบ
องค์กรมากขึ้น จากงานศึกษาของPiore และ Sable (1984, อ้างถึงใน Tambunan 2000) เห็นว่า ในการ
พัฒนาจะมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี การผลิตส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากการผลิตจำนวนมาก (Mass production) 
เป็นการผลิตสินค้าที่มีความเฉพาะมากขึ้น นอกจากนี้ Flexible specialization ยังแสดงถึงการผลิตที่มี
ลักษณะเฉพาะ และเขตที่ต้ังของธุรกิจรวมตัวกันจนกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมมากข้ึน 
แรงงานมีทักษะสูงและมีความสามารถท่ีหลากหลาย เครื่องจักรมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และผลิตภัณฑ์
จะผลิตเพ่ือส่งออกหรือขายในตลาดโลกมากกว่าผลิตเพ่ือขายในประเทศจากรูปแบบการพัฒนาทฤษฎีเก่ียวกับ 
SMEs จะเห็นว่ามีหลายปัจจัยในการอธิบายการพัฒนาและการเจริญเติบโต ปัจจัยด้านแรงงานจำเป็นต้องมี
การพัฒนาฝีมือและทักษะเน่ืองจากเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาไปสู่หน่วยผลิตขนาดกลางหรือขนาด
ใหญ่ต่อไปสัดส่วนผลผลิตของผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านเมื่อมีการพัฒนาแล้วจะเปลี่ยนไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ทันสมัยมากข้ึน นอกจากน้ีแล้วลักษณะความเป็นเมืองหรือเป็นแหล่งสำคัญทางเศรษฐกิจหน่วยผลิตขนาดเล็ก
จะได้รับการพัฒนามากกว่าแหล่งชนบท และที่สำคัญความยืดหยุ่นหรือการปรับตัวของหลายๆ ปัจจัยย่อม
เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาหน่วยผลิตขนาดเล็กต่อไป 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเจริญ เติบโตของธุรกิจ (Conceptual frameworks for Business 
growth) McMahon (1998) ได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกับกรอบการเจริญเติบโตของธุรกิจโดย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
ดังน้ี 

1. ทฤษฎีดุลยภาพคงท่ี (Static equilibrium theories) มาจากสาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
โดยเน้นการได้มาซึ่งการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) และต้นทุนต่ำสุดของหน่วยผลิตระยะยาว 
แต่ไม่ศึกษาถึงพลวัต (Dynamic) ของการเจริญเติบโต 

2. Stochastic models ของการเจริญเติบโตของหน่วยผลิต พัฒนามาจากสาขาเศรษฐศาสตร์ 
ศึกษาถึงปัจจัยหลายด้านที่กระทบต่อการเจริญเติบโต ในบริบทน้ีกล่าวถึงกฎของGibrat (1931, อ้างถึงใน 
McMahon 1998) เก่ียวกับกฎการก่อให้เกิดการได้สัดส่วน (Law ofProportionate Effect) ซึ่ง Gibrat 
เสนอว่าอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจเป็นอิสระต่อขนาดของกิจการ แต่ในงานศึกษาของ O’Farrell และ 
Hitchens (1988, อ้างถึงใน McMahon 1998) ได้นำกฎของ Gibrat มาวิเคราะห์การเจริญเติบโตของ SMEs 
ภาคการผลิต จากการศึกษาเชิงประจักษ์พบว่าอัตราการเจริญเติบโตมีความสัมพันธ์ในทางแปรผกผันกับขนาด
ของกิจการ ดังน้ันในการเพ่ิมขนาดของกิจการอาจไม่ได้แสดงถึงว่ากิจการน้ันมีความเจริญเติบโต 

3. แนวคิดด้านการจัดการของเจ้าของหรือผู้จัดการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจโดยในปี 
1988 O’Farrell และ Hitchens ได้สนใจมิติทางกลยุทธ์ที่มีต่อการดำรงอยู่ของการเจริญเติบโต เป็นวิธีการที่
เจ้าของหรือผู้จัดการตอบสนองต่อธุรกิจ และตัวช้ีวัดสภาพแวดล้อมของบุคคล ดังนั้นจึงได้มุ่งเน้นลักษณะของ
นโยบายของเจ้าของหรือผู้จัดการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาธุรกิจ โดยยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ
ดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยสิ่งที่เจ้าของหรือผู้จัดการมองเห็นและปรารถนาว่าจะสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จ
ต่อธุรกิจของพวกเขาได้ โดยสิ่งที่ปรารถนาหรือสิ่งที่มองเห็นน้ัน ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของบุคคลที่จะ
มองเห็นได้เน่ืองมาจากข้อจำกัดของแต่ละบุคคล 

4. มีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จำนวนมากเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของธุรกิจที่แสดงถึงระดับข้ันของ
การพัฒนาโดยผ่านวัฏจักรชีวิตของธุรกิจโดย Kimberly และ Miles (1980,อ้างถึงใน McMahon 1998) ได้



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

18 
 

ให้ความสนใจกับวัฎจักรชีวิตขององค์กร ได้แก่ การเกิด การเจริญเติบโต และความเสื่อมถอยขององค์กร 
ต่อมา Hank (1993) ได้รวบรวมงานศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองวัฎจักรชีวิตของ ธุรกิจของนักวิจัยหลายคน 
โดยกำหนดให้วัฎจักรชีวิตหรือขั้นตอนการพัฒนาว่ามีรูปร่างเฉพาะของตัวแปรที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม และ
โครงสร้างขององค์กร และได้อธิบายถึงรูปแบบของแบบจำลองวัฎจักรชีวิต (Life cycle) ของการพัฒนาดังน้ี 

4.1 ระดับเริ่มต้น เป็นช่วงที่ธุรกิจขนาดเล็กมีลักษณะทางองค์กรที่ไม่มีความซับซ้อน องค์กรมีการ
บริหารแบบรวมศูนย์กลาง และไม่เป็นทางการ ในระยะน้ีหน้าที่หลักของหน่วยผลิตคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

4.2 ระดับการขยายตัว หน่วยผลิตเริ่มมีอายุมากขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีความซับซ้อนของ
องค์กรมากข้ึน องค์กรมีลักษณะบริหารแบบศูนย์กลาง แต่เป็นทางการมากขึ้น 

4.3 ระดับการเจริญเติบโตเต็มที่ มีช่วงอายุที่ยาวกว่าระยะท่ีสอง หน่วยผลิตขยายตัวมากกว่าสอง
ระดับแรก โครงสร้างขององค์กรมีความซับซ้อนมากข้ึน การบริหารแบบศูนย์กลางลดลงและมีความเป็น
ทางการมากขึ้น เป็นช่วงที่กำไรต่อยอดขายสูงมาก และการขยายตัวของการจ้างงานต่ำกว่าระยะที่สอง 

4.4 ระดับของความหลากหลาย ช่วงน้ีหน่วยผลิตจะเปลี่ยนจากธุรกิจขนาดเล็ก เป็นเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มที่จะแบ่งโครงสร้าง สำหรับการรวมอำนาจที่ศูนย์กลางจะต่ำลง และความเป็น
ทางการจะมากที่สุด 
 
4.  แนวคิดและความสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community: AEC) เกิดขึ้นมาจากการพัฒนา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)/เน่ืองจากสมาชิกอาเซียนเห็นว่า ปัจจุบันอาเซียนมี
จำนวนประเทศ 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่า ประชากร เกือบ 500 ล้านคน ดังน้ันถือว่าเป็นเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ จึงควรร่วมมือ
กัน เพ่ือทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ มากข้ึน เหตุน้ีเองอาเซียนจึงกลายสภาพเป็นเออีซีในที่สุด 
โดยจะก่อต้ังเออีซีอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 25580เลื่อนเข้ามาจากเดิมคือ0พ.ศ.2563 อย่างไรก็ตาม อนาคต
ข้างหน้า เออีซีมีแนวโน้มขยายเป็น อาเซียน +3 คือเพ่ิม จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ก่อนที่จะเป็นอาเซียน+6-
โดยเพ่ิม จีน เกาหลีใต้/ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย    

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพ่ิมอำนาจ
ต่อรองกับคู่ค้าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษี
สินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่งมั่นคงประชาชนอยู่ดีกินดี0                   
โดย ในการประ ชุมสุ ดยอดอาเซี ยน  ASEAN0Summit ครั้ งที่  8 เมื่ อ  4 พฤศ จิกายน  พ .ศ . 2545                   
ณ กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา ที่ได้เห็นชอบให้อาเซียนกำหนดทิศทางได้มีการดำเนินงานที่แน่ชัดเพ่ือ
นำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน ได้แก่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน
และจะมีการเคลื่อนย้าย0สินค้า0บริการ  การลงทุน  เงินทุน  และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีสำหรับการตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2558  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC) มีเป้าหมายของการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยให้มีการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือ ภายในอาเซียนอย่างเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น
ภายในปี พ.ศ.2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการขยายการส่งออกและ
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โอกาสทางการค้าและการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเช่น การท่องเที่ยว 
โรงแรม และภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันที่จัดต้ัง
ประชาคมอาเซียนอันถือเป็นการปรับปรุงตัวครั้งใหญ่และวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซียน คือ 
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้อาเซียนต้อง
เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ภาวะโลกร้อน และความเส่ียงที่อาเซียนอาจจะไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้กับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
จีนและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ประชาคมอาเซียนถือกำเนิดขึ้นอย่าง
เป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม 25460 จากการที่ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ
อาเซียนที่เรียกว่า“ข้อตกลงบาหลี 2” เพ่ือเห็นชอบให้จัดต้ังประชาคมอาเซียนภายในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตก
ลงร่นระยะเวลาจัดต้ังให้เสร็จใน ปี 2558   

เป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มี 4 ด้าน คือ    
 1.0เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) เพ่ือเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ ลงทุน แรงงานฝีมือ เงินทุน อย่างเสรี  

2.0สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ (High0Competitive0Economic0Region) ให้ความสำคัญ
กับประเด็นด้านนโยบายที่ช่วยการรวมกลุ่ม เช่น นโยบายการแข่งขัน นโยบายภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา 
พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานร่วมกันดำเนินการโดยแลกเปลี่ยนข้อมูลฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน 

3.0สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Equitable0Economic0Development) 
สนับสนุนการพัฒนา SMEs สร้างขีดความสามารถผ่านโครงการท่ีมีอยู่แล้ว     

4.0การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Fully Integrated  into  Global Economy) เน้นการปรับ
ประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับนอกภูมิภาค เช่น ทำ FTA      

การรวมกลุ่มสินค้าและบริการ 11 สาขานำร่อง ถือว่าเป็นการเปิดเสรีด้านการค้าและบริการเพ่ือ
ส่งเสริมการแบ่งงานกันผลิตสินค้าและบริการภายในอาเซียนด้วยกัน โดยจะเน้นใช้วัตถุดิบภายในอาเซียนเป็น
หลัก ตามความถนัด เน่ืองจากแต่ละประเทศมีวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกัน ถ้าจะให้ผลิตทุกอย่าง จะเป็นการเพ่ิม
ต้นทุนสินค้าแบบเสียเปล่า สำหรับ 110สาขานำร่อง มีดังน้ี สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร สาขาประมง สาขา
ผลิตภัณฑ์ยาง สาขาสิ่งทอ สาขายานยนต์ สาขาผลิตภัณฑ์ไม้ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว สาขาการบิน อย่างไรก็ตามภายหลังได้เพ่ิมสาขาที่ 12 ได้แก่ สาขาโลจิสติกส์ 
เพ่ือทำให้การขนส่งวัตถุดิบต่างๆ ทำได้สะดวกมากขึ้นเมื่อแบ่งทั้ง 12 สาขา ตามประเทศท่ีรับผิดชอบสามารถ
แบ่งได้ ดังน้ี 

1. พม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร และสาขาประมง 
2. มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ 
3. อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ 
4. ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ 
6. ไทย สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน 
7. เวียดนาม สาขาโลจิสติกส์ 
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ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   
 1.0ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้าจากการยกเลิกอุปสรรคภาษีและที่มิใช่ภาษีจะเปิดโอกาส
ให้สินค้าเคลื่อนย้ายเสรี   

2.0คาดว่าการส่งออกไทยไปอาเซียนจะสามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 18 – 20% ต่อปี   
3.0เปิดโอกาสการค้ าบ ริการในสาขาที่ ไทยมีความเข้มแข็ ง เช่น  ท่องเท่ียว  โรงแรมและ

ร้านอาหาร  สุขภาพ  ทำให้ไทยมีรายได้จากการค้าบริการไปต่างประเทศเพ่ิมข้ึน    
4.0สร้างเสริมโอกาสการลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนได้เสรีย่ิงขึ้น อุปสรรคการลงทุนระหว่าง

อาเซียนจะลดลง อาเซียนจะเป็นเขตการลงทุนที่น่าสนใจทัดเทียมจีนและอินเดีย   
5.0เพ่ิมพูนขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอ่ืนทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Comparative Advantage) และ
ลดต้นทุนการผลิต          
 6.0เพ่ิมอำนาจการต่อรองของไทยในเวทีการค้าโลก สร้างความเช่ือมั่นให้ประชาคมโลก  
 7.0ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ ผลการศึกษาแสดงว่า AEC จะทำให้รายได้ที่
แท้จริงของอาเซียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.3 หรือคิดเป็นมูลค่า 69 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ผลกระทบของประเทศไทยจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)    
 1.0การเปิดตลาดเสรีการค้าและบริการย่อมจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการใน
ประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำ       
 2.0อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในประเทศต้องเร่งปรับตัว 

5. ธุรกิจในจังหวัดสมุทรปรากร 

 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการเป็นประจำ
ทุก 2 ปี โดยคุ้มรวมสถานประกอบการธุรกิจฯ ที่มีคนทำงานต้ังแต่ 1 คนขึ้นไป ที่ดำเนินกิจการหลักเก่ียวกับ
การขายส่ง ขายปลีก โรงแรม และภัตตาคาร และการบริการบางประเภท ที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา เขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาลเฉพาะท่ีมีรูปแบบการบริหารงานเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
(อบต.) ทั่วประเทศ สำหรับการสำรวจในครั้งน้ีสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำขึ้นตามความต้องการของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำหรับสรุปผลการสำรวจน้ี เป็นข้อมูลของสถานประกอบการธุรกิจฯ ใน
รอบปี 2556  ที่ต้ังอยู่ในปริมณฑล ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 

1.  จำนวนสถานประกอบการมีทั้งสิ้นประมาณ 190,985 แห่ง ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 39.5) เป็นสถาน
ประกอบการท่ีดำเนิน กิจการการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และรถจักรยาน-ยนต์) รวมท้ังการซ่อมแซมของใช้
ส่วนบุคคลใน ครัวเรือน รองลงมาเป็นสถานประกอบการที่ดำเนิน กิจการเกี่ยวกับโรงแรมและภัตตาคาร ร้อย
ละ 16.6 และสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับกิจกรรมด้านบริการอ่ืนๆ ร้อยละ 10.8 สำหรับหมวด
ธุรกิจอ่ืนๆ นอกจากที่กล่าวข้างต้น มีสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 9.03 

2.  ขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) จากจำนวนสถานประกอบการท้ังสิ้นประมาณ 
190,985 แห่ง ในจำนวนน้ี 189,221 แห่ง หรือร้อยละ 99.1 เป็นสถานประกอบการขนาดย่อมที่มีคนทำงาน 
1 - 50 คน สถานประกอบการขนาดกลางที่มีคนทำงาน 51 - 200 คน มีเพียงประมาณร้อยละ 0.7 ในขณะที่
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สถานประกอบการขนาดใหญ่ (คนทำงานมากกว่า 200 คน) มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย คือ ประมาณร้อยละ 0.2 
ของจำนวนสถานประกอบ-การทั้งสิ้น 

3. คนทำงานในสถานประกอบการธุรกิจมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,120,647 คน โดยจำนวน 792,477 คน 
หรือร้อยละ 70.7 ทำงานในสถานประกอบการขนาดย่อม ร้อยละ 17.6 ทำงานในสถานประกอบการขนาด
ใหญ่ และอีกร้อยละ 11.7 ทำงานในสถานประกอบการขนาดกลางในด้านการจ้างงาน พบว่า มีการจ้างงาน
ทั้งสิ้น 876,249 คน เป็นการจ้างงานในสถานประกอบการขนาดย่อม 549,383 คน ขนาดใหญ่ 197,555 คน 
และขนาดกลาง 129,311 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.7 22.5 และ 14.8 ตามลำดับ 

4. รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการรายรับจากการประกอบธุรกิจฯ ในรอบปี 2545 มีมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 1,677,187.2 ล้านบาท เป็น รายรับในกิจการขนาดย่อมร้อยละ 57.9 ขนาดกลาง ร้อยละ 21.8 
และขนาดใหญ่ร้อยละ 20.3 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
สมศักด์ิ  ประดิษฐ์บงกช (2555)  ได้ศึกษาเรื่องผู้กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปิดการค้าเสรีในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยวประเภท Outbound ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าประกอบการธุรกิจนำเที่ยวประเภท Outbound ส่วนใหญ่มีการประกอบธุรกิจบริษัท มีจำนวนพนักงาน
ในกิจการ 10 ถึง 19 คน และมีระยะเวลาในการประกอบการ 5 ถึง 10 ปี มากท่ีสุด โดยผู้ประกอบการที่
ประกอบธุรกิจห้างหุ้นส่วน หรือมีจำนวนพนักงานในกิจการ 1 ถึง 4 คน ต้อง เผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุน
มากท่ีสุด ส่วนผู้ประกอบการท่ีมีระยะเวลาในการประกอบการน้อย กว่า 5 ปี ต้องเผชิญทั้งแรงกดดันด้าน
ต้นทุน และแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการของ ลูกค้ามากกว่าผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการ
ประกอบการ 5 ปีขึ้นไป ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวประเภท Outbound มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น
ในการ ทำธุรกิจระหว่างประเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการแสวงหาลูกค้าและขยายส่วนแบ่ง ตลาด 
และด้านการแสวงหาทรัพยากรและการสร้างสินทรัพย์เป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์กลยุทธ์ เพ่ือรองรับการ
เปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุน และ แรงกดดันด้านการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองด้าน ผู้ประกอบการจึงควรใช้สิ่งกระตุ้น ในการทำธุรกิจระหว่าง
ประเทศทั้งสองด้านในการพิจารณาประกอบการวางแผนกลยุทธ์การค้า ระหว่างประเทศทั้งในด้านต้นทุน 
และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวประเภท Outbound มีความคิดเห็น
เก่ียวกับความคิดเห็นต่อ การเปิดการค้าเสรีที่มีต่ออุปสรรคการค้าบริการของการค้าบริการที่เจรจาในความตก
ลงการค้าเสรี โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งเสริมการขยายตัวของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
และพันธมิตรธุรกิจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์เพ่ือรองรับการเปิดการค้า เสรีใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดันด้านการ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทั้งสองด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเท่ียวประเภท Outbound มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขันโดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์
เพ่ือรองรับการเปิด การค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดัน
ด้านการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ประกอบการธุรกิจนำ
เที่ยวประเภท Outbound มีกลยุทธ์การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน เป็น กลยุทธ์ข้ามชาติเน่ืองจากผู้ประกอบการให้ ระดับความสำคัญกับแรงกดดันด้านต้นทุน และแรง
กดดันด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ระดับความสำคัญมาก 

ณภัทร ทิพย์ศรี และคณะ (2558)  ได้ศึกษาเรื่องความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการจัดการ
ตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคเศรษฐกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงราย
พบว่า การจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านราคา เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย มีผลกระทบทางบวกต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในเศรษฐกิจยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงราย                  
ผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการจัดการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุค
เศรษฐกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจต่อไป 

 พีรยุทธ์ พัฒน์ธนญานนท์ (2558)  ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมการ
บริการของอาเซียน พบว่าการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการ 12 สาขา อันได้แก่ สาขาผลิตผล
สาขาเกษตร สาขาประมง สาขาผลิตภัณฑ์ยาง สาขาสิ่งทอ สาขา ยานยนต์ สาขาผลิตภัณฑ์ไม้ สาขา
อิเล็กทรอนิกส์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการบิน และสาขา                   
โลจิสติกส์ มีส่งให้ธุรกิจนำเที่ยวพลอยได้รับผลกระทบต่อธุรกิจนำเที่ยวในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านมัคคุเทศก์ ด้าน
นักท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ด้านผู้ประกอบการ และด้านรัฐ การค้าเสรีด้านบริการทำให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ีจึง
จำเป็นต้องพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเพ่ือให้ได้ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวต้องอาศัยความสนับสนุนจากรัฐ ผลจากงานวิจัยเรื่องนี้เป็นประโยชน์เชิงนโยบายและเป็นข้อคิด
สำหรับธุรกิจนำเที่ยวในการรับมือกับเปิดการค้าเสรีด้านบริการ 
 ชลนิภัทร์ ปทุมมา (2553) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพ่ือความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในธุรกิจประกันภัย:กรณีศึกษา บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จากการศึกษา
พบว่า อุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์มีส่วนแบ่งการตลาดที่ยังน้อยอยู่ เกิดจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจาก
ทั้งคู่แข่งรายเดิมและคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด และจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
ภาวะทางการเมืองที่มีความผันผวนไม่แน่นอน ส่งผลทำให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลดการ
จับจ่าย รวมถึงปัจจัยด้านต่างๆ ที่เป็นจุดอ่อนของบริษัท ซึ่งหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อบริษัท
ในอนาคต โดยสามารถสรุปเลือกกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในแต่ละลำดับขั้น คือ กลยุทธ์ระดับองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์
การเติบโต โดยใช้กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการตลาด เพ่ือเป็นการเพ่ิมยอดขาย เพ่ิมส่วนแบ่ง
การตลาด และขยายการเติบโตในอนาคต กลยุทธ์ระดับธุรกิจเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เพ่ือ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ในส่วนการวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจน 
และครอบคลุมรวมทั้งกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ใหม่ ช่องทางการจำหน่ายให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค         

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร และสุรชัย อุตมอ่าง (2554)0ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันเพ่ือความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs0ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จาก
การศึกษาพบว่า มีการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสำเร็จในการดำเนินงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และความสัมพันธ์แต่ละกลุ่มประเภทธุรกิจ SMEs0แต่ละพ้ืนที่จังหวัด มีการบริหารความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยรวมไม่แตกต่างกัน ด้านปัญหาและอุปสรรคจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำความคิด พบว่าการ
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ประกอบธุรกิจ SMEs ไม่มีความแตกต่างกันด้านการตลาดและการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิต ด้าน
การเงินไม่มีการจัดทำบัญชีการบริหารต้นทุนและไม่มีเครือข่ายความร่วมมือ   
        

สุพัตรา กาญจโนภาส (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการนำการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมน้ัน มี
หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยด้านองค์กร น่ันคือ การสนับสนุนของผู้บริหาร ทัศนคติของผู้บริหาร/บุคลากร 
รวมถึง ความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ปัจจัยด้านเทคโนโลยี คือ การ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงของเทคโนโลยีของผู้บริหาร การเข้ากันได้กับระบบงานปัจจุบัน เป็นต้น ปัจจัยด้าน
คู่แข่ง คือ แรงกดดันจากคู่แข่งและการคุกคามจากสินค้าทดแทน เป็นต้น ปัจจัยด้านลูกค้า คือ แรงกระตุ้น
จากลูกค้า การเปล่ียนแปลงทางสังคมของผู้บริโภค เป็นต้น และปัจจัยด้านรัฐบาล เช่น การสนับสนุนจาก
ภาครัฐบาล การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศ หรือแม้แต่การกำหนด
กฎหมายหรือนโยบายเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 อรนลิน สุขศรีสวัสด์ิ และพรวิษา ลิ้มอ่ิม (2557).ได้ศึกษาเร่ือง การสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันของธุรกิจที่พักแรมในเขตชลบุรี จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในเชิง
การแข่ งขันของธุรกิจที่ พั กแรม  กลุ่ม ตัวอย่างให้ความสำคัญที่ สุดใน ด้านต่างๆ  ตามลำดับ  ดังน้ี                   
1) การดำเนินงาน คือ บริเวณท่ีพักแรมมีความสะอาดเรียบร้อย.2) ด้านโลจิสติกส์ออก คือ ลูกค้าได้รับความ
สะดวกสบายในการเข้าพัก03) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานองค์กร คือ ธุรกิจมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง                  
4) ด้านโลจิสติกส์ เข้า คือ  เครื่องนอนและสิ่ งอำนวยความสะดวกในห้องสะอาด  ถูกหลักอนามัย                  
5) ด้านการจัดหา คือ การจัดซื้อเครื่องนอนและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า.6)ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี คือ มีการโฆษณาธุรกิจผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต  7)ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคลากรมีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน.8)ด้านการบริการ คือ บุคลากร
ให้บริการอย่างรวดเร็วมีคุณภาพ และ.9)ด้านการตลาดและการขาย คือ เปรียบเทียบความเหมาะสมของราคา
อยู่เสมอ 
 กัลยาลัชญ์ เลิศสกลพันธ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบจากการแข่งขัน
ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตประเภทสะสมไมล์ของธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มคนวัยทำงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงมากกว่าชาย ช่วงอายุที่ 31-40 ปี สถานภาพ
โสด สมาชิกในครอบครัวมากกว่า 3 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ช่วง 
60,001-75,000 บาท และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ ด้านราคา และการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีผลต่อการตัดสินใจคือ ด้าน
การสร้างความแตกต่าง และปัจจัยที่เลือกใช้เพราะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มิได้ส่งผลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตประเภทสะสมไมล์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แต่ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านราคาและด้านการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์กับการ
เลือกใช้บัตรเครดิตประเภทสะสมไมล์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เหมือนกลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 
 




