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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัด

สมทุรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) ศึกษารูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ 3) ศึกษาการ
ขยายตัวของธุรกิจต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจบริการ
จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์บริหารธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ  
1) แบบสอบถามการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) แนวทางการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ เพ่ือวิพากษ์รูปแบบความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 3) แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษาการขยายตัวของธุรกิจต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบว่า 

ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 3 ปัจจัยตามลำดับ คือ ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านต้นทุน 
และด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีรูปแบบของความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังน้ี 

1.  ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ผู้ประกอบการควรสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ มี
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ และมีการให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว   

2.  ด้านกลยุทธ์ต้นทุน ผู้ประกอบการควรเน้นด้านคุณภาพสินค้า/บริการให้มีความเหมาะสมกับราคา 
ควรสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือลดต้นทุนในด้านต่างๆ มีการควบคุมต้นทุนในทุกๆด้าน 

3.  ด้านกลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการควรพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในการ
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ/เว็บไซต์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางท่ี
หลากหลายเพื่อให้ข้อมูลและใช้ในการติดต่อส่ือสาร  

 
 

 รูปแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรเพ่ิมเติมด้านกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมบริการที่ผู้ประกอบการสามารถ
นำเสนอคุณค่าที่แตกต่างให้กับลูกค้า   
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การขยายตัวของธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ จะมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน ธุรกิจท่ีจะขยายตัวเป็นอันดับ
แรกคือ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เหตุผลเพราะมีสถานท่ีท่องเที่ยวที่สำคัญท่ีหลากหลาย และผลมาจากการ
เดินทางที่สะดวก รองลงมาคือธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เมื่อธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขัน จะส่งผลต่อการ
ขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ผู้ประกอบการมองว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาใช้
บริการมากท่ีสุด ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งขันทางการค้าเพ่ิมข้ึนหรือการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีก็ตาม ดังน้ันทุก
ภาคส่วนธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบริการ ควรจะสร้างกลยุทธ์ท่ีแตกต่างและมองหาโอกาสที่เหมาะสมในการ
ยกระดับของธุรกิจให้เข้าถึงตลาดอาเซียน ซึ่งความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจะเป็นสิ่งท่ีสำคัญสำหรับการแข่งขัน 
อีกทั้งควรพัฒนาความรู้เท่าทัน การสร้างความเข้าใจและการรับรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่จะเกิดข้ึน เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างมั่งค่ังและ
ย่ังยืนต่อไป 
 
คำสำคญั: ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                               
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Abstract 

 
 This research aims 1) to create a competitive advantage for operator’s offense. To 
enter the ASEAN Economic Community, 2) form of the competitive advantage of enterprises 
offense. To enter the ASEAN Economic Community  3) study the expansion of the business in 
Samutprakan province. By collecting data from Entrepreneurs  that do a services business in 
Samutprakan province, a qualified expert, a specialist, a professor of business administration. 
And related agencies such as provincial administrative organization of Samutprakan province, 
an industrial estate. The tools used to collect data in this research were  1)  A questionnaire 
Competitive Advantage of entrepreneurs in Samutprakan Province to ASEAN Economic 
Community 2) A qualified experts focus group discussion for criticize a pattern of  
Competitive Advantage of entrepreneurs in Samutprakan Province to ASEAN Economic 
Community  3) A guidelines for In-depth interview to study the expansion of the business in 
Samutprakan province. The research results showed that  

The study conclusion that to create the competitive advantage of enterprises in 
Samutprakan Province. To access the AEC is comprised of three factors in order to the 
difference, the cost and the quick response. 
 The model of competitive advantage as follows. 

1. The Differentiation Strategy, Entrepreneurs should make an impression on the clients. 
Creating a good relationship with the client. And to serve as a quick. 

2. The Cost Leadership Strategy, Entrepreneurs should focus on the quality of the 
product / service that is value for money. Should building business alliances in 
various to reduce costs. Cost controls in all areas. Have a cost controls in all areas. 

3. The Quick Response Strategy, Entrepreneurs should improve the availability of 
personnel to perform at a glance. Have an Information technology / websites to help 
in the release. Have a various channels for information and communication. 
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A pattern of competitive advantage of entrepreneurs in Samutprakan province to 
ASEAN Economic Community should be add The services innovation strategic which 
entrepreneurs can offer different values to customers. 

The expansion of the business in Samutprakan province will increase. The first 
business to expand is Travel business because of there are a variety of attractions and a 
result of  convenience  traveling. Secondary is a logistics business. 

When the business has a competitive advantage, will contribute to the expansion of 
the business Thus, Including the ASEAN Economic Community to be customers who use the 
service the most. Although it will be have a competitor or free labor migration. All sectors of 
business especially Business Services should be created a different strategy and look for 
appropriate opportunities to raise the level of business to access Asian markets. Which 
specialization will be important for the race. Moreover should develop and creating a better 
understanding and perception on an awareness of the political, economic, social changes 
that will occur to achieve the competitive advantage of prosperity of entrepreneurs and 
sustainable.  
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