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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 
 ปัจจุบันไทยต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้าน
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กฎกติกาใหม่การค้าโลก สภาพสังคม ภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ี ล้วนแต่ทำให้ธุรกิจไทยต้องพยายามปรับตัวเพ่ืออยู่รอดให้ได้ อีกทั้งประเทศ
ไทยจะเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รูปแบบการค้าจะเป็นแบบไร้พรมแดน ตลาดการค้า
สินค้าและบริการในปี 2558 จะขยายจาก 60 ล้านคนเป็น 600 ล้านคน (ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน, 2559) ซึ่งธุรกิจของคนไทยต้องเตรียมรับกับสภาพการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น ปัจจยัต่างๆ 
เหล่าน้ีย่อมสร้างโอกาสและความท้าทายต่อธุรกิจของประเทศ  
 ผู้ประกอบการไทยมีการต่ืนตัวกันมากขึ้น เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการค้าและการ
ลงทุนในภูมิภาคแถบน้ีใกล้เข้ามาทุกขณะ แม้ว่าแนวคิดหลักของการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพ่ือการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันในการจะร่วมมือกันแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก แต่อีก
ด้านหน่ึงก็จะเห็นว่าภาคธุรกิจประเทศเพ่ือนบ้าน อย่างเช่น สิงคโปร์ มาเลเซียก็เตรียมพร้อมจะรุกและรับมือ
กับการแข่งขันกันเอง ในภูมิภาคแถบน้ีมากกว่าจะแข่งกับภูมิภาคอ่ืน สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการไทย
ก็ต้องศึกษาข้อมูลของตนเองและประเทศเพ่ือนบ้านให้รอบด้าน เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้และย่ังยืนต่อไป ซึ่ง
ผู้ประกอบการ ควรมีข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งบางรายต่างก็เร่ง
ปรับตัวและสามารถรุกขยายการจับคู่ธุรกิจกับนักลงทุนเพ่ือนบ้านไปบ้างแล้ว   

สำหรับภาคธุรกิจบริการที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก เพ่ืออํานวยความสะดวกสบาย
และความพึงพอใจให้กับลูกค้า  เน่ืองจากธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถจับต้องได้ถึงคุณภาพของสินค้า 
แต่จะสัมผัสได้จากการให้บริการ ความเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ลูกค้า ซึ่งการบริการจะเป็นที่พึงพอใจ
ของลูกค้าหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับการปฏิบัติของผู้บริการ ที่ต้องทราบความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่อย่างไม่จํากัด  
ซึ่งแต่ละรายก็มีความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจบริการ
ของไทย เพ่ือต่อสู้ในระบบเศรษฐกิจโลก และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาคธุรกิจ
บริการไทย จึงจําเป็นต้องมุ่งแสวงหาแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ การเตรียมพร้อมทั้งรุกและรับมือกับการ
แข่งขันกันเองในภูมิภาคแถบน้ีและภูมิภาคอ่ืน และต้องศึกษาข้อมูลของตนเอง ประเทศเพ่ือนบ้านให้รอบด้าน 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตปริมณฑล จังหวัดสมุทรปราการมีเน้ือที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร     
อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดฉะเชิงเทรา, ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, ทิศใต้จดอ่าวไทย, ทิศตะวันตกติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
ทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านทางซีกตะวันตกของจังหวัด จากทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่อ่าวไทย มีชายฝ่ัง
ทะเลยาว 47.5 กม. เดิมชายฝั่งทะเลมีป่าชายเลนกว้างขวาง เน่ืองจากมีตะกอนท่ีแม่น้ำเจ้าพระยานำพามาทับ
ถมกันที่บริเวณปากน้ำ แต่ปัจจุบันมีการบุกรุกป่าชายเลน ทำให้เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นบริเวณกว้าง 
ในด้านเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการมีการทำนา ประมง และอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวและสถานท่ี
สำคัญ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ วัดอโศการาม วัดบางพลีใหญ่ วัดไพชยนต์                   
พลเสพราชวรวิหาร วัดโปรดเกศเชษฐาราม  ศาลพระเสื้อเมือง พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เมืองโบราณ                  
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สถานตากอากาศบางปู ป้อมพระจุลจอมเกล้า สวางคนิวาส ป้อมแผลงไฟฟ้า ฟาร์มจระเข้ (จังหวัด
สมุทรปราการ, 2556)  

จำนวนสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการทั้งสิ้นจำนวน 50,638 แห่ง  โดยอำเภอที่มีจำนวน
สถานประกอบมากที่สุดคืออำเภอเมืองสมุทรปราการ  มี 22,851 แห่ง  ประมาณร้อยละ 45.1 รองลงมาคือ
อำเภอพระประแดงมี  8,890 แห่ง  ร้อยละ 17.6  อำเภอบางพลี  มีจำนวน 7,619 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
15.0  ตามด้วยอำเภอพระสมุทรเจดีย์มี  4,095 แห่ง อำเภอบางเสาธงมีจำนวน 4,044  คิดเป็นร้อยละ 8.1 
และ 8.0 ตามลำดับ  อำเภอท่ีมีสถานประกอบการน้อยที่สุดคือ อำเภอบางบ่อ มีจำนวน 3,139 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 6.2 (สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ, 2558) และจำนวนสถานประกอบการธุรกิจบริการใน
จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนทั้งหมด 13,135 แห่ง (สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2558) 

จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรเป็นอันดับ 2 ของภาค รองจากกรุงเทพฯ ทั้งน้ี ด้วยเหตุที่เป็น
จังหวัดรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพฯ ทั้งในด้านการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการกระจายตัวของ
ประชากร ทำให้สมุทรปราการมีประชากรย้ายถิ่นจากที่อ่ืนมาในจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งประชากรที่
เคลื่อนย้ายเข้ามาโดยแจ้งย้ายที่อยู่อย่างถูกต้อง และไม่ย้ายทะเบียนราษฎร์เข้ามาก็มี ทำให้ประชากรที่มีอยู่
จริงสูงกว่าจำนวนประชากรในทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน กลุ่มอายุ 20-29 ปี จะมี
รายช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ต่ำกว่ากลุ่มอ่ืนในรอบปี 2551 มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 1.1 ล้านคน
เศษ แยกเป็นชาย 551,970 คน หญิง 585,975 คน ทั้งน้ียังไม่นับรวมประชากรแฝง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 
800,000 คนเศษ อาชีพและรายได้ภาคเกษตรกรรม พบว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาค
เกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลง โดยในปี พ.ศ. 2547 มีมูลค่า 285 ล้านบาท และใน พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 231 
ล้านบาท โดยพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ คือ ข้าว ซึ่งทำการปลูกมากที่สุดที่
อำเภอบางบ่อ ผลไม้ ที่มีการปลูกเป็นจำนวนมากที่สุดได้แก่ มะม่วง มะพร้าว กล้วยน้ำว้า การใช้ประโยชน์
ที่ดินในการทำนา เพาะปลูกพืชยืนต้น และไม้ผล มีแนวโน้มลดลงเกษตรกรเปลี่ยนอาชีพไปทำการประมง 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัด ต้ังอยู่ปากแม่น้ำพระยา ติดชายฝั่งทะเลด้านอ่าว
ไทย จึงเหมาะต่อการทำประมงน้ำจืดและน้ำเค็ม อำเภอบางบ่อ จะมีการเลี้ยงปลาสลิดมากที่สุดของประเทศ
แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ดินเค็มได้ก่อความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตร 
จึงต้องมีการปรับการเพาะปลูกเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน และไร่นาสวนผสม (จังหวัดสมุทรปราการ, 
2556) 

จากเป้าประสงค์ของจังหวัดสมุทรปราการ ต้องการให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเจริญเติบโต
แบบต่อเน่ือง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งตอบสนองต่อการขยายตัว
ของธุรกิจบริการ เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่หลากหลาย อาทิ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ และประเพณีที่สำคัญ ฯลฯ เน่ืองจากจังหวัด
สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปกลับได้เพียง 1 วัน ทำให้นักท่องเที่ยวมีความ
สะดวกในการเดินทาง และในอนาคตจะมีนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทาง
ที่สะดวกจากรถไฟฟ้า และการจัดระบบจราจรที่มีประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบ 
One Day Trip และศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
สมุทรปราการ ในปี พ.ศ.2554 มีผู้เดินทางเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรของจังหวัด รวม
ทั้งสิ้น 1,462,082 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย จำนวน 969,066คน คิดเป็นร้อยละ 65 ที่เหลือเป็นชาว
ต่างประเทศ จำนวน 493,016 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยประมาณ 1.3-1.5 วัน ค่าใช้จ่าย
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ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรรวมทั้งสิ้นจำนวน 360,850 ล้านบาท ในจำนวนน้ีมาจากชาว
ต่างประเทศมากที่สุด จำนวน 2,127.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.98 (จังหวัดสมุทรปราการ, 2556) 

ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ต้องปรับตัวให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับทุกประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกับทุก
ประเทศในโลกที่แตกต่างกัน การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินกลยุทธ์การตลาดจึงต้องสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้กับทุกตลาดหรือทุกประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจบริการ ผู้บริหารสถานประกอบการ บุคลากร หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมด้านกลยุทธ์ และวิธีการในการเข้าทุกตลาดในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือสร้างความได้เปรียบและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

  ดังน้ันเพ่ือให้ผลงานวิจัยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจบริการของผู้ประกอบการและ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง
เป็นการดำเนินงานภายใต้เง่ือนไขการค้า และสภาวะการแข่งขันต่างๆของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจบริการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นจังหวัดในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.  เพ่ือศึกษารูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.  เพ่ือศึกษาการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร  - ผู้ประกอบการธุรกิจบริการในจังหวัดสมุทรปราการ  
- การสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ  
  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน  
- การสัมภาษณ์เชิงลึก หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้ประกอบการด้านธุรกิจ   
  บริการ ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 คน  

ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาการสร้างและรูปแบบความได้ เปรียบทางการแข่ งขันของ
ผู้ประกอบการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขอบเขตด้านพื้นท่ี จังหวัดสมุทรปราการ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาในช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2559  

 
คำนิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) หมายถึง ความสามารถที่องค์การ

ดำเนินธุรกิจของตัวเองได้ดีกว่าองค์การอ่ืน ทำกำไรได้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือองค์การสามารถ 
สร้างให้เกิดคุณค่าแก่องค์การมากกว่าคู่แข่งขัน อันนำไปสู่การเป็นผู้นำการตลาดและองค์การอ่ืนไม่สามารถ
เลียนแบบได้ 
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ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)  คือ  บุคคลที่จัดต้ังธุรกิจใหม่ โดยเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนทางธุรกิจ  เพ่ือแสวงหาผลกำไรและความเติบโต มุ่งหาความต้องการของตลาด เพ่ือสนองความ
ต้องการ  รวมท้ังเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ 
ผู้ประกอบการอาจจะเป็นหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน หรือเอกชนเพียงคนเดียวก็ได้ ทั้งน้ีผู้ประกอบการต้อง
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต หรือบริหารจัดการ ผลตอบแทนที่ได้คือ กำไร หรือ ขาดทุน  

ธุรกิจบริการ (Services Business) หมายถึง ธุรกิจที่ดำเนินกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นตัวตน
หรือจับต้องไม่ได้ มีรูปแบบการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความพึงพอใจ ความคาดหวัง ความ 
เอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ลูกค้า มักจะถูกบริโภคไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผลิตขึ้นมา เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว 
ธุรกิจการรักษาพยาบาล ธุรกิจเก่ียวกับการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจเก่ียวกับที่พักอาศัย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสาร ธุรกิจให้การบริการความงาม ธุรกิจเก่ียวกับพลานามัย ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบันเทิงเริงรมย์ ธุรกิจ
เก่ียวกับการเงินและการธนาคาร และธุรกิจสปา เป็นต้น ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ี เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
บริการจังหวัดสมุทรปราการ เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community: AEC) คือ การร่วมกันทาง
เศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียนเพ่ือผลประโยชน์ในการเพ่ิมอำนาจการต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศ
สมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี และการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และจะมีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน 
และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
  1.  ได้ทราบแนวทางในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัด

สมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  2.   เป็นข้อมลูให้กับธุรกิจต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ 
3.   สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาทางบริหารธุรกิจ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
             ตัวแปรอิสระ                                      ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรุปได้ว่า องค์ประกอบของปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันมี 3 ด้าน คือ 1. กลยุทธ์ต้นทุน (Cost Strategy) 2. กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiate Strategy) 
3. กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) เพ่ือนำผลที่ได้ในแต่ละด้านมาหารูปแบบการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ ทำให้ทราบถึงการขยายตัวของธุรกิจในจังหวัด
สมุทรปราการ ดังแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั 

กลยุทธ์ต้นทุน (Cost Strategy) 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiate Strategy) 

กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
(Quick Response) 

(เรวัฒน์ ชาตรีวิศิษฎ์และคณะ, 
2553) 

 

 

รูปแบบการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

การขยายตัวของธุรกิจ 
จังหวัดสมุทรปราการ 




