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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล  และขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ ใน

การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังน้ี 1. เพ่ือศึกษาการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  2.  เพ่ือศึกษารูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  3.  เพ่ือศึกษาการขยายตัวของธุรกิจต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ 
สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 

 1.  แบบสอบถามการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ใน
การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยลักษณะคำถามแบบปลายเปิดและปลายปิด แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านความเกี่ยวข้องของ
ธุรกิจและผลกระทบต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการในจังหวัด
สมุทรปราการ จำนวน 400 คน ผลที่ได้จากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดย
การหาค่าจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เน้ือหา  

 2.  แนวทางการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ 
และอาจารย์บริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน เพ่ือวิพากษ์รูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
จังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำการวิเคราะห์ตามประเด็นของ
ข้อมูล โดยการอธิบายความที่เช่ือมโยงกับผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ศึกษาหลักการ แนวคิดของความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ือสร้างเป็นรูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัด
สมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มนำมาเรียบเรียง
ในรูปแบบของข้อความโดยการจัดกลุ่มประเด็น วิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล โดยการอธิบายความท่ี
เช่ือมโยงกับผลการศึกษา และอภิปรายผลโดยการพรรณนา 

 3.  แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 คน เพ่ือศึกษาการ
ขยายตัวของธุรกิจต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นำมาเรียบเรียงในรูปแบบ
ของข้อความโดยการจัดกลุ่มประเด็น วิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล และอภิปรายผลโดยการพรรณนา 
สรุปผลการวิจัย 

1.  การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
จำนวน 213 คน  คิดเป็นร้อยละ  53.25 มีอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 
รองลงมา คือ อายุ 41 - 50 ปีจำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี มาก
ที่สุด จำนวน 234  คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 
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35.50 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ สถานภาพโสด 
จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00    

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจบริการด้านการดูแลส่วนบุคคลมากที่สุด จำนวน 151 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมาคือธุรกิจด้านด้านความบันเทิง/ การพักผ่อนจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.50 มีรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว มากที่สุด จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 
รองลงมา คือ รูปแบบการประกอบธุรกิจแบบครอบครัว จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 โดยมี
ระยะเวลาประกอบธุรกิจ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี มากที่สุดจำนวน 166 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.50 
รองลงมา คือระยะเวลาประกอบธุรกิจ 6 ปี – 10 ปี จำนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 มีจำนวน
พนักงานในธุรกิจ จำนวน 1 คน – 5 คน มากที่สุด เป็นจำนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมา คือ 
จำนวน 6 คน - 10 คน จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เป็นกลุ่มวัยทำงาน 
22-59 ปี มากที่สุด จำนวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75 รองลงมาคือเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา15-21 ปี 
จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 มีรายได้โดยประมาณจากการทำธุรกิจต่อเดือน10,001-50,000 บาท 
สูงสุดจำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 รองลงมา คือ 50,001 - 200,000 บาท  จำนวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.50   
ส่วนท่ี 2  ข้อมูลด้านความเกี่ยวข้องของธุรกิจและผลกระทบต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเก่ียวข้องกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ มากที่สุด จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.00 รองลงมา คือ ไม่เก่ียวข้องเลย จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 ไม่มีแผนหรือโอกาสในการขยาย
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากที่สุด จำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมา คือ ผู้ประกอบ
ธุรกิจไม่แน่ใจว่าจะมีแผนหรือโอกาสในการขยายเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.75 ส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากท่ีสุดจำนวน 213 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมา คือ มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.75  ส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐควรสนับสนุนเร่งด่วนด้านการสร้างความเข้าใจและการรับรู้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากที่สุด จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมา คือ ต้องการให้
ภาครัฐควรสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสาร/ภาษากับคู่ค้าต่างชาติ จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.00  ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจบริการโดยรวม
ด้านมีคู่แข่งทางการค้าเพ่ิมขึ้น มากที่สุด จำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ ด้านมีรายได้
จากการบริการมากขึ้นจากฐานลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50  
 ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ จังหวัด
สมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังน้ี 

1. ด้านกลยุทธ์ต้นทุน (Cost Leadership) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.75) โดยดูจากคุณภาพสินค้า/บริการ เหมาะสมกับราคา ( =4.06) สร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจเพ่ือลดต้นทุนในด้านต่างๆ ( =3.77)  การควบคุมต้นทุน( =3.71) และการกำหนดราคาต่ำกว่าคู่แข่ง 
( =3.46)  
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2.   ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง(Differentiation) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( =4.14) โดยดูจากการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ( =4.31)  สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ ( =4.30)  การให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว  ( =4.23)  มีระบบการบริการ
ที่ดี ( =4.22)  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ ( =4.17) การรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจให้มี
ความน่าเช่ือถือ ( =4.13)    มีการพัฒนารูปแบบการบริการให้มีเอกลักษณ์ ( =3.97)  และการปรับช่ือ
หรือสัญลักษณ์เพ่ือให้จดจำได้ง่าย ( =3.81) 

3.   ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( =3.51)  โดยดูจากพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว    
( =3.76) นำเทคโนโลยีสารสนเทศ/เว็บไซต์มาช่วยในการประชาสัมพันธ์ ( =3.59)  มีหลากหลายช่องทาง
เพ่ือให้ข้อมูลและใช้ในการติดต่อสื่อสาร (  =3.50 ) มีสื่อโฆษณาต่างๆที่ทำให้ลูกค้ารู้จักและจดจำ                  
( =3.40) และมีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการ ( =3.28)  
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังน้ี  
ภาครัฐควรมีการปรับลดและยกเลิกภาษีค่าแรงขั้นต่ำ  ภาครัฐควรต่ืนตัวสนับสนุนพัฒนาทักษะการสื่อสาร
หรือภาษากับคู่ค้าต่างชาติ ควรจัดหลักสูตรอบรมการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซต์ให้กับ
ผู้ประกอบการ  ต้องการให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ภาครัฐควรมีการ
พัฒนาด้านการบริหารประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและระบบคุ้มครองทางสังคมให้มี
ประสิทธิภาพย่ังยืน  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีโอกาสได้รับประโยชน์ เพราะจะมีกลุ่มแรงงานเพ่ิมข้ึน 
สามารถคัดแรงงานมีคุณภาพ ต้ังใจและอดทนในการทำงาน และเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้น  ภาครัฐควร
เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมราคา การต้ังราคาของธุรกิจบริการเดียวกัน ควรอยู่ในระดับราคาเดียวกัน   
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้เกิดการแข่งขันที่ต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีความเป็น
มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นผู้นำ  ภาครัฐและภาคเอกชนควรเข้ามาสนับสนุนในด้านการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น ภาครัฐควรควบคุมด้านบริการท่ีพัก
อาศัยของแรงงานต่างชาติ ไม่ควรทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิพากษ์รูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ
จังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผู้เช่ียวชาญทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับรูปแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมดังน้ี ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ผู้ประกอบการควรสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ไม่
เหมือนใคร โดยมีรูปแบบการบริการที่แตกต่าง เน้นคุณภาพและการอำนวยความสะดวกต่อลูกค้า รักษา
คุณภาพให้มีความสม่ำเสมอและมีมาตรฐาน   ด้านกลยุทธ์การบริการที่ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว  
ผู้ประกอบการควรมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาความพร้อมของบุคลากร
ในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ/เว็บไซต์มาช่วยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มี
ช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้ข้อมูลและใช้ในการติดต่อสื่อสาร พัฒนาความสามารถในการเก็บข้อมูลและความ
สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ด้านกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมบริการ ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอคุณ
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ค่าที่แตกต่างให้กับลูกค้า  ด้านกลยุทธ์ต้นทุน โดยสามารถต้ังราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันหรือลดราคาลง เพ่ือเป็น
แรงจูงใจให้ผู้ซื้อที่มีความอ่อนไหวต่อราคามาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น  

3.  สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ 
นิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาการขยายตัวของธุรกิจในจังหวัด
สมุทรปราการ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้  

ธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือการบริการ จะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
ธุรกิจที่จะขยายตัวเป็นอันดับแรกคือ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เหตุผลเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่
หลากหลาย และผลมาจากการเดินทางที่สะดวก รองลงมาคือธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการมีโอกาสใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เช่น จัดต้ังศูนย์
กระจายสินค้า คลังสินค้าตามเส้นทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ AEC การพัฒนาธุรกิจบริการในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือรองรับการขยายตัว
ทั้งภายในประเทศและอาเซียน ควรพัฒนาด้านต่างๆ ดังน้ี สร้างเอกลักษณ์ในธุรกิจ การรักษาระดับมาตรฐาน
บริการให้เกิดข้ึนในองค์กร เน้นบริหารคนให้เป็นเลิศ การเตรียมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจให้แก่บุคลาก ทุกคนในองค์กร และจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ ดังน้ัน ภาครัฐควรเร่งผลิตบุคลากรไทยให้เพียงพอต่อความต้องการ
ในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาให้บุคลากรไทยมีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในสาขา
ธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพ อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การขนส่งและการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เช่น เส้นทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน สร้าง
เครือข่ายกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์อ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้ธุรกิจมีความหลากหลายในด้าน
รูปแบบการขนส่ง ช่วยให้การขนส่งมีความต่อเน่ืองจากต้นทางสู่ปลายทาง รวมทั้งนำระบบการจัดการโลจิ
สติกส์ขั้นสูงและเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ  จังหวัดสมุทรปราการ   
ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีประเด็นที่นำมาอภิปรายดังน้ี 
 
ตอนที่ 1  การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ผู้ประกอบการธูรกิจบริการจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
ด้านกลยุทธ์ต้นทุน  (Cost Leadership) และ ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เรวัฒน์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคณะ (2553) ที่กล่าวถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันจะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถที่เป็นเลิศขององค์กร ทั้ง 3 ด้าน คือ   

1.0ขายสินค้าที่ถูกกว่า (cost leadership)  
2.0ขายสินค้าและให้บริการที่ดีกว่า (differentiation) 
3.0การตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน (quick response) 
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ปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านกลยุทธ์ต้นทุน (Cost Leadership) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยดูจากปัจจัยต่างๆ ดังน้ี คุณภาพสินค้า/บริการ 
เหมาะสมกับราคา สร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือลดต้นทุนในด้านต่างๆ การควบคุมต้นทุน และการกำหนด
ราคาต่ำกว่าคู่แข่ง สอดคล้องกับแนวคิดของพัชสิรี ชมพูคำ (2553) กล่าวถึง0ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน 
(Cost Competitiveness) ในยุคของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหลากหลายได้ง่ายขึ้น ไม่เป็นการยากสำหรับผู้บริโภคที่จะตรวจสอบข้อมูล
เปรียบเทียบราคาสินค้า และบริการก่อนตัดสินใจซื้อ ธุรกิจใดที่สามารถนำเสนอสินค้าดีในราคาที่ต่ำ คือ 
คุณภาพสินค้า/บริการ เหมาะสมกับราคา จึงมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่า และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Michael E.Porter (1998) ที่กล่าวถึงกลยุทธ์การลดต้นทุนทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการ
แข่งขันเหนือคู่แข่ง 2 ประการ คือ                                                                                                          

1.0ความได้เปรียบด้านราคา องค์การธุรกิจที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าสามารถกำหนดราคาของสินค้า
ได้ต่ำกว่าคู่แข่ง  

2.0ความได้เปรียบด้านการทำกำไร การลดต้นทุนย่อมสามารถมีกำไรได้มากกว่า เมื่อจำหน่ายสินค้า
และบริการในปริมาณคุณภาพใกล้เคียงกันและในระดับราคาเดียวกัน 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลยุทธ์ต้นทุน (Cost Leadership) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้
ความสำคัญที่สุดลำดับแรกด้านคุณภาพสินค้า/บริการ เหมาะสมกับราคา ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ขัดแย้งกับงานวิจัยของอรนลิน สุขศรีสวัสด์ิ และพรวิษา ลิ้มอ่ิม (2557).    
ที่ศึกษาเรื่อง การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของธุรกิจที่พักแรมในเขตชลบุรี จากการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของธุรกิจที่พักแรม กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญที่สุด
ลำดับสุดท้ายในด้านการตลาดและการขาย คือ เปรียบเทียบความเหมาะสมของราคาอยู่เสมอ 

ปัจจัยในการสร้างความได้ เปรียบทางการแข่ งขัน  ด้ านกลยุท ธ์การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยดูจากปัจจัยต่างๆ ดังน้ี
การสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ การให้บริการท่ีสะดวก
รวดเร็ว  การมีระบบการบริการท่ีดี การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการ การรักษาภาพลักษณ์ของ
ธุรกิจให้มีความน่าเช่ือถือ  มีการพัฒนารูปแบบการบริการให้มีเอกลักษณ์ และการปรับช่ือหรือสัญลักษณ์
เพ่ื อ ให้ จดจำได้ ง่าย  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Porter แล้ ว  Tracy และ  Wiersema (Kotler & 
Armstrong, 2014:P.  686) ได้เสนอ กลยุทธ์การแข่งขันการตลาดแบบใหม่ คือธุรกิจสามารถเป็นผู้นำด้าน
การส่งมอบคุณค่าที่ดีเย่ียมให้แก่ลูกค้า เน้นบริการที่ประทับใจกับกลุ่มลูกค้าของตนเอง การใช้กลยุทธ์สร้าง
คุณค่าน้ีผู้บริหารต้องสร้างวัฒนธรรม โครงสร้างองค์กร ระบบและกระบวนการท้ังในการดำเนินงานและการ
บริหาร เพ่ือสร้างคุณค่าและส่งมอบให้แก่ลูกค้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือเรียกได้ว่ากลยุทธ์การสร้าง
ความสัมพันธ์อันยาวนานกับลูกค้า ให้ลูกค้ามองเห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับ ลูกค้าตามแนวคิดการตามใจ
ลูกค้า และสอดคล้องกับแนวความคิดของ Spechler (1988) พบว่า ความสำเร็จของกระบวนการท่ีนำไปสู่ความ
เป็นเลิศของคุณภาพการบริการมีปัจจัยสำคัญ 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)         
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 6.0การมีส่วนร่วม (Involvement)        
 7.0การเป็นที่รู้จัก การยอมรับนับถือ (Recognition) 

ปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick 
Response) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยดูจากปัจจัยต่างๆดังน้ี        
การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว    การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ/เว็บไซต์มา
ช่วยในการประชาสัมพันธ์ มีหลากหลายช่องทางเพ่ือให้ข้อมูลและใช้ในการติดต่อสื่อสาร มีสื่อโฆษณาต่างๆท่ี
ทำให้ลูกค้ารู้จักและจดจำ และมีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการ สอดคล้องกับแนวคิดของเรวัฒน์,                  
ชาตรี  วิศิษฎ์และคณะ (2553) ที่กล่าวถึง ความเร็วในการทำผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ                   
การตัดสินใจทางการบริหารที่รวดเร็วที่ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้า การตอบสนองโดยรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการมี
ความยืดหยุ่นขององค์การ0แม้องค์การจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นพอ 
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงก็ทำได้ยาก การตอบสนองอย่างรวดเร็วส่งผลไปถึงการสร้าง                   
ความแตกต่างและการเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนด้วย การตอบสนองอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดผลดีในด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ  การผลิตสินค้า/บริการตามความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่
ขายอยู่ให้ดีขึ้น การทำตามคำส่ังซื้อของลูกค้า และการตอบคำถามของลูกค้าได้รวดเร็ว ผลดีเหล่าน้ีทำให้
องค์การต้ังราคาได้สูงกว่าโดยลูกค้ายอมรับได้   
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสามปัจจัย จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการธุรกิจบริการจังหวัด
สมุทรปราการส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) เป็นลำดับแรก 
ซึ่ งส อ ดค ล้ อ งกั บ แ น ว คิ ด ขอ ง  Michael E. Porter (1 9 9 8 ) ที่ ก ล่ า ว ถึ งก ล ยุ ท ธ์ ค ว าม แตก ต่ า ง 
(Differentiate0Strategy) ว่า การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า การ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ จะทำให้เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรที่เกิดจากกระทำการ ซึ่งเป็น
การได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ อาจจะเป็นความแตกต่างในกระบวนการทำงานขององค์กรหรือสินค้า
และบริการ แต่ทั้งน้ีความแตกต่างดังกล่าวจะต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพท่ีเหนือกว่าคู่
แข่งขันซึ่งกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) หมายถึง การสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนในตัวของ
สินค้าและบริการที่นำมาซึ่งความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอ่ืน เป็นกลยุทธ์ที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ตลอดเวลา เพราะคุณค่าที่เคยมีในอดีตอาจไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเมื่อเวลาเปล่ียนไป เหตุผลที่ต้อง
พัฒนาตลอดเวลา เพราะการแข่งขันในตลาดมีสูงมาก สินค้าและบริการท่ีมีอยู่ในตลาดปัจจุบันมีความ
คล้ายคลึงกันมาก ธุรกิจจึงต้องสร้างสินค้าและบริการให้แตกต่างจากคู่แข่งเพ่ือตอบสนองความต้องการน้ัน 
โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Al-Debei, M. M., & Avison, D. 
2010: pp. 359-376) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งที่ภาครัฐควรสนับสนุนเป็นการเร่งด่วน เพ่ือเตรียมความพร้อม              
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือด้านการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
มากที่สุด รองลงมา คือ ต้องการให้ภาครัฐควรสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสาร/ภาษากับคู่ค้า
ต่างชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรยุทธ์ พัฒน์ธนญานนท์ (2558) ที่ศึกษาเร่ืองผลกระทบของการเปิดเสรี
ในอุตสาหกรรมการบริการของอาเซียน พบว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจบริการจำเป็นต้องพัฒนาความรู้และ
ความสามารถของตนเพ่ือให้ได้ความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวต้องอาศัยความสนับสนุน
จากรัฐ  

ผู้ประกอบการธุรกิจบริการจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจบริการโดยรวม ด้านการมีคู่แข่งทางการค้าเพ่ิมข้ึนมากที่สุด รองลงมาคือ มี
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รายได้จากการบริการมากขึ้น จากฐานลูกค้าที่ เพ่ิมขึ้น และการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ประเทศที่ให้
ค่าตอบแทนดีกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของพีรยุทธ์ พัฒน์ธนญานนท์ (2558) ที่ศึกษาเร่ืองผลกระทบของ
การเปิดเสรีในอุตสาหกรรมการบริการของอาเซียน ที่พบว่า เมื่อเปิดเสรีในอุตสาหกรรมการบริการของ
อาเซียน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 
ตอนที่ 2  การสนทนากลุ่มผู้ เชี่ยวชาญ  เพื่อวิพากษ์รูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 ผู้เช่ียวชาญทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับรูปแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากปัจจัยที่เป็น
พ้ืนฐานที่สำคัญมากที่สุดในการทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันก็คือ ความรู้ (Knowledge) ที่องค์กร
ต้องพยายามสร้างขึ้นมาจากการเรียนรู้ (Learning) และพัฒนามาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ ควรมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้าง
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ  การพัฒนาหนทางในการสร้างสินค้าหรือบริการของตนให้
มีความแตกต่างไปจากผู้อ่ืน การสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนในตัวของสินค้าหรือบริการท่ีนำมาซึ่งความแตกต่างจาก
คู่แข่งขันรายอ่ืน เป็นกลยุทธ์ที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะคุณค่าที่เคยมีในอดีตน้ัน อาจไม่ได้
รับการยอมรับจากผู้บริโภคเมื่อเวลาเปลี่ยนไป อีกเหตุผลหน่ึงที่ต้องพัฒนาตลอดเวลา เพราะการแข่งขันใน
ตลาดมีสูงมาก สินค้าและบริการท่ีมีอยู่ในตลาดปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกันมาก ธุรกิจจึงต้องสร้างสินค้าและ
บริการให้แตกต่างจากคู่แข่งเพ่ือตอบสนองความต้องการน้ัน เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจ
สูงสุด ควรมีองค์ประกอบโดยเรียงลำดับตามความสำคัญได้ดังน้ี  

1.  ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ผู้ประกอบการควรสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ไม่เหมือน
ผู้อ่ืน โดยมีรูปแบบการบริการที่แตกต่าง (Services Differentiation) 

2.  ด้านกลยุทธ์การบริการที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Services Quick Response) ผู้ประกอบการ
ควรมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาความสามารถในการเก็บข้อมูลและ
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

3.  ด้านกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมบริการ (Services Innovation) ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ
คุณค่าที่แตกต่างให้กับลูกค้า  

4.  ด้านกลยุทธ์ต้นทุน (Cost Leadership) ผู้ประกอบการควรนำเสนอการบริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยสามารถต้ังราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันหรือลดราคาลง เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ซื้อที่มีความ
อ่อนไหวต่อราคามาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น  
 ผลจากการวิพากษ์โครงร่างรูปแบบการสร้างความได้เปรียบโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
รูปแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามคำแนะนำจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญได้ดังน้ี 
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 การพัฒนารูปแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ
ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามคำแนะนำจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ สอดคล้องกับแนวคิดของ
พัชสิรี ชมพูคำ (2553) กล่าวว่า การจัดการเพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ือให้กิจการสามารถ
เอาชนะคู่แข่งขันและอยู่รอดได้ องค์การต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่ง

กลยุทธ์การสรา้งความแตกตา่ง 
- รูปแบบการบริการที่แตกต่าง 
- คุณภาพและการอำนวยความ 
สะดวกต่อลูกค้า 
- รักษาคุณภาพให้มีความ
สม่ำเสมอและมีมาตรฐาน 

กลยุทธ์ต้นทุน 
- ต้ังราคาต่ำกว่าคู่แข่ง 
- ลดราคาลง 

กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
- ความคล่องตัวต่อการตอบสนอง
ตามความต้องการของลูกค้า  
- พัฒนาความสามารถในการเก็บ
ข้อมูลและความสะดวกรวดเร็วใน
การให้บริการ 
 

การสร้างความได้เปรียบ 
ทางการแข่งขัน 

รูปแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเขา้สู่การเปน็

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 กลยุทธ์การสรา้งนวัตกรรมบริการ 

 - นำเสนอคุณค่าที่แตกต่างให้กับ
ลูกค้า 
-  ดึงความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากรมี เพ่ือ
มาสร้างนวัตกรรมให้กับองคก์ร 
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หมายความว่า 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) ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการมากข้ึน ไม่เพียงแต่ต้องการสินค้าและบริการ
ที่มีราคาถูก แต่ยังต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ น่ันคือ คุณภาพอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า ในอดีต
ที่ผ่านมามองการควบคุมคุณภาพเกิดขึ้นเมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้รับการตรวจสอบข้อมูล
ตัวเลข ดูจำนวนสินค้าที่ชำรุดเสียหายก่อนที่จะถึงมือลูกค้า แต่ในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพจะเห็นต้ังแต่ใน
แนวทางป้องกันเพ่ือไม่ให้ความเสียหายเกิดข้ึน 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
กว่าคู่แข่งบางธุรกิจใช้ความเร็วเป็นจุดขาย    
 
 

3.  สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
ศึกษาการขยายตัวของธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ  

 
ธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือการบริการ จะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

ธุรกิจที่จะขยายตัวเป็นอันดับแรกคือ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เหตุผลเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่
หลากหลาย และผลมาจากการเดินทางที่สะดวก รองลงมาคือธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการมีโอกาสใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เช่น จัดต้ังศูนย์
กระจายสินค้า คลังสินค้าตามเส้นทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าที่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ AEC การพัฒนาธุรกิจบริการในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือรองรับการขยายตัว
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ทั้งภายในประเทศและอาเซียน ควรพัฒนาด้านต่างๆ ดังน้ี สร้างเอกลักษณ์ในธุรกิจ การรักษาระดับมาตรฐาน
บริการให้เกิดข้ึนในองค์กร เน้นบริหารคนให้เป็นเลิศ การเตรียมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กร และจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ  

ดังน้ัน ภาครัฐควรเร่งผลิตบุคลากรไทยให้เพียงพอต่อความต้องการในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงการ
พัฒนาด้านการศึกษาให้บุคลากรไทยมีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในสาขาธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพทางการ
แข่งขันเพ่ือสร้างแรงงานท่ีมีทักษะวิชาชีพและเฉพาะทาง สอดคล้องกับงานศึกษาของ Piore และ Sable 
(1984, อ้างถึงใน Tambunan 2000) เห็นว่า ในการพัฒนาจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ การผลิตส่วนใหญ่จะ
เปลี่ยนจากการผลิตจำนวนมาก เป็นการผลิตสินค้าหรือการบริการที่มีความเฉพาะและมีเอกลักษณ์มากขึ้น 
อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เช่น เส้นทางเศรษฐกิจที่
เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์อ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้
ธุรกิจมีความหลากหลายในด้านรูปแบบการขนส่ง ช่วยให้การขนส่งมีความต่อเน่ืองจากต้นทางสู่ปลายทาง 
รวมทั้งนำระบบการจัดการโลจิสติกส์ขั้นสูงและเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างย่ังยืนต่อไป 

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของจังหวัดสมุทรปราการ (จังหวัดสมุทรปราการ, 2556) ต้องการให้มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเจริญเติบโตแบบต่อเน่ือง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5 
ต่อปี ซึ่งตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจบริการ เน่ืองจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ 
สามารถเดินทางไปกลับได้เพียง 1 วัน ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทาง และในอนาคตจะมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางที่สะดวกจากรถไฟฟ้า และการจัดระบบ
จราจรท่ีมีประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบ One Day Trip และศักยภาพด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ.2554 มีผู้เดินทางเข้ามาใน
รูปแบบนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรของจังหวัด รวมท้ังสิ้น 1,462,082 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย จำนวน 
969,066คน คิดเป็นร้อยละ 65 ที่เหลือเป็นชาวต่างประเทศ จำนวน 493,016 คน คิดเป็นร้อยละ 35 
ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยประมาณ 1.3-1.5 วัน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรรวมท้ังสิ้น
จำนวน 360,850 ล้านบาท ในจำนวนน้ีมาจากชาวต่างประเทศมากท่ีสุด จำนวน 2,127.25 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 58.98 จึงควรเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับและวิชาชีพเฉพาะด้าน รวมทั้งด้าน
ภาษาสากล และภาษาเพ่ือนบ้านให้มีขีดความสามารถในระดับสากลเพ่ือสร้างโอกาสในการแข่งขันในระดับ
อาเซียน 

  ธุรกิจบริการจะมีความเสี่ยงในการเผชิญการเปิดเสรีมากขึ้น การเปิดเสรีในภาคดังกล่าวจะมาพร้อม
การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง หลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับภาคบริการมากข้ึน สังเกตได้จากสัดส่วนของ
เศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศในภาคบริการที่ค่อนข้างสูง ทั้งน้ีภาคบริการสามารถดำเนินกลยุทธ์ได้
หลากหลายตามปัจจัยที่เกิดข้ึน บางภาคควรจะรุกขยายธุรกิจไปในต่างประเทศที่มีศักยภาพด้านการตลาดใน
ขณะที่ภาคบริการบางประเภทสามารถเติบโตจากตลาดในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมเติมจากการเข้าสู่ 
AEC และบางประเภทอาจจะต้องเตรียมรับมือจากทั้งโอกาสและการแข่งขันที่จะเพิ่มข้ึน ธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นอีกธุรกิจเด่นที่ไทยมีข้อได้เปรียบและจะมีโอกาสขยายตลาดมากขึ้นในอาเซียน
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากอินโดนีเซียด้วยการเดินทางในภูมิภาคท่ีสะดวกข้ึน ทั้งน้ี ความมีช่ือเสียงเฉพาะด้าน
ของไทย เช่น แหล่งท่องเที่ยวอาจเป็นสิ่งที่ทำให้การขยายตัวทางธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในอาเซียน
เพ่ิมเติมจากกลุ่มเดิม ซึ่งไทยเป็นผู้นำอยู่แล้วในปัจจุบันอีกทั้ง AEC ยังช่วยเอ้ืออำนวยให้มีการเคลื่อนย้าย
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แรงงานพยาบาลได้ง่ายขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกหนทางในการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ของไทยได้ หรือธุรกิจด้านโลจิสติกส์ต้องใช้โอกาสจาก AEC มองหาลู่ทางการลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายหุ้นส่วนทางธุรกิจเพ่ือการบริการแบบครบวงจร ผู้ประกอบการมีโอกาส
ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐเพ่ือลงทุนใน
จังหวัดที่มีศักยภาพ เช่น จัดต้ังศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าตามเส้นทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงประเทศเพ่ือน
บ้านเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ AEC อีกทั้งควรสร้างเครือข่ายกับ
ผู้ประกอบการโลจิสติกส์อ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ธุรกิจมีความหลากหลายในด้านรูปแบบการขนส่ง 
ช่วยให้การขนส่งมีความต่อเนื่องจากต้นทางสู่ปลายทาง รวมท้ังนำระบบการจัดการโลจิสติกส์ขั้นสูงและ
เทคโนโลยีมาใช้ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายอ่ืน (EIC Analysis, 2012) 
  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ธุรกิจบริการของจังหวัดสมุทรปราการ ควรจะเร่ิมสร้างกลยุทธ์และมองหา
โอกาสที่เหมาะสมในการยกระดับของธุรกิจให้เข้าถึงตลาดอาเซียน ซึ่งความเช่ียวชาญเฉพาะด้านจะเป็นหน่ึง
ในจุดแข็งสำหรับการแข่งขันด้านการลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจบริการของประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่
กำลังขยายตัวแซงหน้าการลงทุนในภาคการผลิต นอกจากนี้ ยังต้องศึกษาทั้งด้านศักยภาพตลาด กฎเกณฑ์
จากข้อตกลง กฎเกณฑ์ภายในประเทศต่างๆ เพราะธุรกิจบริการแต่ละประเภทอาจจะมีโอกาสในการบุกตลาด
อาเซียนที่แตกต่างกันบางธุรกิจควรจะไปได้ต้ังแต่วันน้ี ในขณะที่บางธุรกิจควรจะรอก่อน แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันสิ่ง
สำคัญคือ ทุกธุรกิจควรตระหนักรู้เก่ียวกับ AEC ต้ังแต่วันน้ี เพ่ือให้ธุรกิจของไทยพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.  ผู้ประกอบการธุรกิจบริการจังหวัดสมุทรปราการหลายราย ยังไม่ทราบถึงประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนคืออะไร เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการอย่างไร ทำให้ผู้วิจัยต้องใช้เวลามากในการอธิบาย  
2.  การขยายตัวของธุรกิจบริการในจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่รูปแบบการประกอบธุรกิจจะเป็น

ลักษณะเจ้าของคนเดียว กิจการมีจำนวนพนักงานไม่มาก จึงมีโอกาสน้อยในการขยายธุรกิจออกไปสู่อาเซียน  
3.  ธุรกิจการบริการของไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัว ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ ทั้ง

ในด้านแรงงาน เทคโนโลยี รวมท้ังการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการผลิตและบริการ สามารถสร้าง Economy of Scale เพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับโลกได้ต่อไป   

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1.  ผู้ประกอบการและหน่วยงานทางธุรกิจ ได้ทราบแนวทางในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของธุรกิจบริการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2.  ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรให้ความสำคัญอย่างจริงจังแก่ผู้ประกอบการ ในการรับรู้
และให้ความสำคัญถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังปัจจัยภายในและ
ภายนอกอยู่เสมอ มีการรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันอย่างกว้างขวางในทุกๆองค์การ 
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในสถานศึกษาต่างๆให้มีความรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง
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ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่จะเกิดขึ้น เพ่ือให้ เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการอย่างมั่งค่ังและย่ังยืนต่อไป 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาถึงแนวทางในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเภทธุรกิจอ่ืน ใน
จังหวัดสมุทรปราการหรือจังหวัดต่างๆ ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้อาจ
แตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจ หรือพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




