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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาเร่ือง การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ            

ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลในรูปของตารางและความเรียง โดย
แบ่งข้อมูลตามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังน้ี 

1. การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านความเก่ียวข้องของธุรกิจและผลกระทบต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคม 

   เศรษฐกิจอาเซียน AEC 
          ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

   จังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ  

2. สนทนากลุ่มผู้ เช่ียวชาญ  (Focus Group) ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ผู้ เช่ียวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์บริหารธุรกิจ 

3. สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ  

 
1.   การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นำข้อมูลทั่วไปมาแจกแจงความถ่ีและ
ค่าร้อยละ ดังตารางที่ 1 - 2 
 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละตามเพศ  อายุ  การศึกษา และสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวน   ร้อยละ 
หญิง 213 53.25 
ชาย 187 46.75 

อายุ   
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 3 0.75 
21 - 30 ปี 66 16.50 
31 - 40 ปี 142 35.50 
41 - 50 ปี 124 31.00 
51 - 60 ปี 54 13.50 
61 ปีขึ้นไป 11 2.75 
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การศึกษา   
ต่ำกว่าปริญญาตรี 234 58.50 
ปริญญาตร ี 142 35.50 
สูงกว่าปริญญาตรี 24 6.00 

สถานภาพ   

โสด 124 31.00 

สมรส 244 61.00 

หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย 32 8.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จำนวน  213 คน  คิดเป็นร้อยละ  
53.25 มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา คือ อายุ 41 - 50 ปี
จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ระดับการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี มากที่สุด จำนวน 234  คน                
คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 มีสถานภาพสมรส
มากที่สุด จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จำนวน 124 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 31.00    

 
ตารางที่ 2  แสดงจำนวนและร้อยละตามประเภทของธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ  ระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ  จำนวนพนักงานในกิจการ  กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ  รายได้จากการทำธุรกิจต่อเดือนของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทธุรกิจบริการ จำนวน ร้อยละ 
ด้านการติดต่อสื่อสาร 28 7.00 
ด้านที่พักอาศัย 39 9.75 
ด้านการรับเหมาก่อสร้าง 37 9.25 
ด้านความบันเทิง/ การพักผ่อน 50 12.50 
ด้านการดูแลส่วนบุคคล 151 37.75 
ด้านการรักษาพยาบาล 24 6.00 
ด้านที่ปรึกษา 5 1.25 
ด้านการเงิน 3 0.75 
ด้านการประกันภัย 6 1.50 
ด้านการขนส่งและคมนาคม 34 8.50 
ด้านการศึกษา 10 2.50 
ด้านการท่องเท่ียว 4 1.00 
ด้านการกุศล 0 0.00 
อ่ืนๆ 9 2.25 
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รูปแบบการประกอบธุรกิจ  
เจ้าของคนเดียว 236 59.00 
ครอบครัว 121 30.25 
ห้างหุ้นส่วน/จำกัด 12 3.00 
บริษัทเอกชน/จำกัด 26 6.50 
สหกรณ ์ 3 0.75 
รัฐวิสาหกิจชุมชน 2 0.50 

ระยะเวลา  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 166 41.50 
6 ปี -10 ปี 164 41.00 
ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 70 17.50 

จำนวนพนักงาน จำนวน   ร้อยละ 
1 คน – 5 คน 286 71.50 
6 คน – 10 คน 67 16.75 
11 คน – 15 คน 13 3.25 
16 คน - 20 คน 13 3.25 
21 คนข้ึนไป 21 5.25 

กลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มเด็กปฐมวัย1-5 ปี 5 1.25 
กลุ่มเด็กวัยเรียน 6-14 ปี 9 2.25 
กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา 15-21 ปี 33 8.25 
กลุ่มวัยทำงาน 22-59 ปี 347 86.75 
กลุ่มผูสู้งอายุ 60 ปี 6 1.5 

รายได้โดยประมาณต่อเดือน   
ต่ำกว่าหรือเท่ากับ10,000บาท 35 8.75 
10,001-50,000บาท 242 60.50 
50,001-200,000บาท 66 16.50 
100,001-150,000บาท 24 6.00 
150,001-200,000บาท 14 3.50 
200,001บาทขึ้นไป 19 4.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจบริการด้านการดูแลส่วนบุคคล
มากที่สุด จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 มีรูปแบบการประกอบธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว มากท่ีสุด 
จำนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 โดยมีระยะเวลาประกอบธุรกิจ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี มากที่สุด
จำนวน 166 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีจำนวนพนักงานในธุรกิจ จำนวน 1 คน – 5 คน มากท่ีสุด เป็น
จำนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 71.50 กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ เป็นกลุ่มวัยทำงาน 22-59 ปี มากที่สุด 
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จำนวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75 มีรายได้โดยประมาณจากการทำธุรกิจต่อเดือน 10,001-50,000 บาท 
สูงสุดจำนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50  
ส่วนท่ี 2  ข้อมูลด้านความเกี่ยวข้องของธุรกิจและผลกระทบต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเกี่ยวข้องของธุรกิจและผลกระทบต่อการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ดังตารางที่                
3 - 7 
ตารางที่ 3  แสดงจำนวนและร้อยละความเก่ียวข้องกับธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

ความเก่ียวข้องของธรุกิจต่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

จำนวน ร้อยละ 

ไม่เก่ียวข้องเลย 127 31.75 
เป็นกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ 196 49.00 
มีการจ้างแรงงานจากกลุ่มประเทศสมาชิก 41 10.5 
นำเข้าปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี 12 3.00 
มีการจัดต้ังสาขา หรือตัวแทนในการ
ให้บริการ 

6 1.50 

การเข้าสู่ธุรกิจบริการได้ง่าย 11 2.75 
ร่วมทุนกับกิจการท้องถิ่นในประเทศ
สมาชิก 

6 1.50 

อ่ืนๆ 1 0.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม              

มีความเกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการ มากที่สุด จำนวน 196 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.00  
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของการมีแผนหรือโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

แผนหรือโอกาสในการ      
ขยายสู่ AEC 

จำนวน ร้อยละ 

มี 55 13.75 
ไม่มี 274 68.50 

ไม่แน่ใจ 71 17.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีแผนหรือโอกาสในการขยายเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.50  
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ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

การเตรียมความพร้อมสู่ 
AEC

จำนวน ร้อยละ 

มี 131 32.75 
ไม่ม ี 213 53.25 

ไม่แน่ใจ 56 14.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25  
 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละด้านสิ่งที่ภาครัฐควรสนับสนุนเป็นการเร่งด่วน เพ่ือเตรียมความพร้อม              
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ภาครัฐควรสนบัสนนุเร่งด่วน จำนวน ร้อยละ 
การสร้างความเข้าใจและการรับรู้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
108 27.00 

การจัดหลักสูตรอบรม เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการไทย

85 21.25 

การสนับสนุนด้านเงินลงทุน เพ่ือส่งเสริม
หรือขยายการลงทุน 

89 22.25 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี ระบบการ

26 6.50 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร/ภาษากับ   
คู่ค้าต่างชาติ 

92 23.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐควรสนับสนุนเร่งด่วนด้าน          
การสร้างความเข้าใจและการรับรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มากท่ีสุด จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.00 รองลงมา คือ ต้องการให้ภาครัฐควรสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสาร/ภาษากับคู่ค้าต่างชาติ 
จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00  
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ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความเห็นว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจบริการโดยรวม 

ผลกระทบต่อธุรกิจบริการโดยรวม จำนวน ร้อยละ 
มีคู่แข่งทางการค้าเพ่ิมขึ้น 140 35.00 

ย้ายฐานที่ต้ังไปยังประเทศท่ีมีโครงสร้าง
ที่เอ้ือต่อการบริการ 

19 4.75 

มีรายได้จากการบริการมากขึ้น จากฐาน
ลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น 

122 30.50 

การเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ประเทศที่ให้
ค่าตอบแทนดีกว่า 

46 11.50 

เพ่ิมโอกาสในการเลือกใช้วัตถุดิบจาก
แหล่งที่มีราคาถูกกว่า 

24 6.00 

กระทบโดยราคาและมาตรฐานของการ
บริการ 

28 7.00 

การขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ 19 4.75 
อ่ืนๆ 2 0.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจบริการโดยรวมด้านมีคู่แข่งทางการค้าเพ่ิมขึ้น มากท่ีสุด จำนวน 140 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ ด้านมีรายได้จากการบริการมากขึ้น จากฐานลูกค้าที่เพ่ิมขึ้น จำนวน 122 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.50  
 
 ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ จังหวัด
สมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดังตารางที่ 8 
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ตารางที่  8   ความคิดเห็น เก่ียวกับการสร้างความได้ เป รียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ                   
จังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
ปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบ 

ทางการแข่งขนั 
 

  S.D. ระดับความคดิเห็น 

 
 

ลำดับ 

ด้านกลยทุธ์ต้นทุน(Cost Leadership) 
 

 

1.การควบคุมต้นทุน 3.71 0.87 มาก 3 
2.การกำหนดราคาต่ำกว่าคู่แข่ง 3.46 0.83 มาก 4
3.คุณภาพสินค้า/บริการ เหมาะสมกับราคา 4.06 0.81 มาก 1
4.สร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือลดต้นทุนใน
ด้านต่างๆ 

3.77 0.92 มาก 2 

รวม 3.75 0.86 มาก  
ด้านกลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation) 

 

5.มีระบบการบริการที่ดี 4.22 0.72 มากที่สุด 4
6.การสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้รับบริการ 

4.31 0.71  

มากที่สุด 
1 

7.การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
บริการ 

4.17 0.74 มาก 5 

8.การปรับช่ือหรือสัญลักษณเ์พ่ือให้จดจำได้
ง่าย 

3.81 0.85 มาก 8 

9.การรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจให้มคีวาม
น่าเช่ือถือ 

4.13 0.78 มาก 6 

 
ปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบ 

ทางการแข่งขนั 
 

  S.D. ระดับความคดิเห็น 

 
 

ลำดับ 

10.มีการพัฒนารูปแบบการบริการให้มี
เอกลักษณ ์

3.97 0.85 มาก 7 

11.การให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 4.23 0.73 มากที่สุด 3 
12.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับบริการ 4.30 0.71 มากที่สุด 2 

รวม 4.14 0.76 มาก 
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ด้านการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว (Quick 
Response) 

 

13.นำเทคโนโลยีสารสนเทศ/เว็บไซต์มา
ช่วยในการประชาสัมพันธ์ 

3.59 1.05 มาก 2 

14.มีหลากหลายช่องทางเพ่ือให้ข้อมูลและ
ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

3.50 1.07 มาก 3 

15.มีสื่อโฆษณาต่างๆท่ีทำให้ลูกค้ารู้จักและ
จดจำ 

3.40 1.07 มาก 4 

16.มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการ 3.28 1.16 ปานกลาง 5
17.พัฒนาความพร้อมของบุคลากรในการ
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว 

3.77 1.00 มาก 1 

รวม 3.51 1.07 มาก 
 

จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ 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)  

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 เรียงลำดับ
ความถี่จากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

1. ภาครัฐควรมีการปรับลดและยกเลิกภาษีค่าแรงขั้นต่ำ จำนวน 3 คน 
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2. ภาครัฐควรต่ืนตัวสนับสนุนพัฒนาทักษะการสื่อสารหรือภาษากับคู่ค้าต่างชาติ ควรจัดหลักสูตร
อบรมการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ การพัฒนาช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซต์ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 2 คน 

3. ต้องการให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล จำนวน 2 คน 
4. ภาครัฐควรมีการพัฒนาด้านการบริหารประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและระบบ

คุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพย่ังยืน จำนวน 2 คน 
5. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีโอกาสได้รับประโยชน์ เพราะจะมีกลุ่มแรงงานเพิ่มข้ึน สามารถคัด

แรงงานมีคุณภาพ ต้ังใจและอดทนในการทำงาน และเพ่ิมจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้น จำนวน 2 คน 
6. ภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมราคา การต้ังราคาของธุรกิจบริการเดียวกัน ควรอยู่ใน

ระดับราคาเดียวกัน จำนวน 1 คน 
7.  การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้เกิดการแข่งขันที่ต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มี

ความเป็นมาตรฐานสากลเพ่ือความเป็นผู้นำ จำนวน 1 คน 
8. ภาครัฐและภาคเอกชนควรเข้ามาสนับสนุนในด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับ

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากขึ้น จำนวน 1 คน 
9. ภาครัฐควรควบคุมด้านบริการที่พักอาศัยของแรงงานต่างชาติ ไม่ควรทำลายธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน 
 
 

2.  สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และอาจารย์บริหารธุรกิจ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในเบ้ืองต้นและนำผลการศึกษาจากแบบสอบถามมาใช้ศึกษา
รูปแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แล้วเชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์
บริหารธุรกิจ มาสนทนากลุ่ม  เพ่ือวิพากษ์รูปแบบความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัด
สมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี 

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัด
สมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ ในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบได้ดังน้ี 

1. ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)  
2. ด้านกลยุทธ์ต้นทุน (Cost Leadership)  
3. ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสามปัจจัย ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโครงร่างรูปแบบการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ได้ดังน้ี 
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 ผู้เช่ียวชาญทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับรูปแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากปัจจัยที่เป็น
พ้ืนฐานที่สำคัญมากที่สุดในการทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันก็คือ ความรู้ (Knowledge) ที่องค์กร
ต้องพยายามสร้างขึ้นมาจากการเรียนรู้ (Learning) และพัฒนามาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ ควรมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้าง
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ  การพัฒนาหนทางในการสร้างสินค้าหรือบริการของตนให้

กลยุทธ์การสรา้งความแตกตา่ง 
- การสร้างความประทับใจ 
- การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้า 
- การให้บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว   

กลยุทธ์ต้นทุน 
- คุณภาพสินค้า/บริการ 
เหมาะสมกับราคา  
- สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
- การควบคุมต้นทุน 

กลยุทธ์การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
- บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว   
- นำเทคโนโลยีสารสนเทศ/เว็บไซต์
มาช่วยในการประชาสัมพันธ์  
-  มีช่องทางการให้ข้อมูลและติดต่อ
ที่หลากหลาย 

การสร้างความได้เปรียบ 
ทางการแข่งขัน 

รูปแบบการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเขา้สู่การเปน็

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจบริการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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มีความแตกต่างไปจากผู้อ่ืน การสร้างคุณค่าให้เกิดข้ึนในตัวของสินค้าหรือบริการท่ีนำมาซึ่งความแตกต่างจาก
คู่แข่งขันรายอ่ืน เป็นกลยุทธ์ที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะคุณค่าที่เคยมีในอดีตน้ัน อาจไม่ได้
รับการยอมรับจากผู้บริโภคเมื่อเวลาเปลี่ยนไป อีกเหตุผลหน่ึงที่ต้องพัฒนาตลอดเวลา เพราะการแข่งขันใน
ตลาดมีสูงมาก สินค้าและบริการท่ีมีอยู่ในตลาดปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกันมาก ธุรกิจจึงต้องสร้างสินค้าและ
บริการให้แตกต่างจากคู่แข่งเพ่ือตอบสนองความต้องการน้ัน เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจ
สูงสุด ควรมีองค์ประกอบโดยเรียงลำดับตามความสำคัญได้ดังน้ี  

1.  ด้านกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ผู้ประกอบการควรสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ไม่เหมือน
ใคร (Unique) โดยมีรูปแบบการบริการที่แตกต่าง (Services Differentiation) เน้นคุณภาพและการอำนวย
ความสะดวกต่อลูกค้า เช่น ความเอาใจใส่ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า หรือ การให้บริการพิเศษ เป็น
ต้น ผู้ประกอบการจะต้องรักษาคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอและมีมาตรฐาน เพราะไม่เพียงแต่จะรักษาลูกค้า
เดิมได้ ยังสามารถเพ่ิมลูกค้าใหม่ได้อีกมาก  

2.  ด้านกลยุทธ์การบริการที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Services Quick Response) ผู้ประกอบการ
ควรมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น การนำเสนอการบริการรูปแบบใหม่ 
พัฒนาความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ/เว็บไซต์มาช่วยใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้ข้อมูลและใช้ในการติดต่อสื่อสาร พัฒนา
ความสามารถในการเก็บข้อมูลและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ 

3.  ด้านกลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมบริการ (Services Innovation) ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอ
คุณค่าที่แตกต่างให้กับลูกค้า เพราะการแข่งขันในตลาดมีสูงมาก และการบริการที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันมี
ความคล้ายคลึงกันมาก ธุรกิจจึงต้องสร้างนวัตกรรมบริการให้แตกต่างจากคู่แข่งเพ่ือตอบสนองความต้องการ
น้ัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด จากน้ันผู้บริหารต้องดึงเอาความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากรมี 
เพ่ือมาสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรต่อไป 

4.  ด้านกลยุทธ์ต้นทุน (Cost Leadership) ผู้ประกอบการควรนำเสนอการบริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยสามารถต้ังราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันหรือลดราคาลง เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ซื้อที่มีความ
อ่อนไหวต่อราคามาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น  
 
 
 
3.  สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษา                  
การขยายตัวของธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 
 การขยายตัวของธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ 

ธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือการบริการ จะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ต้ังของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในเร่ืองการ
ท่องเท่ียวและธุรกิจการบิน การมีที่ต้ังอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอาเซียนเป็นจุดเด่นของประเทศไทย ทำให้
กลายเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว โรงแรม การจัดประชุมสัมมนา การแสดงนิทรรศการ ศูนย์กระจาย
สินค้า รวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมการรักษาพยาบาล ประกอบกับความต้องการด้านการเดินทางท่องเที่ยวมี
จำนวนมากขึ้น จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปกลับได้เพียง 1 วัน ทำให้
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นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเดินทาง และในอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด  ทั้งน้ี 
ภาคบริการสามารถดำเนินกลยุทธ์ได้หลากหลายตามปัจจัยที่เกิดขึ้น จะต้องเตรียมรับมือจากทั้งโอกาสและ
การแข่งขันที่จะเพ่ิมขึ้น 

 
ธุรกิจในจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะขยายตัวเป็นอันดับแรกคือ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพราะมี

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่หลากหลาย อาทิ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางที่สะดวกจากรถไฟฟ้า และการจัดระบบจราจรท่ีมี
ประสิทธิภาพผนวกกับนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียว แบบ One Day Trip และศักยภาพด้านแหล่งท่องเท่ียว
ในพ้ืนที่ประกอบกับเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพ สามารถเดินทางไปกลับได้อย่างง่ายดาย รองลงมาคือ                   
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการมีโอกาสใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและการ
สนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เช่น จัดต้ังศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าตามเส้นทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ AEC  

 
การพัฒนาธุรกิจบริการในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือรองรับการขยายตัวทั้งภายในประเทศและ

อาเซียน ควรพัฒนาด้านต่างๆเรียงลำดับตามความสำคัญดังน้ี 
1. สร้างเอกลักษณ์ในธุรกิจบริการ ที่เราจะทำให้มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เป็นหน่ึงในใจ

ของลูกค้า ย่อมต้องมีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน การเอาใจใส่ดูแลลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับความสะดวก หาก
ลูกค้าพบปัญหาอุปสรรคอะไร เมื่อไปถามพนักงานก็จะช่วยดูแล จนได้ทางออกที่ดีที่สุด เพ่ือให้ลูกค้าได้สัมผัส
กับความสุขและความพึงพอใจที่สุด 

2. การรักษาระดับมาตรฐานบริการให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนใดบริการลูกค้า ไม่
ว่าจะเป็นเวลาใด ไม่ว่าจะเป็นสาขาใด การมีมาตรฐาเดียวกันทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ สัมผัสได้ สิ่งที่องค์กรต้องทำ
คือ ออกแบบมาตรฐานบริการ แล้วถ่ายทอดด้วยการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติได้ในรูปแบบเดียวกัน 
พร้อมมีระบบการประเมินติดตามผลอย่างเป็นระบบ 

3. ในอนาคตจะมีการแข่งขันการสูงขึ้นในธุรกิจบริการ เรียกได้ว่าทุกประเทศแข่งกันให้บริการที่ดี
ที่สุด ซึ่งเป็นการแข่งขันเรียกว่าในระดับภูมิภาค หรือในระดับสากล ดังน้ัน สิ่งที่ธุรกิจควรต้องคำนึงถึงก็คือ 
การดูแลบุคลากรให้ดี เพราะหัวใจแห่งความสำเร็จในธุรกิจบริการก็คือ “คน”เน้นบริหารคนให้เป็นเลิศ 

4.  การเตรียมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ให้แก่ บุคลากร ทุกคนใน
องค์กร โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องเจอลูกค้า ขายสินค้า และให้บริการลูกค้า 

 
จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ในจังหวัด

สมุทรปราการ ในด้านการมีลูกค้าเพ่ิมข้ึน มีรายได้จากการบริการมากขึ้น การเติบโตของธุรกิจบริการในสาขา
ต่างๆ จะเติมโตข้ึนอย่างก้าวกระโดด เช่น ห้างสรรพสินค้าจะเปิดมากข้ึน และใหญ่ขึ้น สนามบินที่รองรับการ
บินตลอดเวลา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนจะเปิดมากขึ้น  โรงพยาบาลจะขยายตัวมากขึ้น ธุรกิจ
โรงแรม ท่องเที่ยว ก็จะมีความคึกคักเป็นอย่างมาก แต่มีคู่แข่งขันเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน การมีแรงงานต่างชาติ 
เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายต้อนรับ บริการในโรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร มหาวิทยาลัย โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของแรงงานต่างชาติในแต่ละประเทศ มี
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ลักษณะพิเศษเฉพาะ สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ค่าแรงถูกกว่าคนไทย และทำงานได้
หลากหลายรูปแบบ  

 
            จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจต่างๆ ในจังหวัด
สมุทรปราการ ดังน้ัน ภาครัฐควรเร่งผลิตบุคลากรไทยให้เพียงพอต่อความต้องการในภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึง
การพัฒนาด้านการศึกษาให้บุคลากรไทยมีความรู้ ทักษะ และความชำนาญในสาขาธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพ
ทางการแข่งขันเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการแข่งขันกับธุรกิจต่างชาติ 
รวมถึงการส่งออกแรงงานท่ีมีทักษะเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ อีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง
และการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ เช่น เส้นทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับการ
ขนส่งสินค้า ควรสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์อ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้ธุรกิจมีความ
หลากหลายในด้านรูปแบบการขนส่ง ช่วยให้การขนส่งมีความต่อเน่ืองจากต้นทางสู่ปลายทาง รวมทั้งนำระบบ
การจัดการโลจิสติกส์ขั้นสูงและเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างย่ังยืน
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




