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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาแผนธุ รกิจ หอพัก บนที่ดินติดรถไฟฟ้ ามหานคร สถานี อิสรภาพครั้งนี้ ผูศ้ ึกษา
ได้ตรวจเอกสารและสรุ ปแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
2.1 แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการทาธุ รกิจ
2.2 แนวคิดการจัดทาประมาณการทางการเงิน
2.3 แนวคิดเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.4 กลยุทธ์การตลาด
2.5 โครงสร้างและหลักการเขียนแผนธุ รกิจ
2.1 แนวคิดการวิเคราะห์ ปัจจัยแวดล้ อมทีม่ ีผลต่ อการทาธุรกิจ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อทาความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่ จะส่ งผลกระทบกับการ
ดาเนิ นการของกิจการ เพื่อปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของกิ จการให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และเพื่อลดความเสี่ ยงการประกอบธุ รกิจ
2.1.1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก [สมยศ นาวีการ.2551]
1) สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal
Environment) กฎข้อบัง คับ นโยบายของรั ฐบาล แนวโน้มการออกกฎหมายและ
พระราชบัญญัติต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุ รกิจหอพัก ดังนี้
- พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร
- ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง ควบคุมอาคาร
- พระราชบัญญัติ หอพัก
- กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวม กรุ งเทพมหานคร
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2) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) หากสภาพเศรษฐกิจดีก็
จะเอื้ออานวยต่อการประกอบธุ รกิ จให้ประสบความสาเร็ จ ในทางตรงกันข้าม ถ้าสภาพ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มถดถอยหรื อตกต่า เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และยากที่จะพยากรณ์ซ่ ึ งมี ผลทาให้การประกอบธุ รกิจหยุดชะงัก ล้มเหลวหรื ออาจจะต้อง
เลิกกิจการได้
3) สภาพแวดล้อ มทางประชากรศาสตร์ (Demographic Environment)
ประกอบด้วย อัตราการเจริ ญเติบโตทางประชากร จานวนประชากร ระดับการศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัว การเคลื่อนย้ายประชากร
4) สภาพแวดล้ อ มทางด้า นวัฒ นธรรมและสั ง คม (Culture and Social
Environment) ได้แก่ ทัศนะคติทางสังคม ค่านิ ยม บรรทัดฐาน ความเชื่ อ พฤติกรรม การ
ดาเนินชีวติ และการอยูอ่ าศัย เป็ นต้น
5) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Environment) การเปลี่ยนแปลง
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจ เช่น การติดต่อสื่ อสาร
ผ่านอินเตอร์ เนต
2.1.2 การวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT) เป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกิจการ จุด
แข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยพิ จารณาความสั มพันธ์ ระหว่า งผลการประเมิ น
สภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่าง
โอกาส และอุปสรรค ว่ามี ความโน้มเอียงไปในทิศทางใดเพื่อนาไปสู่ การกาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดของบริ ษทั [สมยศ นาวีการ.2551]
1) จุดแข็ง (Strength) คือ ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในบริ ษทั ที่ทาให้กิจการได้
เปรี ยบในการแข่งขัน เช่น จุดแข็งด้านส่ วนประสมการตลาด (4Ps), จุดแข็งทางด้านการเงิน,
จุดแข็งทางด้านการผลิต, จุดแข็งทางด้านการบริ หารองค์การ เป็ นต้น
2) จุดอ่อน (Weakness) คือ ปั จจัยจากสภาพแวดล้อมภายในบริ ษทั ที่ทาให้กิจการ
เสี ยเปรี ยบการแข่งขัน
3) โอกาส (Opportunity) คือ ปั จจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกบริ ษ ทั ที่เอื้อต่อการ
ประกอบกิจการ
4) อุปสรรค (Threat) คือ ปั จจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกบริ ษทั ที่ทาให้กิจการ
เสี ยเปรี ยบ ซึ่งบริ ษทั จาเป็ นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
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2.1.3 วิเคราะห์ แรงกดดัน 5 ประการ (The Five Forces Model) คือ การวิเคราะห์การ
แข่งขันภายในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมรมเพื่อที่จะระบุโอกาสและอุป สรรคที่ กิจการได้
เผชิญอยูเ่ พื่อนาไปสนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์ [สมยศ นาวีการ.2551]

ภาพประกอบที่ 2.1 แบบจาลองแรงกดดัน 5 ประการ
1) การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ (Entry of New Entrants) เป็ นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับ
1.1) การประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) การลดต้นทุนที่ได้มา
จากการผลิ ตจานวนมากผูท้ ี่จะเข้ามาแข่งขันทาธุ รกิ จในตลาดใหม่ จะต้องพบกับ
แรงกดดันอันเนื่ องมาจากการประหยัดด้านต้นทุนการผลิ ตในปริ มาณที่มากเพื่อ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมที่มีความได้เปรี ยบในด้านการผลิตรวม
1.2) การผูกพันในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) สร้างความจงรักภักดีต่อตรา
สิ นค้าให้กบั กลุ่มลูกค้าเดิมของคู่แข่งรายเดิม
1.3) เงินลงทุน (Capital Requirements) ถ้าต้องลงทุนสู ง ก็จะเป็ นอุปสรรค
ต่อรายใหม่ในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการผลิต
1.4) การเข้าถึงช่องจัดจาหน่าย (Access to Distribution Channels) การเข้า
สู่ ช่องทางการจัดจาหน่ ายเป็ นอุปสรรคต่อคู่แข่งขันรายใหม่ คู่แข่งรายใหม่จะต้อง
ใช้ความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยชักจูงหรื อให้
ข้อเสนอที่ดีกว่า
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1.5) นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่ งเสริ ม หรื อมีขอ้ ห้าม
สัมปทาน ก็จะทาให้ผปู ้ ระกอบการไม่มีความสะดวกทั้งด้านการเงิ น และสถานที่
ประกอบกิจการ
1.6) ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า (Switching cost) ถ้าลูกค้าต้องมี
ต้นทุน หรื อค่าใช้จ่ายในการเปลี่ ยนแปลงผลิ ตภัณฑ์สูงแล้ว ลูกค้าจะถูกผูกติดอยู่
กับสิ นค้าของบริ ษทั เดิม หรื ออาศัยอยูใ่ นที่พกั เดิมๆ
1.7) ข้อได้เปรี ยบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็ นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะมี
วัตถุดิบราคาถูก มีทาเลที่ต้ งั ดีกว่า มีแหล่งเงินทุนที่ตน้ ทุนถูก และทามานานจนเกิด
การเรี ยนรู้
2) แรงผลัก ดันจากผูผ้ ลิ ตหรื อคู่ แข่ ง ที่ มี ใ นอุ ตสาหกรรม (Rivalry Among
Competing Firms) หมายความว่า ระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่กิจการดาเนิ นอยู่ มี
ความรุ นแรงระดั บ ใดแนวโน้ ม ของตลาดมี โ อกาสขยายตัว มากน้ อ ยแค่ ไ หนทั้ง ใน
ระดับประเทศหรื อระดับโลก นั้นขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการแข่งขันของคู่แข่ง
2.1) จานวนคู่แข่ง ขัน หากมี จานวนมากย่อมส่ งผลให้มี ก ารแข่ งขันที่
รุ นแรง แต่อาจมีบางกรณี ที่แม้จะมีจานวนผูป้ ระกอบการน้อยราย และแต่ละรายมี
สัดส่ วนการครองตลาดใกล้เคียงกันก็อาจส่ งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรงได้เช่นกัน
2.2) อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตใน
อัตราที่สูง ก็ยงิ่ สามารถดูดซับเอาการแข่งขันที่รุนแรงไปได้เท่านั้น
2.3) ความแตกต่างของสิ นค้า ถ้าสิ นค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็
จะน้อยลง
2.4) ความผูกพันในตรายีห่ อ้
2.5) กาลังการผลิ ตส่ วนเกิ น ถ้าอุตสาหกรรมมี กาลังผลิ ตส่ วนเกิ น การ
แข่งขันจะรุ นแรง
2.6) มูลค่าของต้นทุนคงที่หากอุตสาหกรรมใดมีการใช้ตน้ ทุนคงที่สูง จะ
มี ค วามจาเป็ นต้องคงขนาดของการใช้อตั ราก าลัง การผลิ ตไว้สู ง อยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ตน้ ทุนต่อหน่วยคุม้ ค่าที่จะเดินสายพานการผลิต และจะมีความเสี่ ยงต่อการ
แข่งขันมาก เพราะเมื่อ demand ในตลาดลดลงผูป้ ระกอบการต่างๆจะไม่สามารถ
ลด supply ลงมาให้เท่ากับ demand ได้ และจะเกิดภาวะ oversupply ได้ง่าย
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2.7) อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพ
แรงงานในการจ่ายชดเชยที่สูงมาก
3) อานาจต่อรองของผูจ้ ดั หา (Bargaining Power of Supplier) ผูจ้ ดั หามีอานาจ
ต่อรองที่สามารถขึ้ นราคาหรื อลดคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์ขายได้ก็จะเป็ นอุ ปสรรคกับ
บริ ษทั แต่ถา้ ผูจ้ ดั หาอ่อนแอทางบริ ษทั ก็สามารถกดดันราคาผลิตภัณฑ์ให้ต่าลงได้
โดยผูจ้ ดั หาจะมีอานาจเมื่อ
3.1) เมื่อผลิตภัณฑ์น้ นั มีผลิตภัณฑ์ทดแทนน้อยราย
3.2) บริ ษทั ไม่ได้เป็ นลูกค้าที่สาคัญ
3.3) เมื่อบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายที่สูงในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์น้ นั
3.4) ผูจ้ ดั หาขึ้ นราคาผลิ ตภัณฑ์ เมื่ อเขาสามารถใช้การรวมกิ จการไป
ข้างหน้า
3.5) และเช่นเดียวกัน ถ้าความสามารถในการลงลึกเข้าไปทาการผลิตเอง
หรื อ เข้า ไปท าการแข่ ง ขัน กับ Suppliers หรื อ ความสามารถในการ Forward
Integration ยิง่ น้อย จะทาให้ Suppliers ยิง่ มีอานาจต่อรองสู งขึ้น
4) อานาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ ้ื อหรื อลูกค้า (Bargaining Power of Buyers)
4.1) ปริ มาณการซื้ อ ถ้าซื้ อมากก็ มีอานาจการต่อรองสู ง
4.2) ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าได้รับเกี่ ยวกับสิ นค้าและผูข้ าย ถ้าลูกค้ามีขอ้ มูล
มาก ก็ต่อรองได้มาก
4.3) ความจงรักภักดีต่อยีห่ อ้
4.4) ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผูซ้ ้ื อ ถ้าลูกค้ารวมตัวกันง่ายก็
มีอานาจต่อรองสู ง
4.5) ความสามารถของผูซ้ ้ื อที่จะมีการรวมกิจการไปด้านหลัง คือ ถ้าลูกค้า
สามารถผลิตสิ นค้าได้ดว้ ยตนเองอานาจการต่อรองก็จะสู ง
4.6) ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอื่น หรื อใช้สินค้าของคู่แข่ง
แล้วลูกค้าต้องมีตน้ ทุนในการเปลี่ยนสู ง อานาจการต่อรองของลูกค้าก็จะต่า
5) แรงผลัก ดัน ซึ่ งเกิ ด จากสิ น ค้า อื่ น ๆซึ่ งสามารถใช้ ท ดแทนได้ (Substitute
Products)
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2.1.4 การวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) คือปั จจัยและส่ วนประสมทาง
การตลาด [รศ. ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2546] กล่าวถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความจาเป็ น
หรื อ ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ เช่น บรรจุภณั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์
อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวั ตน
หรื อไม่มีตวั ตนก็ได้
2) ราคา (Price) คือ เป็ นจานวนเงินหรื อสิ่ งอื่นๆ เพื่อนามาจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
โดยผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคาของผลิตภัณฑ์น้ นั ดังนั้น
ถ้าผูบ้ ริ โภครู ้ สึกว่าผลิ ตภัณฑ์น้ นั มีคุณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
นั้น
3) การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิด หรื อต่อบุ คคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิ ดความ
ต้องการหรื อเพื่อเตือนความทรงจาในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความ
เชื่ อและพฤติกรรมการซื้ อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อ
เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อ เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่สาคัญ มีดงั นี้
3.1) การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวเกี่ยวกับองค์การ และ
ผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิดโดยจะต้องมีการจ่ายเงินให้กบั ทางสื่ อ
3.2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการสื่ อสารระหว่างบุคคล
กับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้ื อที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
3.3) การส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion) เป็ นสิ่ งจูงใจที่มีคุณค่าเพื่อกระตุน้
หน่วยงานขาย หรื อผูบ้ ริ โภคโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาให้การขายได้ทนั ที
3.4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) เป็ นการ
เสนอข่าวผลิตภัณฑ์บริ การหรื อประชาสัมพันธ์องค์การ โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินให้กบั สื่ อ
3.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรงจากกลุ่มเป้ าหมายเช่นการการใช้สื่อโฆษณาและแคตาล็อก
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4) ช่ องทางจัดจาหน่ าย (Place) คื อ โครงสร้ างของช่ องทางที่เป็ นสถาบันหรื อ
บริ ษทั เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาด โดยการจัดจาหน่ายประกอบด้วย 2 ส่ วน ดังนี้
4.1) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Chanel of distribution) หมายถึงกลุ่มบุคคลหรื อ
ธุ รกิ จที่ มีความเกี่ ยวข้องกับการเคลื่ อนย้ายกรรมสิ ทธิ์ ในผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ ริ โภคโดยใน
ระบบช่องทางการจัดจาหน่าย ประกอบด้วย ผูผ้ ลิต คนกลาง ผูบ้ ริ โภค
4.2) การกระจายตัวสิ นค้า (Physical distribution) หรื อการสนับสนุนการกระจาย
ตัวสิ นค้าสู่ ตลาด (Physical distribution) หมายถึ ง งานที่เกี่ ยวข้องกับการวางแผน การ
ปฏิบตั ิการตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปั จจัยการผลิต และสิ นค้าสาเร็ จ
รู ป
2.2 แนวคิดการจัดทาประมาณการทางการเงิน
การจัดทาประมาณทางการเงิ นนั้นเป็ นขั้นตอนที่ สาคัญเพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจ
ลงทุน ซึ่ งการจัดทางบประมาณขึ้ นล่ วงหน้านั้นจะแสดงถึ งการประมาณการใช้เงิ นทุ น
ค่าใช้จ่าย รายได้จากปั จจัยต่างๆ ที่เป็ นไปได้ โดยผูจ้ ดั ทาต้องให้สิ่งที่ประมาณใกล้เคี ยง
ความเป็ นจริ งที่สุด แนวทางการจัดทาประมาณการทางการเงิ นมีข้ นั ตอน ดังนี้ [รศ.ดร. ชน
งกรณ์ กุณฑลบุตร.2550]
2.2.1 งบประมาณการลงทุนเริ่มต้ น
พิจารณาจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายลงทุนในตอนเริ่ มต้นโครงการก่อนที่โครงการจะ
สามารถดาเนินการ โดยมีรายจ่ายหลัก 2 ส่ วนได้แก่
1) ส่ วนที่เป็ นการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร เช่น เครื่ องจักร ที่ดิน อาคารสานักงาน
อาคารโรงงาน ซึ่ งเป็ นรายจ่ายลงทุนเริ่ มแรกที่ตอ้ งใช้เงิ นทุนจานวนมาก การประมาณใน
สิ นทรัพย์เหล่านี้ บางรายการอาจจะต้องได้รับความร่ วมมื อจากวิศวกรหรื อสถาปนิ กด้วย
เช่นการก่อสร้างอาคาร ค่าเครื่ องจักรและการติดตั้ง เป็ นต้น
2) ส่ วนที่ เป็ นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนิ นการทุกชนิ ด เช่ นค่าจ้าง
บริ ษทั ที่ปรึ กษา ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายของสานักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการ
ดาเนิ นการตามปกติการประมาณการเงินลงทุน โดยเริ่ มจากการรวบรวมข้อมูลรายละเอียด
ของส่ วนที่ตอ้ งจัดหาทั้งในแง่ของชนิ ด ปริ มาณและราคาโดยละเอียด เช่ น ค่าก่อสร้ าง ค่า
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เครื่ องจักร ค่าอุปกรณ์ สานักงาน โดยการประมาณเริ่ มต้นด้วยการจาแนกรายการออกเป็ น
กลุ่ม หลังจากนั้นก็ทาการกาหนดปริ มาณและตามด้วยราคา แล้วจึงคานวณออกมา
2.2.2 งบประมาณรายได้
เป็ นงบประมาณแรกที่มีความสาคัญต่อการจัดงบประมาณอื่น เพราะผลลัพธ์ที่ได้
ย่อมกาหนดกิ จกรรมอี กมากมายที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต หากกิ จการคาดว่าจะเกิ ดรายได้
มากกว่าที่ เป็ นอยู่ หรื อกาหนดเป้ าหมายที่ จะเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้ น แผนกต่างๆ ที่ เป็ นฝ่ าย
สนับสนุนก็จะต้องเตรี ยมกาหนดแผนให้สอดคล้องกันตามไปด้วย [ยรรยง ธรรมธัชอารี ]
สิ่ งที่ตอ้ งระวังในการกาหนดงบประมาณรายได้ คือความสมเหตุผลและเป็ นไปได้
การกาหนดตัวเลขงบประมาณโดยไม่ ค านึ ง ถึ งปั จจัยแวดล้อม เช่ นสภาพการแข่ งขัน คู่
แข่งขันรายใหม่ และแนวโน้มธุ รกิจ
ส่ วนประกอบการจัดทางบประมาณรายได้
1) แหล่งที่มาของรายได้ โดยพิจารณาจากที่มาของรายได้ในลักษณะต่างๆ รายได้
อาจเกิดขึ้นจากธุ รกิจที่หลายหลาย หรื อสิ นค้าหลายชนิด หรื อจากบริ การต่างๆ การกาหนด
แผนรายได้จึงอาจต้องแยกแยะตามชนิ ดของรายได้ดงั กล่าว ตัวอย่างเช่น การขายสิ นค้าอาจ
ประกอบด้ว ยผลิ ตภัณ ฑ์ 3 ชนิ ด โดยมี สั ด ส่ ว นของรายดัง นี้ คื อ ผลิต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด ที่ 1 มี
สัดส่ วนรายได้ร้อยละ 25 ผลิตภัณฑ์ ชนิดที่ 2 มีสัดส่ วนรายได้ร้อยละ 40 ผลิตภัณฑ์ ชนิดที่
3 มีสัดส่ วนรายได้ร้อยละ 35
กิ จ การจ าเป็ นต้อ งประเมิ น ความสามารถในการท าก าไรของแต่ ล ะผลิ ต ภัณ ฑ์
ประกอบกับโอกาสในการขยายตัวต่อไปในอนาคต เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่ มี
เพื่อการส่ งเสริ มการหารายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
2) ประมาณการยอดขาย คือ การคาดการณ์ หรื อประมาณการจานวนสิ นค้าหรื อ
บริ การที่บริ ษทั จะขายได้ โดยมีหลักการคาดการณ์ หรื อคาดคะเน เช่น คานวณจากผลการ
ส ารวจตลาด จ านวนประชากรที่ เป็ นเป้ าหมายของสิ น ค้าและบริ ก ารของบริ ษ ัท ความ
คิดเห็นของบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั
ถ้าหากการพยากรณ์มีความถูกต้องมาก การผลิ ตสิ นค้าในจานวนที่สอดคล้องกับ
ยอดขายที่พยากรณ์เอาไว้ก็จะทาให้การดาเนินธุ รกิจไม่ขาดทุนและได้กาไรตามที่คาดการณ์
ไว้ นอกจากนี้ การพยากรณ์ยอดขายยังเป็ นส่ วนประกอบสาคัญในการวางแผนการดาเนิ น
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ธุ รกิจ เพราะเปรี ยบเสมือนเป้ าหมายอีกเป้ าหมายหนึ่ งที่บริ ษทั จะต้องดาเนิ นธุ รกิจให้บรรลุ
เป้ าหมายด้านยอดขายที่วางแผนไว้ดว้ ย
วิธีสาคัญในการพยากรณ์ยอดขาย
2.1) การพยากรณ์จากการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานขาย
ยกตัวอย่างเช่ นห้างสรรพสิ นค้าต้องการพยากรณ์ยอดขายของแผนกเครื่ องสาอาง
ในเดื อนหน้า จึงให้พนักงานแต่ละคนประมาณค่ายอดขายที่เขาคาดว่าจะขายได้ในเดื อน
หน้าออกมา โดยดูจากยอดขายในช่ วงที่ผ่านมาพร้อมๆ กับการคาดคะเนสภาวะเศรษฐกิ จ
ในปั จจุบนั โดยอาจมีการใช้ผลทางฤดูกาลร่ วมด้วย เช่น ในช่วงหน้าหนาวลูกค้า จะซื้ อครี ม
บารุ งผิวมากขึ้ น เสร็ จแล้วก็นาเอาค่ายอดขายของแต่ละคนนี้ มารวมกันเข้าแล้วก็ผ่านให้
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นมาตามสายงานก็คือหัวหน้าแผนกเครื่ องสาอาง ทาการวิเคราะห์
ทบทวน ปรับปรุ งยอดขายที่รวมมาได้น้ นั ซึ่ งเป็ นการทาให้ความคิดเห็นของระดับผูบ้ ริ หาร
ถูกผสมผสานไปกับความคิ ดเห็ นของพนักงานด้วย เมื่ อหัวหน้าแผนกดู แล้วก็นาไปเป็ น
ยอดพยากรณ์ของแผนกเครื่ องสาอางต่อไป
2.2) การพยากรณ์โดยการสารวจความตั้งใจซื้ อของตลาด
ตัวอย่าง อาทิบริ ษทั ผลิตกระดาษชาระ ต้องการที่จะวางแผนการดาเนิ นธุ รกิจของปี
หน้าจึงต้องทาการพยากรณ์ยอดขายของบริ ษทั เพื่อประกอบการวางแผน บริ ษทั เลือกที่จะ
สารวจความตั้งใจซื้ อของตลาด โดยบริ ษ ทั เกณฑ์กาลังคนออกไปสัมภาษณ์ แผนการซื้ อ
กระดาษชาระของบริ ษทั ในอนาคตของผูซ้ ้ื อและผูจ้ ดั จาหน่าย หรื ออาจจะส่ งแบบสอบถาม
ออกไปหรื อโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้ จากนั้นก็เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันก็จะได้ยอด
พยากรณ์การขายกระดาษชาระของ บริ ษทั ตามต้องการ
3) ตารางงบประมาณรายได้
การจัดทาตารางงบประมาณรายได้ เป็ นการแสดงแผนการดาเนิ นงานให้เห็นว่าใน
รอบหนึ่ งปี ข้างหน้า กิ จการมีแผนและเป้ าหมายในการขายสิ นค้าและสร้างรายได้อย่างไร
โดยแสดงข้อมูลที่สาคัญ 3 ส่ วน คือ ปริ มาณการขาย ราคาขายต่อหน่วย และมูลค่าการขาย
ดังแสดงในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างงบประมาณรายได้
รายการ
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
จานวนการเช่าห้องพัก
50
55
60
65
70
80
80
80
80
80
80
80
ราคาเช่าต่อหน่วย
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
3,700
จานวนเงิน
175,000 192,500 210,000 227,500 245,000 280,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000

2.2.3 งบประมาณค่ าใช้ จ่าย
ผูจ้ ดั ทางบประมาณค่าใช้จ่ายต้องเข้าใจถึงลักษณะการเกิ ดค่าใช้จ่ายซึ่ งสัมพันธ์กบั
กิจการเพื่อให้การประมาณการหรื อการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยรู ้
ว่าค่าใช้จ่ายใดเกิดขึ้นเป็ นประจา และค่าใช้จ่ายใดเกิดขึ้นตามจานวนการผลิตหรื อบริ การที่
เพิ่ ม ขึ้ น ค่ า ใช้จ่ า ยโดยทั่ว ไปแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คื อ ค่ า ใช้จ่ า ยคงที่ กับ
ค่าใช้จ่ายผันแปร การจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังกล่ าวนี้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ตน้ ทุนที่
เกิดขึ้นและการกาหนดต้นทุนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
1) ค่าใช้จ่ายคงที่ หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่มีลกั ษณะการเกิ ดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ แม้ว่า
กิ จการจะมี รายการธุ รกิ จเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้ น หรื อลดลง เช่ นค่าเช่ าสานักงาน เงิ นเดื อน
พนักงาน ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาทุกเดือน และค่อนข้างสม่าเสมอ
2) ค่าใช้จ่ายผันแปร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มีลกั ษณะผันแปรไปตามปริ มาณงานที่ทา
หรื อตามจานวนผลผลิต เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
2.2.4 ประมาณการงบการเงิน
การวัดผลการดาเนิ นการของกิ จการต้องอาศัยการวิเคราะห์ขอ้ มูลในงบกาชาไร
ขาดทุน ดังนั้นภายหลังจากการรวบรวมตัวเลขงบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย การลงทุน ที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลข้อมูล คือ ผลกาไรขาดทุน สิ นทรัพย์
หนี้สิน ทุน และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น[รศ. เริ งรัก จาปาเงิน.2554]
1) งบกาไรขาดทุน (Income Statement) เป็ นงบการเงินที่แสดงผลการดาเนินงาน
ของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง เช่น รอบปี บัญชี โดยจะแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย
และกาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ ช่วยให้ผใู ้ ช้ทราบว่าผลกาไรหรื อขาดทุนของกิจการนั้น
มาจากส่ วนใด เพื่อปรับปรุ งการดาเนิ นงาน และ คาดการณ์ ผลการดาเนิ นงานใน
อนาคต งบกาไรขาดทุนมี 4 ส่ วนดังนี้
1.1) รายได้ (Revenue) คือ สิ่ งที่ทาให้ทุนหรื อส่ วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
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1.2) รายจ่าย (Expenses) คือ สิ่ งที่ทาให้ทุนหรื อส่ วนของเจ้าของลดลง
1.3) กาไรสุ ทธิ (Net Profit) คือ ส่ วนของรายได้ที่มากกว่ารายจ่าย
1.4) ขาดทุนสุ ทธิ (Net Profit) คือ ส่ วนของรายจ่ายที่มากกว่ารายได้
2) งบดุล (Balance Sheet) หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใด
วัน หนึ่ งตามหลัก การบัญ ชี ที่ ย อมรั บ กัน โดยทั่ว ไป ซึ่ งจะแสดงให้ ท ราบว่ า มี
สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และส่ ว นของเจ้า ของ จ านวนเท่ า ใด รายละเอี ย ดการแสดง
สิ นทรั พย์ในงบดุ ลจะเรี ยงตามสภาพคล่ อง โดยเงิ นสดจะมี สภาพคล่ องสู งที่ สุ ด
เพราะสามารถจ่ายชาระหนี้ ได้เร็ วกว่าสิ นทรัพย์อื่น งบดุลจะแสดงการใช้เงินทุน
ของบริ ษทั เพื่อสรรหาทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการประกอบธุ รกิจ สามารถเขียนเป็ น
สมการดังนี้
สิ นทรัพย์ = หนี้สิน + ส่ วนของเจ้าของกิจการ (ทุน)
กิจกรรมลงทุน = กิจกรรมจัดหาเงินทุน
งบดุลประกอบด้วย 3 ส่ วนหลักดังนี้
2.1) สิ นทรัพย์ หมายถึง สิ ทธิ และทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ เกิดจากการ ประกอบการ
สามารถแสดงค่าเป็ นตัวได้ และจะให้ประโยชน์ในอนาคต
2.2) หนี้ สิน หมายถึง พันธะผูกพันของกิ จการอันเกิ ดจากรายการค้า การกูย้ ืม ซึ่ ง
ต้องชาระคืนในภายหน้า
2.3) ส่ วนของเจ้าของ หมายถึง สิ ทธิ เรี ยกร้องต่อสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิจการ
3) งบกระแสเงิ นสด หมายถึง งบที่วิเคราะห์เกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงของกระแส
เงิ น สดที่ ไ ด้ม าและใช้ไ ปในระหว่า งงวดเวลาหนึ่ ง การเพิ่ ม ขึ้ นหรื อลดลงของ
กระแสเงินสดจะเกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นการ กิ จกรรมการ
จัดหาเงิน และกิจกรรมการลงทุน
3.1) งบกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน คื อ เงิ นสดที่เป็ นรายได้และค่าใช้
จ่ายในรอบระยะเวลานั้น ซึ่ งจากข้อมูลในงบกาไรขาดทุน
3.2) งบกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการลงทุ น คื อ เงิ นสดที่ ใช้ไ ปในการซื้ อสิ น
ทรัพย์ถาวรและการขายสิ นทรัพย์ถาวร จากข้อมูลในงบดุล
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3.3) งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน คือ เงินสดที่ได้จากการลงทุนเพิ่ม
การกูเ้ งิน หรื อการจ่ายคืนทุน จ่ายชาระหนี้ สิน การจ่ายเงิ นปั นผล จากข้อมูลในงบ
ดุล
2.2.5 การประเมินค่ าโครงการลงทุน
การประเมินผลที่จะได้รับกลับคืนจากการลงทุน ซึ่ งมักจะพิจารณาจากความคุ ม้
ค่าที่จะได้รับจากการลงทุ น โดยผลที่ ได้รับ นั้นสามารถนาไปตัดสิ นใจในการลงทุน ซึ่ ง
ทฤษฎี ที่ใช้ในการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนของการลงทุนมีดงั นี้ [รศ. เริ งรัก จาปาเงิ น.
2554]
1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เป็ นการคานวณระยะเวลาที่ธุรกิจลงทุนใน
สิ นทรัพย์ถาวรแล้วได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเป็ นจานวนกี่ ปีจึงจะเท่ากับเงิ น
ลงทุนที่จ่ายเริ่ มแรก การคานวณระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนสุ ทธิ / กระแสเงินสดรับต่อปี ------------------- (2.1)
เกณฑ์ในการตัดสิ นใจลงทุน หากระยะเวลาคืนทุนที่คานวณได้ส้ ันกว่าระยะเวลา
คืนทุนที่กิจการยอมรับได้ ควรยอมรับโครงการลงทุนนั้น กรณี ที่มีทางเลือกหลาย
โครงการให้เลือกโครงการที่มีระยะเวลาคืนทุนสั้นที่สุด
2) มูลค่าปั จจุบนั (Net Present Value) เป็ นการคานวณหาผลต่างระหว่างมูลค่า
ปั จจุ บ นั ของกระแสเงิ นสดรั บ กับ มู ล ค่ า ปั จจุ บ นั ของกระแสเงิ นสดจ่ า ยที่ ใ ช้ใ น
โครงการลงทุน
การคานวณหามูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ได้โดยสมการดังนี้
----------------------------------------- (2.2)
โดย NPV = มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
CF = กระแสเงินสดสุ ทธิ แต่ละปี
k = อัตราส่ วนลด
n = อายุโครงการ
เกณฑ์ในการตัดสิ นใจลงทุน เลือกโครงการลงทุนที่ให้ค่า NPV เป็ นบวกสู งสุ ด
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2.3 แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค และข้อมูลที่ได้น้ นั นามาออกแบบผลิ ตภัณฑ์ และกาหนดการแบ่ง
ตลาดให้สอดคล้องกับการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค [ชูชยั สมิทธิไกร. 2554]
การศึกษาโมเดลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) หรื อเรี ยกอีกอย่าง
หนึ่ ง S-R Theory เป็ นการศึกษาเหตุของแรงจูงใจในการซื้ อสิ นค้า ที่มีจุดเริ่ มต้นจากสิ่ ง
กระตุน้ ผ่านเข้าไปในความรู ้สึกนึ กคิดทาให้เกิดความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s Black
Box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดาจนทาให้เกิดความต้องการ แล้วจึงทาให้เกิดการตอบสนอง
2.3.1 กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior)
1) สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) สามารถเกิดขึ้นเองจากภายในร่ างกายและจากสิ่ งกระตุน้
ภายนอก ซึ่ งถื อว่าเป็ นเหตุจูงใจให้การบริ โภคสิ นค้า สิ่ งกระตุ น้ ภายนอกประกอบด้วย 2
ส่ วน คือ
1.1) สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus)
ก. ผลิตภัณฑ์
ข. ราคา
ค. ช่องทางการจัดจาหน่าย
ง. การส่ งเสริ มการตลาด
1.2) สิ่ ง กระตุ ้น อื่ น ๆ คื อ สิ่ ง ที่ ก ระตุ ้น ความต้อ งการของผู ้บ ริ โภคที่
เกี่ ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิ จซึ่ งอยู่ภายในองค์การและผูผ้ ลิ ตไม่สามารถ
ควบคุมได้ สิ่ งกระตุน้ เหล่านี้คือรายได้ของผูบ้ ริ โภค
2) กล่องดา (Buyer’s Black Box) เป็ นสิ่ งที่ผผู ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถทราบได้จึง
เปรี ยบเสมือนกล่องดา ซึ่งประกอบด้วย
2.1) ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ก. ปั จ จัย ทางวัฒ นธรรม เป็ นปั จ จัย ขั้น พื้ น ฐานที่ สุ ด ในการก าหนดความต้อ งการและ
พฤติกรรมของมนุ ษย์ เช่ น การศึกษา ความเชื่ อ ยังรวมถึ งพฤติกรรมส่ วนใหญ่ที่ได้รับการ
ยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ
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ข. ปั จจัยทางสังคม เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชี วิตประจาวันและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อ ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ ้ื อ
ค. ปั จจัยส่ วนบุคคล การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมักได้รับอิทธิ พลจากคุณ สมบัติส่วนบุคคลต่าง
ๆ เช่ น อายุ อาชี พ สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิ จ การศึกษา รู ปแบการดาเนิ นชี วิต วัฏจักรชี วิต
ครอบครัว
ง. ปั จจัยทางจิต วิทยา การเลื อกซื้ อของบุ คคลได้รับอิ ทธิ พลจากปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ งจัด
ปั จจัย ในตัวผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อ และใช้สิ น ค้า ปั จจัย ทางจิ ตวิ ท ยา
ประกอบด้วยการจูง ใจ การรั บรู้ ความเชื่ อและเจตคติ บุ คลิ กภาพและแนวความคิ ดของ
ตนเอง
2.3.2 กระบวนการตัดสิ นใจของผู้บริโภค
ผูบ้ ริ โภคจะมี แบบหรื อขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อที่ยากง่ ายแตกต่างกันไปทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของสิ นค้าและสภาวการณ์ในขณะติดสิ นใจซื้ อ และวิธีการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคแต่ละครั้ง การซื้ อเป็ นกระบวนการซึ่ งประกอบด้วยกิจกรรมหลายๆ อย่าง แต่เมื่อ
พูดถึ งการซื้ อ คนส่ วนใหญ่มกั นึ กถึ งการตัดสิ นใจในการซื้ อจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งของการซื้ อ
เท่านั้น การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วยขั้นตอนคือ
ก. ความรู้สึกความต้องการ
ข. พฤติกรรมก่อนการซื้ อ
ค. การตัดสิ นใจ
ง. พฤติกรรมการใช้
จ. ความรู ้สึกหลังการซื้ อ
2.3.3 การตอบสนองของผู้บริโภค
ก. การเลือกซื้ อด้านผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
ข. การเลือกซื้ อด้านระดับราคา (Price Choice)
ค. การเลือกซื้ อด้านการจัดจาหน่าย (Place Choice)
ง. การเลือกด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion Choice)
จ. การเลือกเพราะรายได้เป็ นตัวกาหนด (Income Choice)
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2.4 กลยุทธ์ การตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั ที่กาหนดขึ้น มีจุดมุ่งหมายสาคัญคือ เพื่อให้การใช้
ความพยายามทั้งหมดของบริ ษทั เกิดการประสานงานร่ วมกัน โดยมุ่งเน้นเพื่อก่อให้เกิดผล
สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่กาหนดไว้ ขั้นตอนประกอบด้วย [รศ.ศิริวรรณ เสรี
รัตน์.2546]
2.4.1 การตลาดตามเป้าหมาย (Target marketing) หมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์และ
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่ า งกัน เพื่ อ ตอบสนองความต้องการของตลาด (STP
Marketing) ที่แตกต่างกัน โดยมีรายเอียดขั้นตอนตามนี้
1) การแบ่งส่ วนตลาด (Segmentation) เป็ นกิ จกรรมการแบ่งส่ วนตลาดออกเป็ น
กลุ่ ม ผูซ้ ้ื อสิ นค้าชนิ ดหนึ่ ง ตามลักษณะความต้องการหรื อลักษณะเฉพาะอย่างที่
คล้ายคลึงกันออกเป็ นตลาดย่อย
2) การกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Targeting) เป็ นกิจกรรมการประเมินและการเลือก
หนึ่ งส่ วนตลาดหรื อมากกว่าเป็ นเป้ าหมาย เป็ นงานที่จะต้องทาหลังจากการแบ่ง
ส่ วนตลาดแล้ว ตลาดเป้ าหมายเป็ นกลุ่มของผูซ้ ้ื อที่มีความต้องการหรื อลักษณะที่
เหมือนกันซึ่ งบริ ษทั ตัดสิ นใจจะกาหนดเป็ นตลาดเป้ าหมาย
3) การกาหนดตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Positioning) เป็ นกิ จกรรมการสร้ างตาแหน่ ง
ทางการแข่งขันสาหรั บผลิ ตภัณฑ์ และกาหนดรายละเอี ยดของส่ วนประสมทาง
การตลาด
2.4.2 วิเคราะห์ TOWS Matrix หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการ
วิเคราะห์ ให้เห็ นถึ งจุ ดแข็ง จุ ดอ่ อน โอกาส และอุ ป สรรคแล้ว นาข้อมูลมาวิเคราะห์ หา
ความสัมพันธ์แบบเมตริ กซ์โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เป็ นตารางที่วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อกาหนดออกมาเป็ นกลยุทธ์ต่างๆ ดังตาราง 2.2 นี้
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ตารางที่2.2 ทางเลือกของเมททริ กซ์ TOWS เพื่อกาหนดกลยุทธ์
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (S)
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
1. กลยุทธ์ (SO)
มีจุดแข็งและโอกาส
กลยุทธ์เชิงรุ ก
อุปสรรค (T)
3. กลยุทธ์ (ST)
มีจุดแข็งและมีอุปสรรค
กลยุทธ์การแข่งขัน

จุดอ่อน (W)
2. กลยุทธ์ (WO)
มีจุดอ่อนและมีโอกาส
กลยุทธ์การอนุรักษ์
4. กลยุทธ์ (WT)
มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค
กลยุทธ์การตั้งรับ

1) การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อม
ที่ เป็ นการระบุ ให้เห็ นถึ ง จุ ดแข็งและจุ ดอ่อนจะเป็ นการประเมิ นภายในองค์การ
ส่ วนการประเมิ นสภาพแวดล้อมที่ เป็ นโอกาสและอุ ปสรรคจะเป็ นการประเมิ น
ภายนอกองค์การ ดังนั้นประสิ ทธิ ผลของการกาหนดกลยุทธ์ที่ใช้เทคนิ ค TOWS
Matrix นี้ จะขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุ ป สรรคที่ ล ะเอี ย ด เพราะถ้า วิเคราะห์ ไ ม่ ล ะเอี ย ดอาจจะท าให้ก ลยุท ธ์ ที่ ไ ด้ไ ม่
ประสบความสาเร็ จ
2) การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ระหว่า งจุ ด แข็ ง กับ โอกาส จุ ด แข็ ง กับ อุ ป สรรค
จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่ งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ในข้อมูลแต่ละคู่ดงั กล่าว ทาให้เกิ ดยุทธ์ศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 4 ประเภท คือ
2.1) กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก (SO Strategy) ได้ม าจากการน าข้อ มู ล การประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็ นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนด
เป็ นยุทธ์ศาสตร์หรื อกลยุทธ์ในเชิงรุ ก
2.2) กลยุท ธ์ เชิ งป้ องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูล การประเมิ น
สภาพแวดล้อ มที่ เ ป็ นจุ ด แข็ง และอุ ป สรรคมาพิ จ ารณาร่ ว มกัน เพื่ อ ที่ จ ะน ามา
กาหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ในเชิ งป้ องกัน เนื่ องจากองค์การมีจุดแข็งและ
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ประสบกับสภาพแวดล้อมที่เป็ นข้อจากัดภายนอก แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่
มีอยูป่ ้ องกันข้อจากัดภายนอกได้
2.3) กลยุท ธ์ เชิ ง แก้ไ ข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูล การประเมิ น
สภาพแวดล้อมที่เป็ นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนด
เป็ นยุทธ์ ศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ในเชิ งแก้ไข ทั้งนี้ เนื่ องจากองค์การมีโอกาสที่จะนา
แนวคิดหรื อวิธีใหม่ๆมาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยูไ่ ด้
2.4) กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รั บ (WT Strategy) ได้ม าจากการน าข้อ มู ล การประเมิ น
สภาพแวดล้อ มที่ เ ป็ นจุ ด อ่ อนและอุ ป สรรคมาพิ จ ารณาร่ วมกัน เพื่ อที่ จ ะน ามา
กาหนดเป็ นยุทธ์ศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ในเชิ งรับ ทั้งนี้ เนื่ องจากองค์การเผชิ ญกับทั้ง
จุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้
2.4.3 การกาหนดกลยุทธ์ การตลาด โดยใช้ ส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่ งมี
ส่ วนประกอบดังนี้
1) กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) นั้นจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1.1) แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ (Product Concept) เป็ นคุณสมบัติที่
สาคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค Product ได้
ต้องมีความชัดเจนในตัวผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
1.2) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product attribute) จะต้องทราบว่าผลิ ตภัณฑ์
นั้นผลิ ตมาจากอะไร มี คุณสมบัติอย่างไร ลักษณะทางกายภาพ ฟิ สิ กส์ เคมี ชี วะ
ขนาด ความดี ความงาม ความคงทนทานด้านรู ปร่ าง รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ในตัวของมันเอง
1.3) ลักษณะเด่นของสิ นค้า (Product Feature) การนาสิ นค้าของบริ ษทั ไป
เปรี ยบเทียบกับสิ นค้าของคู่แข่งขันแล้วมี คุณสมบัติแตกต่างกัน และจะต้องรู ้ ว่า
สิ นค้าเรามีอะไรเด่นกว่า เช่ น ลักษณะเด่นของ Dior คือเป็ นผลิ ตภัณฑ์ช้ นั นาจาก
ปารี ส เป็ นต้น
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1.4) ประโยชน์ของผลิ ตภัณฑ์ (Product Benefit) พิจารณาว่าสิ นค้ามี
ลักษณะเด่นอย่างไรบ้างและสิ นค้าให้ประโยชน์อะไรกับลูกค้าบ้าง ระหว่างการให้
สัญญากับลูกค้ากับการพิสูจน์ดว้ ยลักษณะเด่นของสิ นค้า
ตัวอย่างกลยุทธ์
1.1) ขยายวิธีการใช้ใหม่ๆ ของผลิ ตภัณฑ์เรา เพื่อกลุ่ มเป้ าหมายใหม่ คื อ
กลุ่มผูใ้ หญ่ที่ อายุต้ งั แต่ 35 ปี ขึ้นไป
1.2) ละทิ้ง ผลิ ตภัณฑ์ซ่ ึ ง ไม่ สามารถท ากาไรนับตั้งแต่ เมื่ อนาผลิ ตภัณฑ์
นั้นๆ สู่ ตลาดแล้วเป็ นเวลา 5 ปี
2) กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) เป็ นการกาหนดว่าเราจะตั้งราคาแบบใดกลยุทธ์
ราคาสู งหรื อราคาต่า สิ่ งที่จะต้องตระหนักคือราคาที่ได้กาหนดไว้น้ นั เหมาะสมใน
การแข่งขัน หรื อสอดคล้องกับตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ของสิ นค้านั้นหรื อไม่กลยุทธ์
ด้านราคา (Price strategy) ในการกาหนดกลยุทธ์ด้านราคามีประเด็นสาคัญที่
จะต้องพิจารณาดังนี้
2.1) ตั้งราคาตามตลาด (On going price) หรื อตั้งราคาตามความพอใจ
(Leading price)
ก) ตั้งราคาตามตลาด (On going price) เหมาะสาหรับสิ นค้าที่สร้างความ
แตกต่างได้ยากจึงไม่สามารถจะตั้งราคาให้แตกต่างจากตลาดคู่แข่งขันได้
นัน่ คือ การตั้งราคาตามคู่แข่งขัน
ข) ตั้งราคาตามความพอใจ (Leading price) เป็ นการตั้งราคาตามความ
พอใจ โดยไม่คานึงถึงคู่แข่งขัน เหมาะสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
ในตราสิ นค้า สิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวมีภาพพจน์ที่ดี จะตั้งราคาเท่าไร
ก็ไม่มีใครเปรี ยบเทียบ
2.2) สิ นค้าจะออกเป็ นแบบราคาสู ง (Premium price) เมื่อแน่ใจในคุณภาพ
ที่เหนื อกว่าและการยอมรับในราคาของลูกค้าหรื อราคามาตรฐาน (Standard) เมื่อ
ใช้การตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่งขัน หรื อตราสิ นค้าเพื่อการแข่งขัน
(Fighting brand) เป็ นสิ นค้าด้อยคุณภาพกว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย จะลงตลาดล่าง
2.3) การตั้งราคาเท่ากันหมด (One pricing) คือสิ นค้าหลายอย่างที่มีราคา
ติดอยู่บนกล่อง หมายถึ ง ไม่ว่าจะขายอยู่ที่ใดฤดูหนาวหรื อฤดูร้อนราคาก็เท่ากัน
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หมด หรื อราคาแตกต่างกัน (Discriminate price) ข้อดี คือสามารถเรี ยกราคาได้
หลายราคาแต่ขอ้ เสี ยก็คือเราต้องหาเหตุ ผลในการตั้งราคาหลายอย่าง เพื่อให้คน
ยอมรับได้
2.4) การขยายสายผลิ ตภัณฑ์ (Line extension) ในกรณี น้ ี การนาเสนอ
สิ นค้าเริ่ มต้นด้วยราคาหนึ่ ง แล้วมีกลยุทธ์เผยแพร่ ความนิ ยมไปยังตลาดบน หรื อ
ตลาดล่าง
2.5) การขยับซื้ อสู งขึ้น (Trading up) เป็ นการปรับราคาสู งขึ้นทาให้ได้
กาไรมากขึ้น จึงพยายามขายให้ปริ มาณมากขึ้น
การขยับซื้ อต่าลง (Trading down) เป็ นการผลิตสิ นค้าที่มีราคาแพงให้มีคุณภาพ
กว่าสิ นค้าที่ราคาถูกเล็กน้อยแต่ต้ งั ราคาสู งกว่า เพื่อให้คนซื้ อสิ นค้าที่รองลงมา
2.6) การใช้กลยุทธ์ดา้ นขนาด (Size) คือไม่ทาขนาดเท่ากับผูผ้ ลิตรายอื่นๆ
ตัวอย่างกลยุทธ์
2.1) ตั้งราคาสู งกว่าคู่แข่งร้ อยละ 30 เพื่อแสดงภาพลักษณ์ ของตาแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ของสิ นค้าที่อยูใ่ นระดับสู ง
2.2) ตั้งราคาต่าสาหรับช่วงฤดูกาลที่ยอดขายน้อย และตั้งราคาต่ากว่าผูน้ า
เล็กน้อยในช่วงฤดูกาลที่ยอดขายดี
3) กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy) วิธีการจัดจาหน่ ายจะต้อง
พิจารณาถึง
3.1) ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Channel of distribution) เป็ นเส้นทางที่
สิ นค้าเคลื่ อนย้ายจากผูผ้ ลิ ตหรื อผูข้ ายไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ ซึ่ งอาจจะผ่านคน
กลางหรื อไม่ผา่ นคนกลางก็ได้
3.2) ประเภทของร้านค้า (Outlets) ในทุกวันนี้ จะพบได้วา่ วิวฒั นาการของ
การจัดจาหน่ายนั้นเป็ นสิ่ งที่เจริ ญเติบโตรวดเร็ วมาก ประเภทของร้านค้ามีมากมาย
เช่น
ก) ร้ านค้าส่ ง (Wholesale store) เป็ นร้านค้าที่ขายสิ นค้าในปริ มาณมาก
ลูกค้าส่ วนใหญ่เป็ นคนกลาง
ข) ร้านค้าขายของถูก (Discount store) เป็ นร้านค้าที่ขายสิ นค้าราคาพิเศษ
ค) ร้านห้างสรรพสิ นค้า (Department store)
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ง) ซู เปอร์ มาร์ เก็ตที่อยูเ่ ดี่ยวๆ (Stand alone supermarket) เป็ นร้านที่มีทาเล
เดี่ยวไม่ติดกับร้านค้าใดๆ
จ) ช้อปปิ้ งชุมชน (Community mall) เป็ นร้านค้าที่อยูใ่ นย่านชุมชน
ฉ) มิ นิ ม าร์ ท (Minimart) ร้ า นค้า เล็ ก ๆ ตามตึ ก อาคารสู ง ๆ หรื อ ใน
โรงพยาบาล เป็ นต้น
ช) ร้านค้าสะดวกซื้ อ (Convenience store) เป็ นร้านค้าที่ขายสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค หรื อสิ นค้าสะดวกซื้ อ บางร้านจะเปิ ดบริ การ 24 ชัว่ โมง
ซ) ร้านค้าในปั้ มน้ ามัน
ฌ) เครื่ องขายอัตโนมัติ (Vending machine) เป็ นการขายสิ นค้า ผ่า น
เครื่ องจักรอัตโนมัติ
ญ) การขายทางไปรษณี ย ์ (Mail order) เป็ นการขายสิ นค้าซึ่ งใช้จดหมาย
ส่ งไปยังลูกค้า มีการลงในหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ถ้าพอใจก็ส่งข้อความ
สั่งซื้ อทางไปรษณี ย ์
ฎ) ขายตรง (Direct sales) การขายโดยใช้พนักงานขายออกเสนอขายตาม
บ้าน
3.3) จานวนคนกลางในช่องทาง (Number of intermediaries) หรื อความ
หนาแน่นของคนกลางในช่ องทางการจัดจาหน่าย (Intensity of distribution) ใน
การพิจารณาเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายจะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน
ก) การพิจารณาเลือกลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายว่าเป็ นใคร
ข) พฤติกรรมในการซื้ อของกลุ่มเป้ าหมาย เช่น ซื้ อเงินสดหรื อเครดิต ต้อง
จัดส่ งหรื อไม่ ซื้ อบ่อยเพียงใด
ค) การพิจารณาที่ต้ งั ของลูกค้าตามสภาพภูมิศาสตร์
3.4) การสนับสนุ นการกระจายตัวสิ นค้าเข้าสู่ ตลาด (Market logistics)
เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการเคลื่ อนย้ายปั จจัยการผลิ ต และตัวสิ นค้าจากแหล่ง
ปั จจัยการผลิตผ่านโรงงานของผูผ้ ลิต แล้วกระจายไปยังผูบ้ ริ โภค
4) กลยุท ธ์ การส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion Strategy) จะต้องประสานกับ
แผนการตลาดโดยรวมและควรกาหนดแผนการส่ งเสริ มการตลาดที่เฉพาะเจาะจง
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ตัวอย่างกลยุทธ์
4.1) ขยายวิธีการใช้ใหม่ๆ ของผลิ ตภัณฑ์เรา เพื่อกลุ่ มเป้ าหมายใหม่ คื อ
กลุ่มผูใ้ หญ่ที่ อายุต้ งั แต่ 35 ปี ขึ้นไป
4.2) ใช้กลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาดให้เกิดผลสู งสุ ดเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้ อ
สิ นค้าของเราในช่วงที่ยอดขายตกต่าของปี
2.5 โครงสร้ างและหลักการเขียนแผนธุรกิจ
แผนธุ ร กิ จ เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ช่ ว ยให้ ผู ้ป ระกอบการทราบถึ ง ทิ ศ ทางในการ
ประกอบการ และกาหนดระยะเวลา โดยในแผนธุ รกิจจะแสดงถึงแนวคิด และรายละเอียด
ของโครงการธุ รกิจ ในทุกด้าน เช่น ด้านการผลิต การตลาด การเงิน และการจัดการรู ปแบบ
ของการจัดทาแผนธุ รกิจ[กรี วฒ
ุ ิชยั ตรี ครุ ธพันธุ์.2553] นั้นมีองค์ประกอบตามนี้
2.5.1 บทสรุ ปสาหรับผู้บริหาร
1) ความเป็ นมาและสถานะของกิจการในปั จจุบนั
1.1) ชื่อและที่ต้ งั กิจการ ชื่อผูบ้ ริ หารที่สาคัญ ประเภทสิ นค้าที่ขาย ยีห่ อ้ สิ นค้า
1.2) กลุ่มลูกค้าหลัก ส่ วนแบ่งตลาด คู่แข่งที่สาคัญความสามารถในการแข่งขันของ
กิจการ
1.3) ฐานะของกิจการ และผลประกอบการในปั จจุบนั
2) โอกาสทางธุ รกิจ และแนวคิดในการจัดทาโครงการ
2.1) ความเป็ นมาของโครงการ หรื อวัตถุประสงค์ของโครงการ (เพื่อขยายสาขา
เพื่อจัดตั้งกิจการใหม่ เพื่อปรับปรุ งกิจการ)
2.2) การลงทุนในโครงการ และแหล่งที่มาของเงินทุน
3) วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัดท าแผนธุ รกิ จ (เพื่ อ ขอสิ น เชื่ อหาผูร้ ่ ว มลงทุ น หรื อ
ปรับปรุ งกิจการ เป็ นต้น)
4) กลยุทธ์ในการบริ หารโครงการ ด้านการจัดการ ด้านการจัด ซื้ อสิ นค้าและการ
บริ หารสิ นค้าคงคลัง ด้านการตลาด และการเงิน
5) ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
5.1) ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period)
5.2) มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของการลงทุน (NPV)
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5.3) อัตราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR)
2.5.2 ข้ อมูลบริษัทหรือรายละเอียดโครงการ
1) ประวัติ และความเป็ นมาของกิจการ
2) รายชื่อหุ น้ ส่ วน หรื อผูถ้ ือหุ น้ และสัดส่ วนหุ น้ ที่ถือครอง
3) รายชื่อผูต้ ิดต่อ หรื อเจ้าของโครงการ
4) โครงการจะเริ่ มดาเนินงานเมื่อใด
5) รู ปแบบสิ นค้าและบริ การ
2.5.3 การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม
1) ภาพรวมของอุตสาหกรรม
2) แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม
3) มาตรฐานในการประกอบการในอุ ตสาหกรรม (เช่ น ต้องได้รับ การรั บ รอง
มาตรฐาน ISO, QS, GMP, HACCP ฯลฯ) ตลอดจน Benchmark อื่นๆ ที่สาคัญใน
อุตสาหกรรม
2.5.4 การวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis)
1) จุดแข็งของกิจการ (Strength)
2) จุดอ่อนของกิจการ (Weakness)
3) โอกาสของธุ รกิจ (Opportunity)
4) อุปสรรคของธุ รกิจ (Threat)
2.5.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision , Mission , Goals)
1) วิสัย ทัศ น์ (Vision) คื อ ภาพของกิ จการที่ ต้องการจะเป็ นในอนาคต โดยมี
พื้นฐานอยูบ่ นความเป็ นจริ งในปั จจุบนั
2) พันธกิจ (Mission) คือ งานที่ตอ้ งทาเพื่อให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ของกิจการ
3) เป้ าหมาย (Goal) คือ การกาหนดผลลัพธ์ที่ตอ้ งการจากพันธกิจของกิจการโดย
กาหนดเป็ นข้อ ๆ แบ่งเป็ นเป้ าหมายระยะสั้น (1 ปี ) ระยะปานกลาง (3-5 ปี ) และ
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ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป) ทั้งนี้เป้ าหมายในแต่ละระยะเวลาควรสอดคล้องกัน สามารถ
วัดผลได้ และระบุเวลาที่แล้วเสร็ จอย่างชัดเจน
2.5.6 แผนการบริหารจัดการ (ก่อนและหลังการดาเนินการตามโครงการใหม่ )
1) รู ปแบบธุ รกิจ (กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั จากัด ฯลฯ)
2) โครงสร้างองค์กร และผังบริ หาร
3) ทีมผูบ้ ริ หารและหลักการบริ หารงาน
4) แผนด้านบุคลากร
2.5.7 แผนการผลิต
1) แผนการผลิตและขั้นตอนการผลิต
2) ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต
3) แผนการขยายกาลังการผลิต
4) ต้นทุนสิ นค้าที่ผลิต หรื อขาย
5) กลยุทธ์และแผนการผลิต
6) ข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7) สรุ ปจุดเด่น ปั ญหา และเป้ าหมายทางการผลิต
2.5.8 แผนการตลาด
1) ภาพรวมของตลาด
1.1) สภาวะทัว่ ไปของตลาด
1.2) ขนาด หรื อมูลค่าการซื้ อขายของตลาด
1.3) ปริ มาณความต้องการของตลาด
1.4) ปริ มาณการค้าเพื่อตอบสนองตลาด
2) ส่ วนผสมทางการตลาด
2.1) รู ปแบบผลิตภัณฑ์ (Product)
2.2) การกาหนดราคาสิ นค้าราคา (Price)
2.3) ช่องทางจัดจาหน่าย (Place)
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2.4) การส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
3) กลยุทธ์ทางการตลาด
3.1) กลยุทธ์ดา้ นสิ นค้า หรื อบริ การ
3.2) กลยุทธ์ดา้ นราคา
3.3) กลยุทธ์ดา้ นการจัดจาหน่าย
3.4) กลยุทธ์ดา้ นส่ งเสริ มการตลาดและการขาย
4) การประมาณการยอดขาย
5) ประมาณการค่าใช้จ่ายทางการตลาด
2.5.9 แผนการเงิน
1) สมมุติฐานทางการเงิน
2) ประมาณการทางการเงินของกิจการ
3) โครงสร้างเงินทุนของกิจการ
4) วิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนของการลงทุน
4.1) ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period)
4.2) มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของการลงทุน (NPV)
2.5.10 การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงของโครงการ
1) ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อโครงการ และแผนรองรับ
(แนวทางการ แก้ไข)
2) การประเมินสถานการณ์จาลอง (Sensitivity Analysis)
2.1) กรณี ที่ดีกว่าปกติ (Best Case) เช่น ยอดขายเพิ่มร้อยละ 10
2.2) กรณี ปกติ (Normal Case) ยอดประมาณการปัจจุบนั
2.3) กรณี ที่ต่ากว่าปกติ (Worst Case) เช่น ยอดขายลดร้อยละ 10
2.5.11 แผนการปรับปรุ งเพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบการ

