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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาแผนธุรกิจ หอพกั บนท่ีดินติดรถไฟฟ้ามหานคร สถานีอิสรภาพคร้ังน้ี ผูศึ้กษา
ไดต้รวจเอกสารและสรุปแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการ ท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย  
2.1 แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการทาธุรกิจ  
2.2 แนวคิดการจดัท าประมาณการทางการเงิน  
2.3 แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
2.4 กลยทุธ์การตลาด 
2.5 โครงสร้างและหลกัการเขียนแผนธุรกิจ 
 

2.1 แนวคิดการวเิคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทีม่ีผลต่อการท าธุรกจิ  
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อท าความเขา้ใจสภาพแวดล้อมท่ีจะส่งผลกระทบกบัการ

ด าเนินการของกิจการ เพื่อปรับกลยุทธ์ทางดา้นการตลาดของกิจการให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
และเพื่อลดความเส่ียงการประกอบธุรกิจ 
 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก [สมยศ นาวกีาร.2551] 
1) สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal 

Environment) กฎข้อบงัคบั นโยบายของรัฐบาล แนวโน้มการออกกฎหมายและ
พระราชบญัญติัต่างๆ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบการธุรกิจหอพกั ดงัน้ี 

-  พระราชบญัญติั ควบคุมอาคาร 
-  ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมอาคาร 
-  พระราชบญัญติั หอพกั 
-  กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม กรุงเทพมหานคร 
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2) สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) หากสภาพเศรษฐกิจดีก็
จะเอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้สภาพ
เศรษฐกิจมีแนวโน้มถดถอยหรือตกต ่า เง่ือนไขทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
และยากท่ีจะพยากรณ์ซ่ึงมีผลท าให้การประกอบธุรกิจหยุดชะงกั ลม้เหลวหรืออาจจะตอ้ง
เลิกกิจการได ้

3) สภาพแวดล้อมทางประชากรศาสตร์  (Demographic Environment) 
ประกอบดว้ย อตัราการเจริญเติบโตทางประชากร จ านวนประชากร ระดบัการศึกษา การ
เปล่ียนแปลงลกัษณะของครอบครัว การเคล่ือนยา้ยประชากร 

4) สภาพแวดล้อมทางด้านวฒันธรรมและสังคม (Culture and Social 
Environment) ไดแ้ก่ ทศันะคติทางสังคม ค่านิยม บรรทดัฐาน ความเช่ือ พฤติกรรม การ
ด าเนินชีวติ และการอยูอ่าศยั เป็นตน้ 

5) สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลยี (Technological Environment) การเปล่ียนแปลง
และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เช่น การติดต่อส่ือสาร
ผา่นอินเตอร์เนต 
2.1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของกิจการ จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มภายในระหวา่งจุดแขง็และจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกระหวา่ง
โอกาส และอุปสรรค ว่ามีความโน้มเอียงไปในทิศทางใดเพื่อนาไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดของบริษทั [สมยศ นาวกีาร.2551] 

1) จุดแข็ง (Strength) คือ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัท่ีท าให้กิจการได ้
เปรียบในการแข่งขนั เช่น จุดแขง็ดา้นส่วนประสมการตลาด (4Ps), จุดแขง็ทางดา้นการเงิน,
จุดแขง็ทางดา้นการผลิต, จุดแขง็ทางดา้นการบริหารองคก์าร เป็นตน้ 

2) จุดอ่อน (Weakness) คือ ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัท่ีท าให้กิจการ
เสียเปรียบการแข่งขนั 

3) โอกาส (Opportunity) คือ ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มภายนอกบริษทัท่ีเอ้ือต่อการ
ประกอบกิจการ 

4) อุปสรรค (Threat) คือ ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มภายนอกบริษทัท่ีท าให้กิจการ
เสียเปรียบ ซ่ึงบริษทัจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์เพื่อขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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2.1.3 วิเคราะห์แรงกดดัน 5 ประการ (The Five Forces Model) คือ การวิเคราะห์การ
แข่งขนัภายในสภาพแวดลอ้มของอุตสาหกรรมรมเพื่อท่ีจะระบุโอกาสและอุปสรรคท่ีกิจการได้
เผชิญอยูเ่พื่อน าไปสนบัสนุนการพฒันากลยทุธ์ [สมยศ นาวกีาร.2551] 

 
ภาพประกอบท่ี 2.1 แบบจ าลองแรงกดดนั 5 ประการ 

 
1) การเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ (Entry of New Entrants) เป็นการวิเคราะห์

เก่ียวกบั 
1.1) การประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) การลดตน้ทุนท่ีไดม้า

จากการผลิตจ านวนมากผูท่ี้จะเขา้มาแข่งขนัท าธุรกิจในตลาดใหม่ จะตอ้งพบกบั
แรงกดดนัอนัเน่ืองมาจากการประหยดัดา้นตน้ทุนการผลิตในปริมาณท่ีมากเพื่อ
สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายเดิมท่ีมีความไดเ้ปรียบในดา้นการผลิตรวม 

1.2) การผกูพนัในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty) สร้างความจงรักภกัดีต่อตรา
สินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้เดิมของคู่แข่งรายเดิม 

1.3) เงินลงทุน (Capital Requirements) ถา้ตอ้งลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรค
ต่อรายใหม่ในทุกๆดา้น โดยเฉพาะดา้นการผลิต 

1.4) การเขา้ถึงช่องจดัจ าหน่าย (Access to Distribution Channels) การเขา้
สู่ช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นอุปสรรคต่อคู่แข่งขนัรายใหม่ คู่แข่งรายใหม่จะตอ้ง
ใช้ความพยายามท่ีจะเขา้ไปแทรกแซงช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยชกัจูงหรือให้
ขอ้เสนอท่ีดีกวา่ 
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1.5) นโยบายของรัฐบาล ถา้รัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริม หรือมีขอ้ห้าม
สัมปทาน ก็จะท าให้ผูป้ระกอบการไม่มีความสะดวกทั้งดา้นการเงิน และสถานท่ี
ประกอบกิจการ 

1.6) ตน้ทุนการเปล่ียนแปลงการใชสิ้นคา้ (Switching cost) ถา้ลูกคา้ตอ้งมี
ตน้ทุน หรือค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์สูงแลว้ ลูกคา้จะถูกผูกติดอยู่
กบัสินคา้ของบริษทัเดิม หรืออาศยัอยูใ่นท่ีพกัเดิมๆ 

1.7) ขอ้ไดเ้ปรียบตน้ทุนในดา้นอ่ืนๆ เช่น เป็นเจา้ของเทคโนโลยีเฉพาะมี
วตัถุดิบราคาถูก มีท าเลท่ีตั้งดีกวา่ มีแหล่งเงินทุนท่ีตน้ทุนถูก และท ามานานจนเกิด
การเรียนรู้ 
2) แรงผลักดันจากผูผ้ลิตหรือคู่แข่งท่ีมีในอุตสาหกรรม (Rivalry Among 

Competing Firms) หมายความวา่ ระดบัการแข่งขนัของอุตสาหกรรมท่ีกิจการด าเนินอยู ่มี
ความรุนแรงระดับใดแนวโน้มของตลาดมีโอกาสขยายตัวมากน้อยแค่ไหนทั้ งใน
ระดบัประเทศหรือระดบัโลก นั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถในการแข่งขนัของคู่แข่ง 

2.1) จ านวนคู่แข่งขนั หากมีจ านวนมากย่อมส่งผลให้มีการแข่งขนัท่ี
รุนแรง แต่อาจมีบางกรณีท่ีแมจ้ะมีจ านวนผูป้ระกอบการนอ้ยราย และแต่ละรายมี
สัดส่วนการครองตลาดใกลเ้คียงกนัก็อาจส่งผลใหมี้การแข่งขนัท่ีรุนแรงไดเ้ช่นกนั 

2.2) อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตใน
อตัราท่ีสูง ก็ยิง่สามารถดูดซบัเอาการแข่งขนัท่ีรุนแรงไปไดเ้ท่านั้น 

2.3) ความแตกต่างของสินคา้ ถา้สินคา้มีความแตกต่างกนัไป การแข่งขนัก็
จะนอ้ยลง 

2.4) ความผกูพนัในตรายีห่อ้ 
2.5) ก าลงัการผลิตส่วนเกิน ถ้าอุตสาหกรรมมีก าลงัผลิตส่วนเกิน การ

แข่งขนัจะรุนแรง 
2.6) มูลค่าของตน้ทุนคงท่ีหากอุตสาหกรรมใดมีการใชต้น้ทุนคงท่ีสูง จะ

มีความจ าเป็นต้องคงขนาดของการใช้อตัราก าลังการผลิตไวสู้งอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อใหต้น้ทุนต่อหน่วยคุม้ค่าท่ีจะเดินสายพานการผลิต และจะมีความเส่ียงต่อการ
แข่งขนัมาก เพราะเม่ือ demand ในตลาดลดลงผูป้ระกอบการต่างๆจะไม่สามารถ
ลด supply ลงมาใหเ้ท่ากบั demand ได ้และจะเกิดภาวะ oversupply ไดง่้าย 
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2.7) อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ขอ้ตกลงกบัสหภาพ
แรงงานในการจ่ายชดเชยท่ีสูงมาก 
3) อ านาจต่อรองของผูจ้ดัหา (Bargaining Power of Supplier) ผูจ้ดัหามีอ านาจ
ต่อรองท่ีสามารถข้ึนราคาหรือลดคุณภาพผลิตภณัฑ์ขายได้ก็จะเป็นอุปสรรคกบั
บริษทั แต่ถา้ผูจ้ดัหาอ่อนแอทางบริษทัก็สามารถกดดนัราคาผลิตภณัฑ์ให้ต ่าลงได ้
โดยผูจ้ดัหาจะมีอ านาจเม่ือ 

3.1) เม่ือผลิตภณัฑน์ั้นมีผลิตภณัฑท์ดแทนนอ้ยราย 
3.2) บริษทัไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ท่ีสาคญั 
3.3) เม่ือบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงในการเปล่ียนผลิตภณัฑน์ั้น 
3.4) ผูจ้ดัหาข้ึนราคาผลิตภณัฑ์ เม่ือเขาสามารถใช้การรวมกิจการไป

ขา้งหนา้ 
3.5) และเช่นเดียวกนั ถา้ความสามารถในการลงลึกเขา้ไปท าการผลิตเอง 

หรือเข้าไปท าการแข่งขนักับ Suppliers หรือ ความสามารถในการ Forward 
Integration ยิง่นอ้ย จะท าให ้Suppliers ยิง่มีอ านาจต่อรองสูงข้ึน 
4) อ านาจการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อหรือลูกคา้ (Bargaining Power of Buyers) 

4.1) ปริมาณการซ้ือ ถา้ซ้ือมากก็ มีอ านาจการต่อรองสูง 
4.2) ขอ้มูลต่างๆท่ีลูกคา้ไดรั้บเก่ียวกบัสินคา้และผูข้าย ถา้ลูกคา้มีขอ้มูล

มาก ก็ต่อรองไดม้าก 
4.3) ความจงรักภกัดีต่อยีห่อ้ 
4.4) ความยากง่ายในการรวมตวักนัของกลุ่มผูซ้ื้อ ถา้ลูกคา้รวมตวักนัง่ายก็

มีอ านาจต่อรองสูง 
4.5) ความสามารถของผูซ้ื้อท่ีจะมีการรวมกิจการไปดา้นหลงั คือ ถา้ลูกคา้

สามารถผลิตสินคา้ไดด้ว้ยตนเองอ านาจการต่อรองก็จะสูง 
4.6) ตน้ทุนในการเปล่ียนไปใชสิ้นคา้ของคนอ่ืน หรือใชสิ้นคา้ของคู่แข่ง

แลว้ลูกคา้ตอ้งมีตน้ทุนในการเปล่ียนสูง อ านาจการต่อรองของลูกคา้ก็จะต ่า 
5) แรงผลักดันซ่ึงเกิดจากสินค้าอ่ืนๆซ่ึงสามารถใช้ทดแทนได้ (Substitute 
Products) 
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2.1.4 การวเิคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) คือปัจจยัและส่วนประสมทาง
การตลาด [รศ. ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2546] กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 

1) ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็น
หรือ ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสั
ไม่ได ้เช่น บรรจุภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์
อาจจะเป็นสินคา้ บริการ สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตน
หรือไม่มีตวัตนก็ได ้

2) ราคา (Price) คือ เป็นจ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ เพื่อน ามาจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ ์
โดยผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาของผลิตภณัฑ์นั้น ดงันั้น
ถา้ผูบ้ริโภครู้สึกว่าผลิตภณัฑ์นั้นมีคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
นั้น 

3) การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิดความ
ตอ้งการหรือเพื่อเตือนความทรงจ าในผลิตภณัฑ ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความ
เช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ 
เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ เคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาดท่ีสาคญั มีดงัน้ี 

3.1) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวเก่ียวกบัองคก์าร และ 
ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิดโดยจะตอ้งมีการจ่ายเงินใหก้บัทางส่ือ 

3.2) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคล
กบับุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ื้อท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

3.3) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นส่ิงจูงใจท่ีมีคุณค่าเพื่อกระตุน้
หน่วยงานขาย หรือผูบ้ริโภคโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าใหก้ารขายไดท้นัที 

3.4) การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and public relations) เป็นการ
เสนอข่าวผลิตภณัฑบ์ริการหรือประชาสัมพนัธ์องคก์าร โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินใหก้บัส่ือ 

3.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรงจากกลุ่มเป้าหมายเช่นการการใชส่ื้อโฆษณาและแคตาล็อก 
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4) ช่องทางจดัจ าหน่าย (Place) คือ โครงสร้างของช่องทางท่ีเป็นสถาบนัหรือ
บริษทัเพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด โดยการจดัจ าหน่ายประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

4.1) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Chanel of distribution) หมายถึงกลุ่มบุคคลหรือ
ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์ไปยงัผูบ้ริโภคโดยใน
ระบบช่องทางการจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต คนกลาง ผูบ้ริโภค 

4.2) การกระจายตวัสินคา้ (Physical distribution) หรือการสนบัสนุนการกระจาย
ตวัสินคา้สู่ตลาด (Physical distribution) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การ
ปฏิบติัการตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต และสินคา้สาเร็จ
รูป 

 
2.2 แนวคิดการจัดท าประมาณการทางการเงิน 

การจดัท าประมาณทางการเงินนั้นเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัเพื่อช่วยในการตดัสินใจ
ลงทุน ซ่ึงการจดัท างบประมาณข้ึนล่วงหน้านั้นจะแสดงถึงการประมาณการใช้เงินทุน 
ค่าใช้จ่าย รายไดจ้ากปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นไปได้ โดยผูจ้ดัท าตอ้งให้ส่ิงท่ีประมาณใกล้เคียง
ความเป็นจริงท่ีสุด แนวทางการจดัท าประมาณการทางการเงินมีขั้นตอน ดงัน้ี [รศ.ดร. ชน
งกรณ์ กุณฑลบุตร.2550] 

2.2.1 งบประมาณการลงทุนเร่ิมต้น 
พิจารณาจากตน้ทุนและค่าใชจ่้ายลงทุนในตอนเร่ิมตน้โครงการก่อนท่ีโครงการจะ

สามารถด าเนินการ โดยมีรายจ่ายหลกั 2 ส่วนไดแ้ก่ 
1) ส่วนท่ีเป็นการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เช่น เคร่ืองจกัร ท่ีดิน อาคารส านกังาน 

อาคารโรงงาน ซ่ึงเป็นรายจ่ายลงทุนเร่ิมแรกท่ีตอ้งใช้เงินทุนจ านวนมาก การประมาณใน
สินทรัพยเ์หล่าน้ีบางรายการอาจจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากวิศวกรหรือสถาปนิกดว้ย 
เช่นการก่อสร้างอาคาร ค่าเคร่ืองจกัรและการติดตั้ง เป็นตน้ 

2) ส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่าย ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินการทุกชนิด เช่นค่าจา้ง
บริษทัท่ีปรึกษา ค่าใชจ่้ายในการติดต่อประสานงาน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใชจ่้ายเจา้หนา้ท่ี 
ค่าใชจ่้ายของส านกังาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนก่อนการ
ด าเนินการตามปกติการประมาณการเงินลงทุน โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูลรายละเอียด
ของส่วนท่ีตอ้งจดัหาทั้งในแง่ของชนิด ปริมาณและราคาโดยละเอียด เช่น ค่าก่อสร้าง ค่า
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เคร่ืองจกัร ค่าอุปกรณ์สานกังาน โดยการประมาณเร่ิมตน้ดว้ยการจ าแนกรายการออกเป็น
กลุ่ม หลงัจากนั้นก็ทาการกาหนดปริมาณและตามดว้ยราคา แลว้จึงค านวณออกมา 

2.2.2 งบประมาณรายได้ 
เป็นงบประมาณแรกท่ีมีความส าคญัต่อการจดังบประมาณอ่ืน เพราะผลลพัธ์ท่ีได้

ย่อมก าหนดกิจกรรมอีกมากมายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หากกิจการคาดว่าจะเกิดรายได้
มากกว่าท่ีเป็นอยู่ หรือก าหนดเป้าหมายท่ีจะเพิ่มรายไดใ้ห้สูงข้ึน แผนกต่างๆ ท่ีเป็นฝ่าย
สนบัสนุนก็จะตอ้งเตรียมก าหนดแผนใหส้อดคลอ้งกนัตามไปดว้ย [ยรรยง ธรรมธชัอารี] 

ส่ิงท่ีตอ้งระวงัในการก าหนดงบประมาณรายได ้คือความสมเหตุผลและเป็นไปได ้
การก าหนดตวัเลขงบประมาณโดยไม่ค  านึงถึงปัจจยัแวดล้อม เช่นสภาพการแข่งขนั คู่
แข่งขนัรายใหม่ และแนวโนม้ธุรกิจ 

ส่วนประกอบการจดัท างบประมาณรายได ้
1) แหล่งท่ีมาของรายได ้โดยพิจารณาจากท่ีมาของรายไดใ้นลกัษณะต่างๆ รายได้

อาจเกิดข้ึนจากธุรกิจท่ีหลายหลาย หรือสินคา้หลายชนิด หรือจากบริการต่างๆ การก าหนด
แผนรายไดจึ้งอาจตอ้งแยกแยะตามชนิดของรายไดด้งักล่าว ตวัอยา่งเช่น การขายสินคา้อาจ
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด โดยมีสัดส่วนของรายดังน้ี คือ ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 1 มี
สัดส่วนรายไดร้้อยละ 25 ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 2 มีสัดส่วนรายไดร้้อยละ 40 ผลิตภัณฑ์ชนิดที ่
3 มีสัดส่วนรายไดร้้อยละ 35 

กิจการจ าเป็นต้องประเมินความสามารถในการท าก าไรของแต่ละผลิตภัณฑ์
ประกอบกบัโอกาสในการขยายตวัต่อไปในอนาคต เพื่อให้สามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมี
เพื่อการส่งเสริมการหารายไดข้องแต่ละผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสม 

2) ประมาณการยอดขาย คือ การคาดการณ์หรือประมาณการจ านวนสินคา้หรือ
บริการท่ีบริษทัจะขายได ้โดยมีหลักการคาดการณ์หรือคาดคะเน เช่น ค านวณจากผลการ
ส ารวจตลาด จ านวนประชากรท่ีเป็นเป้าหมายของสินค้าและบริการของบริษัท ความ
คิดเห็นของบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษทั 

ถา้หากการพยากรณ์มีความถูกตอ้งมาก การผลิตสินคา้ในจ านวนท่ีสอดคลอ้งกบั
ยอดขายท่ีพยากรณ์เอาไวก้็จะท าใหก้ารดาเนินธุรกิจไม่ขาดทุนและไดก้ าไรตามท่ีคาดการณ์
ไว ้นอกจากน้ี การพยากรณ์ยอดขายยงัเป็นส่วนประกอบส าคญัในการวางแผนการด าเนิน
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ธุรกิจ เพราะเปรียบเสมือนเป้าหมายอีกเป้าหมายหน่ึงท่ีบริษทัจะตอ้งด าเนินธุรกิจให้บรรลุ
เป้าหมายดา้นยอดขายท่ีวางแผนไวด้ว้ย 

วธีิส าคญัในการพยากรณ์ยอดขาย 
2.1) การพยากรณ์จากการรวบรวมความคิดเห็นของพนกังานขาย 
ยกตวัอยา่งเช่นห้างสรรพสินคา้ตอ้งการพยากรณ์ยอดขายของแผนกเคร่ืองส าอาง

ในเดือนหน้า จึงให้พนกังานแต่ละคนประมาณค่ายอดขายท่ีเขาคาดว่าจะขายไดใ้นเดือน
หน้าออกมา โดยดูจากยอดขายในช่วงท่ีผ่านมาพร้อมๆ กบัการคาดคะเนสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั โดยอาจมีการใชผ้ลทางฤดูกาลร่วมดว้ย เช่น ในช่วงหนา้หนาวลูกคา้ จะซ้ือครีม
บ ารุงผิวมากข้ึน เสร็จแลว้ก็น าเอาค่ายอดขายของแต่ละคนน้ีมารวมกนัเขา้แล้วก็ผ่านให้
ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงข้ึนมาตามสายงานก็คือหวัหนา้แผนกเคร่ืองส าอาง ท าการวิเคราะห์ 
ทบทวน ปรับปรุงยอดขายท่ีรวมมาไดน้ั้น ซ่ึงเป็นการท าให้ความคิดเห็นของระดบัผูบ้ริหาร 
ถูกผสมผสานไปกบัความคิดเห็นของพนักงานด้วย เม่ือหัวหน้าแผนกดูแล้วก็น าไปเป็น 
ยอดพยากรณ์ของแผนกเคร่ืองสาอางต่อไป 

2.2) การพยากรณ์โดยการส ารวจความตั้งใจซ้ือของตลาด 
ตวัอยา่ง อาทิบริษทัผลิตกระดาษช าระ ตอ้งการท่ีจะวางแผนการด าเนินธุรกิจของปี

หน้าจึงตอ้งท าการพยากรณ์ยอดขายของบริษทัเพื่อประกอบการวางแผน บริษทัเลือกท่ีจะ
ส ารวจความตั้งใจซ้ือของตลาด โดยบริษทัเกณฑ์ก าลงัคนออกไปสัมภาษณ์แผนการซ้ือ
กระดาษชาระของบริษทัในอนาคตของผูซ้ื้อและผูจ้ดัจ  าหน่าย หรืออาจจะส่งแบบสอบถาม
ออกไปหรือโทรศพัท์ไปสอบถามก็ได้ จากนั้นก็เอาขอ้มูลทั้งหมดมารวมกนัก็จะไดย้อด
พยากรณ์การขายกระดาษช าระของ บริษทัตามตอ้งการ 

3) ตารางงบประมาณรายได ้
การจดัท าตารางงบประมาณรายได ้เป็นการแสดงแผนการด าเนินงานให้เห็นวา่ใน

รอบหน่ึงปีขา้งหน้า กิจการมีแผนและเป้าหมายในการขายสินคา้และสร้างรายไดอ้ย่างไร 
โดยแสดงขอ้มูลท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ ปริมาณการขาย ราคาขายต่อหน่วย และมูลค่าการขาย 
ดงัแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ตวัอยา่งงบประมาณรายได ้
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.

จ านวนการเช่าห้องพกั 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

จ านวนเงิน 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 งบประมาณค่าใช้จ่าย 
ผูจ้ดัท างบประมาณค่าใชจ่้ายตอ้งเขา้ใจถึงลกัษณะการเกิดค่าใชจ่้ายซ่ึงสัมพนัธ์กบั

กิจการเพื่อใหก้ารประมาณการหรือการควบคุมค่าใชจ่้ายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยรู้
วา่ค่าใชจ่้ายใดเกิดข้ึนเป็นประจ า และค่าใชจ่้ายใดเกิดข้ึนตามจ านวนการผลิตหรือบริการท่ี
เพิ่มข้ึน ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ค่าใช้จ่ายคงท่ี กับ
ค่าใช้จ่ายผนัแปร การจดัแบ่งค่าใช้จ่ายดงักล่าวน้ีเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนและการก าหนดตน้ทุนมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์

1) ค่าใช้จ่ายคงท่ี หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีมีลกัษณะการเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ แมว้่า
กิจการจะมีรายการธุรกิจเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน หรือลดลง เช่นค่าเช่าส านักงาน เงินเดือน
พนกังาน ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาทุกเดือน และค่อนขา้งสม่าเสมอ 

2) ค่าใชจ่้ายผนัแปร หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีมีลกัษณะผนัแปรไปตามปริมาณงานท่ีท า 
หรือตามจ านวนผลผลิต เช่น ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงงาน 

 
2.2.4 ประมาณการงบการเงิน 
การวดัผลการด าเนินการของกิจการตอ้งอาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูลในงบกาช าไร

ขาดทุน ดงันั้นภายหลงัจากการรวบรวมตวัเลขงบประมาณรายได ้ค่าใชจ่้าย การลงทุน ท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนแล้ว ผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลขอ้มูล คือ ผลก าไรขาดทุน สินทรัพย ์
หน้ีสิน ทุน และกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน[รศ. เริงรัก จาปาเงิน.2554] 

1) งบก าไรขาดทุน (Income Statement) เป็นงบการเงินท่ีแสดงผลการด าเนินงาน
ของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น รอบปีบญัชี โดยจะแสดงรายได ้ค่าใชจ่้าย 
และก าไรหรือขาดทุนสุทธิ ช่วยใหผู้ใ้ชท้ราบวา่ผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการนั้น
มาจากส่วนใด เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน และ คาดการณ์ผลการด าเนินงานใน
อนาคต งบก าไรขาดทุนมี 4 ส่วนดงัน้ี 

1.1) รายได ้(Revenue) คือ ส่ิงท่ีท าใหทุ้นหรือส่วนของเจา้ของเพิ่มข้ึน 
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1.2) รายจ่าย (Expenses) คือ ส่ิงท่ีท าใหทุ้นหรือส่วนของเจา้ของลดลง 
1.3) ก าไรสุทธิ (Net Profit) คือ ส่วนของรายไดท่ี้มากกวา่รายจ่าย 
1.4) ขาดทุนสุทธิ (Net Profit) คือ ส่วนของรายจ่ายท่ีมากกวา่รายได ้

2) งบดุล (Balance Sheet) หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วนัใด
วนัหน่ึงตามหลักการบัญชีท่ียอมรับกันโดยทั่วไป ซ่ึงจะแสดงให้ทราบว่ามี
สินทรัพย์ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ จ านวนเท่าใด รายละเอียดการแสดง
สินทรัพยใ์นงบดุลจะเรียงตามสภาพคล่อง โดยเงินสดจะมีสภาพคล่องสูงท่ีสุด 
เพราะสามารถจ่ายช าระหน้ีไดเ้ร็วกว่าสินทรัพยอ่ื์น งบดุลจะแสดงการใช้เงินทุน
ของบริษทัเพื่อสรรหาทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ สามารถเขียนเป็น
สมการดงัน้ี 

สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ส่วนของเจา้ของกิจการ (ทุน) 
กิจกรรมลงทุน = กิจกรรมจดัหาเงินทุน 

งบดุลประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัดงัน้ี 
2.1) สินทรัพย ์หมายถึง สิทธิและทรัพยากรท่ีกิจการมีอยู ่เกิดจากการ ประกอบการ
สามารถแสดงค่าเป็นตวัได ้และจะใหป้ระโยชน์ในอนาคต 
2.2) หน้ีสิน หมายถึง พนัธะผูกพนัของกิจการอนัเกิดจากรายการคา้ การกูย้ืม ซ่ึง 
ตอ้งช าระคืนในภายหนา้ 
2.3) ส่วนของเจา้ของ หมายถึง สิทธิเรียกร้องต่อสินทรัพยสุ์ทธิของกิจการ 
3) งบกระแสเงินสด หมายถึง งบท่ีวิเคราะห์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของกระแส
เงินสดท่ีได้มาและใช้ไปในระหว่างงวดเวลาหน่ึง การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ
กระแสเงินสดจะเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินการ กิจกรรมการ
จดัหาเงิน และกิจกรรมการลงทุน 
3.1) งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน คือ เงินสดท่ีเป็นรายไดแ้ละค่าใช ้
จ่ายในรอบระยะเวลานั้น ซ่ึงจากขอ้มูลในงบก าไรขาดทุน 
3.2) งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน คือ เงินสดท่ีใช้ไปในการซ้ือสิน 
ทรัพยถ์าวรและการขายสินทรัพยถ์าวร จากขอ้มูลในงบดุล 
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3.3) งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน คือ เงินสดท่ีไดจ้ากการลงทุนเพิ่ม 
การกูเ้งิน หรือการจ่ายคืนทุน จ่ายช าระหน้ีสิน การจ่ายเงินปันผล จากขอ้มูลในงบ
ดุล 
 
2.2.5 การประเมินค่าโครงการลงทุน 
การประเมินผลท่ีจะไดรั้บกลบัคืนจากการลงทุน ซ่ึงมกัจะพิจารณาจากความคุม้

ค่าท่ีจะได้รับจากการลงทุน โดยผลท่ีได้รับนั้นสามารถน าไปตดัสินใจในการลงทุน ซ่ึง
ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนของการลงทุนมีดงัน้ี [รศ. เริงรัก จาปาเงิน.
2554] 

1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เป็นการค านวณระยะเวลาท่ีธุรกิจลงทุนใน
สินทรัพยถ์าวรแล้วได้รับผลตอบแทนกลบัคืนมาเป็นจ านวนก่ีปีจึงจะเท่ากบัเงิน
ลงทุนท่ีจ่ายเร่ิมแรก การค านวณระยะเวลาคืนทุน 
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนสุทธิ / กระแสเงินสดรับต่อปี ------------------- (2.1) 
เกณฑ์ในการตดัสินใจลงทุน หากระยะเวลาคืนทุนท่ีค านวณไดส้ั้นกว่าระยะเวลา
คืนทุนท่ีกิจการยอมรับได ้ควรยอมรับโครงการลงทุนนั้น กรณีท่ีมีทางเลือกหลาย
โครงการใหเ้ลือกโครงการท่ีมีระยะเวลาคืนทุนสั้นท่ีสุด 
2) มูลค่าปัจจุบนั (Net Present Value) เป็นการค านวณหาผลต่างระหว่างมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดรับ กับมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายท่ีใช้ใน
โครงการลงทุน 
การค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิไดโ้ดยสมการดงัน้ี 

----------------------------------------- (2.2) 
โดย NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
CF = กระแสเงินสดสุทธิแต่ละปี 
k = อตัราส่วนลด 
n = อายโุครงการ 
 

เกณฑใ์นการตดัสินใจลงทุน เลือกโครงการลงทุนท่ีใหค้่า NPV เป็นบวกสูงสุด 
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2.3 แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภค 
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค และขอ้มูลท่ีไดน้ั้นน ามาออกแบบผลิตภณัฑ์ และก าหนดการแบ่ง
ตลาดใหส้อดคลอ้งกบัการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค [ชูชยั สมิทธิไกร. 2554] 
การศึกษาโมเดลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) หรือเรียกอีกอยา่ง
หน่ึง S-R Theory เป็นการศึกษาเหตุของแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้ ท่ีมีจุดเร่ิมตน้จากส่ิง
กระตุน้ผา่นเขา้ไปในความรู้สึกนึกคิดท าให้เกิดความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Buyer’s Black 
Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าจนท าใหเ้กิดความตอ้งการ แลว้จึงท าใหเ้กิดการตอบสนอง 

 
2.3.1 กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค (Process of Behavior) 
1) ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) สามารถเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกายและจากส่ิงกระตุน้

ภายนอก ซ่ึงถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้การบริโภคสินคา้ ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ 

1.1) ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) 
ก. ผลิตภณัฑ ์
ข. ราคา 
ค. ช่องทางการจดัจาหน่าย 
ง. การส่งเสริมการตลาด 
1.2) ส่ิงกระตุ้นอ่ืนๆ คือ ส่ิงท่ีกระตุ้นความต้องการของผู ้บริโภคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจซ่ึงอยู่ภายในองค์การและผูผ้ลิตไม่สามารถ
ควบคุมได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีคือรายไดข้องผูบ้ริโภค 

2) กล่องด า (Buyer’s Black Box) เป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบไดจึ้ง
เปรียบเสมือนกล่องด า ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
ก. ปัจจัยทางวฒันธรรม เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานท่ีสุดในการก าหนดความต้องการและ
พฤติกรรมของมนุษย ์เช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการ
ยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะ 
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ข. ปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซ้ื้อ 
ค. ปัจจยัส่วนบุคคล การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณ สมบติัส่วนบุคคลต่าง 
ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบการด าเนินชีวิต วฏัจกัรชีวิต
ครอบครัว 
ง. ปัจจยัทางจิตวิทยา การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงจดั
ปัจจัยในตัวผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและใช้สินค้าปัจจัยทางจิตวิทยา
ประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ ความเช่ือและเจตคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของ
ตนเอง 

2.3.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  
ผูบ้ริโภคจะมีแบบหรือขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือท่ียากง่ายแตกต่างกนัไปทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัชนิดของสินคา้และสภาวการณ์ในขณะติดสินใจซ้ือ และวิธีการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคแต่ละคร้ัง การซ้ือเป็นกระบวนการซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมหลายๆ อยา่ง แต่เม่ือ
พูดถึงการซ้ือ คนส่วนใหญ่มกันึกถึงการตดัสินใจในการซ้ือจึงเป็นส่วนหน่ึงของการซ้ือ
เท่านั้น การตดัสินใจของผูบ้ริโภคประกอบดว้ยขั้นตอนคือ 

ก. ความรู้สึกความตอ้งการ 
ข. พฤติกรรมก่อนการซ้ือ 
ค. การตดัสินใจ 
ง. พฤติกรรมการใช ้
จ. ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
 

2.3.3 การตอบสนองของผู้บริโภค 
ก. การเลือกซ้ือดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Choice) 
ข. การเลือกซ้ือดา้นระดบัราคา (Price Choice) 
ค. การเลือกซ้ือดา้นการจดัจ าหน่าย (Place Choice) 
ง. การเลือกดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion Choice) 
จ. การเลือกเพราะรายไดเ้ป็นตวัก าหนด (Income Choice) 
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2.4 กลยุทธ์การตลาด 
กลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทัท่ีก าหนดข้ึน มีจุดมุ่งหมายส าคญัคือ เพื่อให้การใช้

ความพยายามทั้งหมดของบริษทัเกิดการประสานงานร่วมกนั โดยมุ่งเนน้เพื่อก่อให้เกิดผล
สาเร็จตามวตัถุประสงคท์างการตลาดท่ีก าหนดไว ้ขั้นตอนประกอบดว้ย [รศ.ศิริวรรณ เสรี
รัตน์.2546] 

 
2.4.1 การตลาดตามเป้าหมาย (Target marketing) หมายถึง การจดัผลิตภณัฑ์และ

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด (STP 
Marketing) ท่ีแตกต่างกนั โดยมีรายเอียดขั้นตอนตามน้ี 

1) การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) เป็นกิจกรรมการแบ่งส่วนตลาดออกเป็น
กลุ่มผูซ้ื้อสินค้าชนิดหน่ึงตามลักษณะความต้องการหรือลักษณะเฉพาะอย่างท่ี
คลา้ยคลึงกนัออกเป็นตลาดยอ่ย 
2) การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) เป็นกิจกรรมการประเมินและการเลือก
หน่ึงส่วนตลาดหรือมากกว่าเป็นเป้าหมาย เป็นงานท่ีจะตอ้งท าหลงัจากการแบ่ง
ส่วนตลาดแลว้ ตลาดเป้าหมายเป็นกลุ่มของผูซ้ื้อท่ีมีความตอ้งการหรือลกัษณะท่ี
เหมือนกนัซ่ึงบริษทัตดัสินใจจะก าหนดเป็นตลาดเป้าหมาย 
3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ (Positioning) เป็นกิจกรรมการสร้างต าแหน่ง
ทางการแข่งขนัสาหรับผลิตภณัฑ์ และก าหนดรายละเอียดของส่วนประสมทาง
การตลาด 
2.4.2 วิเคราะห์ TOWS Matrix หลงัจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดลอ้มโดยการ

วิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแล้ว น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์แบบเมตริกซ์โดยใชต้าราง TOWS Matrix เป็นตารางท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลจาก 
จุดแขง็จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อก าหนดออกมาเป็นกลยทุธ์ต่างๆ ดงัตาราง 2.2 น้ี 
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ตารางท่ี2.2 ทางเลือกของเมททริกซ์ TOWS เพื่อก าหนดกลยทุธ์ 
 

ปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายนอก 

จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) 
 

1. กลยทุธ์ (SO) 
มีจุดแขง็และโอกาส 
กลยทุธ์เชิงรุก 

2. กลยทุธ์ (WO) 
มีจุดอ่อนและมีโอกาส 
กลยทุธ์การอนุรักษ ์

อุปสรรค (T) 
 

3. กลยทุธ์ (ST) 
มีจุดแขง็และมีอุปสรรค 
กลยทุธ์การแข่งขนั 

4. กลยทุธ์ (WT) 
มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค 
 กลยทุธ์การตั้งรับ 

 
1) การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยท่ีการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นการระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ 
ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคจะเป็นการประเมิน
ภายนอกองค์การ ดงันั้นประสิทธิผลของการก าหนดกลยุทธ์ท่ีใช้เทคนิค TOWS 
Matrix น้ีจะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคท่ีละเอียด เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ละเอียดอาจจะท าให้กลยุทธ์ท่ีได้ไม่
ประสบความสาเร็จ 
2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค
จุดอ่อนกบัโอกาส และจุดอ่อนกบัอุปสรรค ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว ท าให้เกิดยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภท คือ 
2.1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามากาหนด
เป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรุก 
2.2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามา
ก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกนั เน่ืองจากองคก์ารมีจุดแข็งและ
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ประสบกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นขอ้จ ากดัภายนอก แต่องคก์ารสามารถใชจุ้ดแข็งท่ี
มีอยูป้่องกนัขอ้จ ากดัภายนอกได ้
2.3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนด
เป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแกไ้ข ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์การมีโอกาสท่ีจะน า
แนวคิดหรือวธีิใหม่ๆมาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนท่ีองคก์ารมีอยูไ่ด ้
2.4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท่ีจะน ามา
ก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารเผชิญกบัทั้ง
จุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกท่ีองคก์ารไม่สามารถควบคุมได ้
 
2.4.3 การก าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) ซ่ึงมี

ส่วนประกอบดงัน้ี 
1) กลยุทธ์ผลิตภณัฑ์ (Product Strategy) นั้นจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิจารณา
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

1.1) แนวความคิดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Concept) เป็นคุณสมบติัท่ี
ส าคญัของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค Product ได้
ตอ้งมีความชดัเจนในตวัผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

1.2) คุณสมบติัผลิตภณัฑ์ (Product attribute) จะตอ้งทราบวา่ผลิตภณัฑ์
นั้นผลิตมาจากอะไร มีคุณสมบติัอย่างไร ลกัษณะทางกายภาพ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 
ขนาด ความดีความงาม ความคงทนทานดา้นรูปร่าง รูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่
ในตวัของมนัเอง 

1.3) ลกัษณะเด่นของสินคา้ (Product Feature) การน าสินคา้ของบริษทัไป
เปรียบเทียบกบัสินคา้ของคู่แข่งขนัแล้วมีคุณสมบติัแตกต่างกนั และจะตอ้งรู้ว่า
สินคา้เรามีอะไรเด่นกว่า เช่น ลกัษณะเด่นของ Dior คือเป็นผลิตภณัฑ์ชั้นน าจาก
ปารีส เป็นตน้ 
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1.4) ประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ (Product Benefit) พิจารณาว่าสินคา้มี
ลกัษณะเด่นอยา่งไรบา้งและสินคา้ใหป้ระโยชน์อะไรกบัลูกคา้บา้ง ระหวา่งการให้
สัญญากบัลูกคา้กบัการพิสูจน์ดว้ยลกัษณะเด่นของสินคา้ 

ตวัอยา่งกลยทุธ์ 
1.1) ขยายวิธีการใช้ใหม่ๆ ของผลิตภณัฑ์เรา เพื่อกลุ่มเป้าหมายใหม่ คือ
กลุ่มผูใ้หญ่ท่ี อายตุั้งแต่ 35 ปี ข้ึนไป 
1.2) ละทิ้งผลิตภณัฑ์ซ่ึงไม่สามารถท าก าไรนับตั้งแต่เม่ือน าผลิตภณัฑ์
นั้นๆ สู่ตลาดแลว้เป็นเวลา 5 ปี 

2) กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) เป็นการก าหนดวา่เราจะตั้งราคาแบบใดกลยุทธ์
ราคาสูงหรือราคาต่า ส่ิงท่ีจะตอ้งตระหนกัคือราคาท่ีไดก้ าหนดไวน้ั้นเหมาะสมใน
การแข่งขนั หรือสอดคล้องกบัต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของสินคา้นั้นหรือไม่กลยุทธ์
ดา้นราคา (Price strategy) ในการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคามีประเด็นสาคญัท่ี
จะตอ้งพิจารณาดงัน้ี 

2.1) ตั้งราคาตามตลาด (On going price) หรือตั้งราคาตามความพอใจ 
(Leading price) 

ก) ตั้งราคาตามตลาด (On going price) เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีสร้างความ
แตกต่างไดย้ากจึงไม่สามารถจะตั้งราคาให้แตกต่างจากตลาดคู่แข่งขนัได ้
นัน่คือ การตั้งราคาตามคู่แข่งขนั 
ข) ตั้งราคาตามความพอใจ (Leading price) เป็นการตั้งราคาตามความ
พอใจ โดยไม่คานึงถึงคู่แข่งขนั เหมาะสาหรับผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่าง
ในตราสินคา้ สินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ส่วนตวัมีภาพพจน์ท่ีดี จะตั้งราคาเท่าไร
ก็ไม่มีใครเปรียบเทียบ 
2.2) สินคา้จะออกเป็นแบบราคาสูง (Premium price) เม่ือแน่ใจในคุณภาพ

ท่ีเหนือกวา่และการยอมรับในราคาของลูกคา้หรือราคามาตรฐาน (Standard) เม่ือ
ใช้การตั้งราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่งขนั หรือตราสินคา้เพื่อการแข่งขนั 
(Fighting brand) เป็นสินคา้ดอ้ยคุณภาพกวา่คู่แข่งขนัเล็กนอ้ย จะลงตลาดล่าง 

2.3) การตั้งราคาเท่ากนัหมด (One pricing) คือสินคา้หลายอยา่งท่ีมีราคา
ติดอยู่บนกล่อง หมายถึง ไม่ว่าจะขายอยู่ท่ีใดฤดูหนาวหรือฤดูร้อนราคาก็เท่ากนั
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หมด หรือราคาแตกต่างกนั (Discriminate price) ขอ้ดี คือสามารถเรียกราคาได้
หลายราคาแต่ขอ้เสียก็คือเราตอ้งหาเหตุผลในการตั้งราคาหลายอย่าง เพื่อให้คน
ยอมรับได ้

2.4) การขยายสายผลิตภณัฑ์ (Line extension) ในกรณีน้ีการน าเสนอ
สินคา้เร่ิมตน้ดว้ยราคาหน่ึง แลว้มีกลยุทธ์เผยแพร่ความนิยมไปยงัตลาดบน หรือ
ตลาดล่าง 

2.5) การขยบัซ้ือสูงข้ึน (Trading up) เป็นการปรับราคาสูงข้ึนท าให้ได้
ก าไรมากข้ึน จึงพยายามขายใหป้ริมาณมากข้ึน 
การขยบัซ้ือต่าลง (Trading down) เป็นการผลิตสินคา้ท่ีมีราคาแพงให้มีคุณภาพ
กวา่สินคา้ท่ีราคาถูกเล็กนอ้ยแต่ตั้งราคาสูงกวา่ เพื่อใหค้นซ้ือสินคา้ท่ีรองลงมา 

2.6) การใชก้ลยทุธ์ดา้นขนาด (Size) คือไม่ทาขนาดเท่ากบัผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ 
ตวัอยา่งกลยทุธ์ 
2.1) ตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งร้อยละ 30 เพื่อแสดงภาพลกัษณ์ของตาแหน่ง
ผลิตภณัฑข์องสินคา้ท่ีอยูใ่นระดบัสูง 
2.2) ตั้งราคาต่าสาหรับช่วงฤดูกาลท่ียอดขายนอ้ย และตั้งราคาต่ากวา่ผูน้า
เล็กนอ้ยในช่วงฤดูกาลท่ียอดขายดี 

3) กลยุทธ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place Strategy) วิธีการจดัจ าหน่ายจะตอ้ง
พิจารณาถึง 

3.1) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) เป็นเส้นทางท่ี
สินคา้เคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิตหรือผูข้ายไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ ซ่ึงอาจจะผ่านคน
กลางหรือไม่ผา่นคนกลางก็ได ้

3.2) ประเภทของร้านคา้ (Outlets) ในทุกวนัน้ีจะพบไดว้า่วิวฒันาการของ
การจดัจ าหน่ายนั้นเป็นส่ิงท่ีเจริญเติบโตรวดเร็วมาก ประเภทของร้านคา้มีมากมาย 
เช่น 

ก) ร้านคา้ส่ง (Wholesale store) เป็นร้านคา้ท่ีขายสินคา้ในปริมาณมาก 
ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนกลาง 
ข) ร้านคา้ขายของถูก (Discount store) เป็นร้านคา้ท่ีขายสินคา้ราคาพิเศษ 
ค) ร้านหา้งสรรพสินคา้ (Department store) 
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ง) ซูเปอร์มาร์เก็ตท่ีอยูเ่ด่ียวๆ (Stand alone supermarket) เป็นร้านท่ีมีทาเล
เด่ียวไม่ติดกบัร้านคา้ใดๆ 
จ) ชอ้ปป้ิงชุมชน (Community mall) เป็นร้านคา้ท่ีอยูใ่นยา่นชุมชน 
ฉ) มินิมาร์ท (Minimart) ร้านค้าเล็กๆ ตามตึกอาคารสูงๆ หรือใน
โรงพยาบาล เป็นตน้ 
ช) ร้านคา้สะดวกซ้ือ (Convenience store) เป็นร้านคา้ท่ีขายสินคา้อุปโภค
บริโภค หรือสินคา้สะดวกซ้ือ บางร้านจะเปิดบริการ 24 ชัว่โมง 

 ซ) ร้านคา้ในป้ัมน ้ามนั 
ฌ) เคร่ืองขายอตัโนมติั (Vending machine) เป็นการขายสินคา้ผ่าน
เคร่ืองจกัรอตัโนมติั 
ญ) การขายทางไปรษณีย ์(Mail order) เป็นการขายสินคา้ซ่ึงใช้จดหมาย
ส่งไปยงัลูกคา้ มีการลงในหนังสือพิมพ ์นิตยสาร ถา้พอใจก็ส่งขอ้ความ
สั่งซ้ือทางไปรษณีย ์
ฎ) ขายตรง (Direct sales) การขายโดยใชพ้นกังานขายออกเสนอขายตาม
บา้น 

 3.3) จ านวนคนกลางในช่องทาง (Number of intermediaries) หรือความ
หนาแน่นของคนกลางในช่องทางการจดัจาหน่าย (Intensity of distribution) ใน
การพิจารณาเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายจะมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน 
 ก) การพิจารณาเลือกลูกคา้กลุ่มเป้าหมายวา่เป็นใคร 

ข) พฤติกรรมในการซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ซ้ือเงินสดหรือเครดิต ตอ้ง
จดัส่งหรือไม่ ซ้ือบ่อยเพียงใด 

 ค) การพิจารณาท่ีตั้งของลูกคา้ตามสภาพภูมิศาสตร์ 
 3.4) การสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้เขา้สู่ตลาด (Market logistics) 
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิต และตวัสินคา้จากแหล่ง
ปัจจยัการผลิตผา่นโรงงานของผูผ้ลิต แลว้กระจายไปยงัผูบ้ริโภค 
 
4) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) จะต้องประสานกับ
แผนการตลาดโดยรวมและควรก าหนดแผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง 
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 ตวัอยา่งกลยทุธ์ 
4.1) ขยายวิธีการใช้ใหม่ๆ ของผลิตภณัฑ์เรา เพื่อกลุ่มเป้าหมายใหม่ คือ
กลุ่มผูใ้หญ่ท่ี อายตุั้งแต่ 35 ปี ข้ึนไป 
4.2) ใชก้ลยทุธ์ส่งเสริมการตลาดใหเ้กิดผลสูงสุดเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ
สินคา้ของเราในช่วงท่ียอดขายตกต่าของปี 

 
2.5 โครงสร้างและหลกัการเขียนแผนธุรกจิ 

แผนธุรกิจเป็นเค ร่ืองมือท่ี ช่วยให้ผู ้ประกอบการทราบถึงทิศทางในการ
ประกอบการ และก าหนดระยะเวลา โดยในแผนธุรกิจจะแสดงถึงแนวคิด และรายละเอียด
ของโครงการธุรกิจ ในทุกดา้น เช่น ดา้นการผลิต การตลาด การเงิน และการจดัการรูปแบบ
ของการจดัท าแผนธุรกิจ[กรีวฒิุชยั ตรีครุธพนัธ์ุ.2553] นั้นมีองคป์ระกอบตามน้ี 
2.5.1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

1) ความเป็นมาและสถานะของกิจการในปัจจุบนั 
1.1) ช่ือและท่ีตั้งกิจการ ช่ือผูบ้ริหารท่ีส าคญั ประเภทสินคา้ท่ีขาย ยีห่อ้สินคา้ 
1.2) กลุ่มลูกคา้หลกั ส่วนแบ่งตลาด คู่แข่งท่ีส าคญัความสามารถในการแข่งขนัของ
กิจการ 
1.3) ฐานะของกิจการ และผลประกอบการในปัจจุบนั 
2) โอกาสทางธุรกิจ และแนวคิดในการจดัท าโครงการ 
2.1) ความเป็นมาของโครงการ หรือวตัถุประสงค์ของโครงการ (เพื่อขยายสาขา 
เพื่อจดัตั้งกิจการใหม่ เพื่อปรับปรุงกิจการ) 
2.2) การลงทุนในโครงการ และแหล่งท่ีมาของเงินทุน 
3) วตัถุประสงค์ของการจดัท าแผนธุรกิจ (เพื่อขอสินเช่ือหาผูร่้วมลงทุน หรือ
ปรับปรุงกิจการ เป็นตน้) 
4) กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ ด้านการจดัการ ดา้นการจดั ซ้ือสินคา้และการ
บริหารสินคา้คงคลงั ดา้นการตลาด และการเงิน 
5) ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ 
5.1) ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period) 
5.2) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน (NPV) 
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5.3) อตัราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) 
 

2.5.2 ข้อมูลบริษัทหรือรายละเอยีดโครงการ 
1) ประวติั และความเป็นมาของกิจการ 
2) รายช่ือหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ และสัดส่วนหุน้ท่ีถือครอง 
3) รายช่ือผูติ้ดต่อ หรือเจา้ของโครงการ 
4) โครงการจะเร่ิมด าเนินงานเม่ือใด 
5) รูปแบบสินคา้และบริการ 
 

2.5.3 การวเิคราะห์อุตสาหกรรม 
1) ภาพรวมของอุตสาหกรรม 
2) แนวโนม้การเติบโตของอุตสาหกรรม 
3) มาตรฐานในการประกอบการในอุตสาหกรรม (เช่น ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO, QS, GMP, HACCP ฯลฯ) ตลอดจน Benchmark อ่ืนๆ ท่ีส าคญัใน
อุตสาหกรรม 

2.5.4 การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
1) จุดแขง็ของกิจการ (Strength) 
2) จุดอ่อนของกิจการ (Weakness) 
3) โอกาสของธุรกิจ (Opportunity) 
4) อุปสรรคของธุรกิจ (Threat) 
 

2.5.5 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมาย (Vision , Mission , Goals) 
1) วิสัยทศัน์ (Vision) คือ ภาพของกิจการท่ีต้องการจะเป็นในอนาคต โดยมี
พื้นฐานอยูบ่นความเป็นจริงในปัจจุบนั 
2) พนัธกิจ (Mission) คือ งานท่ีตอ้งท าเพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ของกิจการ 
3) เป้าหมาย (Goal) คือ การก าหนดผลลพัธ์ท่ีตอ้งการจากพนัธกิจของกิจการโดย
ก าหนดเป็นขอ้ ๆ แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น (1 ปี) ระยะปานกลาง (3-5 ปี) และ 
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ระยะยาว (5 ปีข้ึนไป) ทั้งน้ีเป้าหมายในแต่ละระยะเวลาควรสอดคลอ้งกนั สามารถ
วดัผลได ้และระบุเวลาท่ีแลว้เสร็จอยา่งชดัเจน 
 

2.5.6 แผนการบริหารจัดการ (ก่อนและหลงัการด าเนินการตามโครงการใหม่) 
1) รูปแบบธุรกิจ (กิจการเจา้ของคนเดียว หา้งหุน้ส่วน บริษทัจากดั ฯลฯ) 
2) โครงสร้างองคก์ร และผงับริหาร 
3) ทีมผูบ้ริหารและหลกัการบริหารงาน 
4) แผนดา้นบุคลากร 
 

2.5.7 แผนการผลติ 
1) แผนการผลิตและขั้นตอนการผลิต 
2) ทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิต 
3) แผนการขยายก าลงัการผลิต 
4) ตน้ทุนสินคา้ท่ีผลิต หรือขาย 
5) กลยทุธ์และแผนการผลิต 
6) ขอ้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
7) สรุปจุดเด่น ปัญหา และเป้าหมายทางการผลิต 
 

2.5.8 แผนการตลาด 
1) ภาพรวมของตลาด 

1.1) สภาวะทัว่ไปของตลาด 
1.2) ขนาด หรือมูลค่าการซ้ือขายของตลาด 
1.3) ปริมาณความตอ้งการของตลาด 
1.4) ปริมาณการคา้เพื่อตอบสนองตลาด 

2) ส่วนผสมทางการตลาด 
2.1) รูปแบบผลิตภณัฑ ์(Product) 
2.2) การก าหนดราคาสินคา้ราคา (Price) 
2.3) ช่องทางจดัจาหน่าย (Place) 



29 
 

2.4) การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
3) กลยทุธ์ทางการตลาด 

3.1) กลยทุธ์ดา้นสินคา้ หรือบริการ 
3.2) กลยทุธ์ดา้นราคา 
3.3) กลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย 
3.4) กลยทุธ์ดา้นส่งเสริมการตลาดและการขาย 

4) การประมาณการยอดขาย 
5) ประมาณการค่าใชจ่้ายทางการตลาด 

 
2.5.9 แผนการเงิน 

1) สมมุติฐานทางการเงิน 
2) ประมาณการทางการเงินของกิจการ 
3) โครงสร้างเงินทุนของกิจการ 
4) วเิคราะห์อตัราผลตอบแทนของการลงทุน 

4.1) ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period) 
4.2) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของการลงทุน (NPV) 
 

2.5.10 การวเิคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
1) ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผลกระทบต่อโครงการ และแผนรองรับ  
(แนวทางการ แกไ้ข) 
2) การประเมินสถานการณ์จาลอง (Sensitivity Analysis) 

2.1) กรณีท่ีดีกวา่ปกติ (Best Case) เช่น ยอดขายเพิ่มร้อยละ 10 
2.2) กรณีปกติ (Normal Case) ยอดประมาณการปัจจุบนั 
2.3) กรณีท่ีต ่ากวา่ปกติ (Worst Case) เช่น ยอดขายลดร้อยละ 10 
 

2.5.11 แผนการปรับปรุงเพิม่ขีดความสามารถในการประกอบการ 


