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	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการธุรกิจ นับว่าเป็นงานอันดับแรกที่มีความ
สำคัญอย่างมากต่อการบริหารจัดการธุรกิจหรือการตัดสินใจเลือกลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยปกติ
ก่อนเริ่มดำเนินการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดภายนอก
เป็นอันดับแรกก่อนเสมอ ปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาวิเคราะห์	ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยี ฯลฯ หลังจากนั้นจึงดำเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรธุรกิจเป็นลำดับต่อมา ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาวิเคราะห์ ได้แก่ 
ความสามารถในการจัดการด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดองค์กร และด้านการเงิน 
เครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ได้แก่ การวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค แลว้นำไปหาความสมัพนัธแ์บบตารางทีเ่รยีกวา่ TOWS	Matrix	
ซึ่งจะทำให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ต่างๆ	ทั้งกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
และกลยุทธ์เชิงรับ เพื่อนำมาใช้เป็นแผนจัดการธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป	อันจะนำไปสู่การ
แสวงหากำไรสูงสุดบนความยั่งยืนของธุรกิจนั้นๆ 
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Abstract
	 Analysis	of	environment	for	business	management	is	considered	a	priority	
factor	for	business	management	or	decision	to	invest	in	businesses.	Generally,	
before	starting	any	strategic	plans,	external	environment	should	be	analyzed	first.	
Factors	to	be	analyzed	include	economic,	social,	and	political	conditions,	and	
technological advancement etc. The internal environment in the organization is, 
then, analyzed. The internal factors to be analyzed are management abilities in 
marketing,	production,	organization,	and	finance.	At	present,	methodology	
popularly	used	for	analyzing	environment	is	an	analysis	of	strength,	weakness,	
opportunity,	and	threat.	After	such	analysis	has	been	made,	the	matrix	relationship	
or a so-called TOWS Matrix is calculated. In doing so, many strategies including	
approaching,	preventing,	correcting,	and	defending	are	obtained	and	used	as	an	
appropriate	plan	for	business	management,	resulting	in	the	highest	profits	on	
sustainable	business.	

บทนำ	

	 นักปราชญ์ชาวจีนนาม ซุนวู ได้กล่าวไว้ในตำราพิชัยสงครามว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง 
ชนะร้อยครั้ง” คำกล่าวนี้จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อการจัดการ
ธุรกิจ การที่จะ “รู้เขา” ได้นั้นจะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกเสียก่อน ส่วนการ “รู้เรา” 
ก็คือการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในเป็นลำดับถัดมานั่นเอง การแข่งขันกันในเชิงธุรกิจผู้ที่จะ
ชนะและสามารถครอบครองตลาดได้นั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายนอกและภายในก่อนการลงสนาม 
	 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ และสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ ดังภาพที่ 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ภาพที่ 1 แสดงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ที่มา : Anne T. Lawrence and James Weber, Business and Society, c2008 
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	 สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ เป็น	
ปัจจัยของธุรกิจซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถ
ควบคมุได ้แตม่อีทิธพิลตอ่ระบบการตลาด	คอื	
สร้างโอกาส	หรืออุปสรรคแก่ธุรกิจ	สามารถ
จำแนกให้เห็นเด่นชัด ได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมระดับจุลภาค 	และสภาพ
แวดล้อมระดับมหภาค สำหรับการวิเคราะห์
หรอืกำหนดสภาพแวดลอ้มภายนอกธรุกจิ เปน็	
สิ่งที่กระทำได้ยาก เพราะนอกจากจะควบคุม
ไม่ได้แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สถานการณ์ที่
เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรค และใน
ทางกลบักนั อปุสรรคอาจกลบักลายเปน็โอกาส
ได้เช่นกัน 
	 สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ เป็นปัจจัย
ของธุรกิจซึ่งผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้
ตามความตอ้งการ (www.ss-businessroom.	
org,	2552) ไดแ้ก	่การตลาด การผลติ องคก์ร	
และการเงินภายในธุรกิจ ซึ่งสภาพแวดล้อม
ภายในเหล่านี้ผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้
ในการวิเคราะห์เพื่อที่จะระบุเป็นจุดแข็ง และ	
จุดอ่อนของธุรกิจได้  
	
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
จัดการธุรกิจ
	
	 การดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ในปัจจุบัน	
เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อผู้บริหารมืออาชีพ	
ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน
โลกของเราเป็นอย่างมากในแทบทุกด้าน ซึ่ง	
ล้วนแล้วแต่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่
องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ทั้งสิ้น	และโดย
ปกติการศึกษาสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ต้อง	
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกก่อนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมภายนอกนั้นเป็นปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ การศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกของธุรกิจ จะมีการศึกษาทั้งระดับ
จุลภาคและระดับมหภาค ดังนี้ 
 1. สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ
ร ะ ดั บ จุ ล ภ า ค  ( M i c r o  E x t e r n a l 
Environment) คอื	ภาวะแวดลอ้มภายนอกที่
ธุรกิจไม่สามารถ	ควบคุมได้ แต่สามารถเลือก
ที่จะติดต่อและเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
  1.1  ตลาด หรือลูกค้า (Market) 
หมายถึง บุคคล หรือองค์กร ที่มีความจำเป็น
หรือมีความต้องการ มีอำนาจซื้อ และมีความ
เต็มใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งของ
กจิการ (William and Ferrell, c2007) ดงันัน้	
ธุรกิจต้องคำนึงถึงพฤติกรรมและทัศนคติใน
การเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า และประเภทของ
ลูกค้า เป็นสำคัญ 
  1.2  ผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบ
(Suppliers)		หมายถึง 	ผู้ที่เชื่อมโยงลูกค้า
ทั้งหมด	ของธุรกิจในระบบการส่งมอบคุณค่า 
(Value Delivery System) โดยทำหน้าที่ใน
การจัดหาทรัพยากรที่ธุรกิจนำมาใช้ผลิตสินค้า
และบริการ (ประวิทย์, 2552)	
  1.3  คนกลางทางการตลาด (Mar-
keting Intermediaries) หมายถึงบุคคล หรือ	
หน่วยงาน	ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิด
การขาย การกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคคน
สุดท้าย การกำหนดคนกลางทางการตลาดที่
จะนำมาใช้ในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ	
ให้แก่กิจการโดยต้องคำนึงถึงการควบคุมและ
การกระจายสินค้า (ศิริวรรณ และคนอื่นๆ 
2543)	
  1.4  สาธารณชนและกลุ่มผลประโยชน์ 
(Publics) หมายถึง กลุ่มใดๆ	ที่กระทำการ 
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หรอืความสนใจทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความสามารถ
ของบริษัทในการบรรลุวัตถุประสงค์ 	ได้แก่ 
สถาบันการเงิน สื่อมวลชน หน่วยงานรัฐบาล 
ปฏิกิริยาของประชาชน กลุ่มชนในท้องที่และ 
กลุ่มสาธารณะทั่วไป   
 2. สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจระดับ
มหภาค (Macro External Environment)  
คือ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนิน
ธุรกิจและต่อระบบการตลาดเป็นอย่างมาก  
แต่ละหน่วยงานและองค์กรธุรกิจไม่สามารถ
ควบคุมการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ แบ่งออกได้
เปน็ 	4 	ประการ 	ไดแ้ก	่	ดา้นการเมอืงและ
กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(Political,	Economic, Social and Techno-	
logical : PEST) (Rushton, Croucher and	
Baker, c2008)  
  2.1  สภาวะแวดล้อมทางการเมือง 
และกฎหมาย	เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อนโยบายประกอบธุรกิจของประเทศ  โดย	
เฉพาะประเทศไทยซึง่มกีารเปลีย่นแปลงรฐับาล
แบบผสมผสานพรรคบ่อยๆ	นักลงทุนทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติจะอ่อนไหวกับปัจจัยทาง	
การเมือง	เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
มาตรการต่างๆ เช่น มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน กฎ ระเบียบที่ใช้สำหรับการค้าระหว่าง
ประเทศ จากการสำรวจความคิดเห็นของนัก
ธุรกิจ 400 ตัวอย่าง ในประเด็นผลกระทบต่อ
การทำธุรกิจ	พบว่านักธุรกิจร้อยละ 17.10 
มองว่าความขัดแย้งทางการเมืองเป็นปัจจัยที่
ส่งผลลบเป็นอันดับแรกต่อการดำเนินธุรกิจ 
(เดลินิวส์, 2552) ข้อกังวลในสายตาของนัก
ลงทนุ คอื กฎ ระเบยีบ นโยบายในการลงทนุ	
มักจะเปลี่ยนแปลงตามรัฐบาลในสมัยนั้นๆ  
ถ้าการดำเนินธุรกิจขัดต่อกฎหมาย ธุรกิจย่อม
จะมปีญัหาในการดำเนนิงาน	(สมชาย, 2552)	

  2.2  สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
(Economic) เศรษฐกิจเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็น
ปรมิาณการจดัสรรและการใชท้รพัยากร ปจัจยั
ทางเศรษฐกิจมีแรงผลักดันที่สำคัญต่อการ
ดำเนนิงานขององคก์รธรุกจิ ซึง่มปีจัจยัทีจ่ะตอ้ง	
นำมาศึกษาหลายปัจจัย เช่น 
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (Gross 
Domestic Product	: GDP) นับได้ว่าเป็น
ปัจจัยที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ  
เนือ่งจากเปน็การชีน้ำวา่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
เป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่ออำนาจใน
การบริโภคของประชากรโดยรวมในทิศทางใด 
ซึ่งในปี พ.ศ.2552 นี้ คาดว่า GDP ของ	
ประเทศ	จะขยายตัวประมาณ 1.2% และใน
กรณีเลวร้ายอัตราการขยายตัวของ GDP 
อาจลงไปที่ 0.0% คาดว่าการบริโภคของภาค
เอกชนจะขยายตัวในระดับต่ำ อยู่ที่ประมาณ 
0.3-0.8%	จาก 2.2% ในป ีพ.ศ.	2551 (ขา่วสด,	
2552)  
  ค่าเงินบาท ธุรกิจท่ีเสียประโยชน์จาก 
เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ส่งออก
ที่ใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก 
แต่ในทางกลับกันการแข็งค่าของค่าเงินบาทจะ
มีกลุ่มธุรกิจประเภทที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบเป็น
ฝ่ายได้รับประโยชน์ โดยสาเหตุที่ค่าเงินบาท
แขง็คา่ขึน้อยา่งรวดเรว็มอียูด่ว้ยกนัหลายปจัจยั	
เช่น การอ่อนค่าของเงินสกุลต่างประเทศ 
การไหลเข้าของเงินทุนต่างชาติในประเทศไทย  
หรือการเพิ่มขึ้นของดุลบัญชีเดินสะพัดของ
ไทย 
  อัตราการว่างงาน ผลกระทบทางด้าน 
เศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานขึ้น		
ในทุกประเทศ	จากการรายงานของสำนักงาน	
สถิติแห่งชาติ พบว่า ภาวะการทำงานของ
ประชากรไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ใน	
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ช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 มีผู้อยู่ในกำลัง
แรงงานทั้งหมด 38.34 ล้านคน มีงานทำแล้ว 
37.84 ล้านคน 	และกำลังรอทำงานอีก 5 
หมื่นคน 	จึงยังคงมีผู้ว่างงานจริง 	ประมาณ 
4.5 ล้านคน 	ที่บริษัทสามารถคัดเลือกเข้า
ทำงานได้ (สำนักข่าวแห่งชาติ, 2552) 
  ภาวะราคาน้ำมัน ความผันผวนของ 
ราคาน้ำมันที่ผ่านมาเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีใคร
สามารถกำหนดราคาน้ำมันล่วงหน้าได้ นับ	
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ราคาน้ำมันได้ปรับตัวขึ้น
จาก 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อต้นปี ไปแตะ
จุดสูงสุดที่ 145.29 ดอลลาร์ในวันที่ 13 
กรกฎาคม ก่อนจะตกต่ำมาแตะจุดต่ำสุดใน
รอบปีที่ 31.41 ดอลลาร์ในวันที่ 22 ธันวาคม 
ในขณะที่ช่วงไตรมาส 2 ของปี พ.ศ.2552 
กลับมาอยู่ที่ 60 ดอลลาร์ (อาภรณ์, 2552)	
  ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย เมื่อเกิด
ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอัตราดอกเบี้ย
จะขยับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตของ
กิจการ หรืออุตสาหกรรมต่างๆ	สูงขึ้นตามไป
ด้วย	ในทางตรงกันข้ามหากสภาพคล่องทาง	
การเงินมีมาก อัตราดอกเบี้ยจะลดต่ำลง ผู้คน
ในสังคมจะมีกำลังซื้อมากขึ้น 	ส่งผลให้
อุตสาหกรรมขยายตัว ธุรกิจต่างๆ	รวมถึงการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะได้รับผลดีตามไปด้วย 
(http://www.fes.co.th, 2552)  
  2.3  สภาวะแวดล้อมทางสังคมเป็น 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้าง
ทางสังคมประกอบไปด้วย ครอบครัว ชุมชน 
ไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งในแต่ละสังคมก็จะมี
ทัศนคติทางสังคม ค่านิยม และวัฒนธรรม ที่	
แตกต่างกันออกไป	โดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยน	
แปลงทางด้านประชากร	บทบาทหรือสถาน	
ภาพของบุคคล 	และระดับชนชั้นทางสังคม  

ภูมิศาสตร์หรือกายภาพรอบๆ	ธุรกิจ	สภาพ	
ของดนิ นำ้ แรธ่าต ุหรอือากาศ	เชน่	ภาวะโลก	
รอ้น	ภยัธรรมชาตคิลืน่ยกัษส์นึาม ิ(Tsunami)	
โรคระบาด ซึ่งธุรกิจไทยและทั่วโลกเคยเผชิญ
มาแล้ว คือ โรคไข้หวัดนก ในปี พ.ศ.2550 
ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจอุตสาหกรรม
สัตว์ปีกและการท่องเที่ยว และที่กำลังเผชิญ
อย่ใูนขณะนีค้อื สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคไขห้วดัใหญส่ายพนัธุใ์หม	่2009 (Influenza	
A : H1N1)	โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2552) 
คาดว่าเชื้อไวรัสนี้จะยังคงแพร่ระบาดรุนแรง
ต่อไปตลอดช่วงไตรมาสที่ 3 นี้ และมีโอกาส
ที่จะคงอยู่ยาวนานไปจนถึงไตรมาสสุดท้าย
ของปี พ.ศ.2552 หากมาตรการของรัฐยังไม่
สามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคให้ชะลอลง
ได้		การระบาดของโรคจะสร้างความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจในปี 2552 อย่างน้อย 51,000 
ล้านบาท หรือมีผลให้อัตราการขยายตัวของ 
GDP ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 0.6 ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยมีความโน้มเอียงที่จะไปสู่การ		
หดตัวที่อัตราร้อยละ 4.1 จากกรอบประมาณ	
การเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงร้อยละ 3.5-5.0  
ปัจจัยต่างๆ		เหล่านี้ล้วนเป็นตัวกำหนด
พฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งสิ้น  
  2.4  สภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยี
ปัจจุบันเป็นยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่
ส่งผลกระทบต่อทิศทางและความก้าวหน้าของ
องค์กรธุรกิจ เช่น การใช้หุ่นยนต์เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต		การใช้ชุดคำสั่ง 
(Software) 	เพื่อช่วยการจัดการทรัพยากร
มนษุย	์และการประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจัดระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การนำเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
มาใช้แทนแรงงานของคน ส่งผลให้องค์กรต้อง
ลดจำนวนพนกังานลงและตอ้งเพิม่ประสทิธภิาพ
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พนักงานที่เหลือ มาตรการเหล่านี้จะส่งผลกระทบไปถึงสถานที่ ห้องทำงาน ลักษณะงาน 
ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ	
	
สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจ	
	
	 สภาพแวดลอ้มภายในธรุกจิมีผลตอ่การประเมินและการดำเนินการในการกำหนดกลยทุธ์
และวัตถุประสงค์ขององค์กร การกำหนดกิจกรรมทางธุรกิจและการระบุความเสี่ยง รวมถึงมี
อิทธิพลต่อการออกแบบและการกำหนดหน้าที่ของกิจกรรมในการควบคุมระบบข้อมูลข่าวสาร
และการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามดูแล สภาพแวดล้อมภายในสามารถแบ่งได้เป็น 3 
ด้าน ได้แก่ การตลาด เทคนิค และการเงิน ดังภาพที่ 2  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ภาพที่ 2 แสดงสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
	
	 จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ 
สำหรับการตัดสินใจจะดำเนินโครงการใดก็ตาม ต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านตลาด
ก่อน หากพบว่ามีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการด้านการตลาดได้ ผู้บริหารควรหยุดโครงการ
นั้นไว้ทันที แต่ถ้าพบว่าสามารถดำเนินการได้ ขั้นตอนต่อไปก็ต้องวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค 
(วิเคราะห์การผลิต และการจัดการองค์กร) ซึ่งหากพบว่ามีข้อจำกัดไม่สามารถดำเนินการด้าน
เทคนิคได้ ผู้บริหารควรหยุดโครงการนี้ไว้ แต่ถ้าทางด้านเทคนิคไม่ติดขัดประการใด ขั้นตอน		
ต่อไปก็ต้องวิเคราะห์ทางด้านการเงินว่าให้ผลตอบแทนออกมาคุ้มค่าหรือไม่	ถ้าคุ้มค่าจึงสมควร
ที่จะดำเนินโครงการนี้ต่อไป (ธานินทร์, 2548)  รายละเอียดของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในเพื่อการจัดการธุรกิจในโครงการต่างๆนั้นมีดังต่อไปนี้   
	 1. วิเคราะห์ด้านการตลาด	(Marketing Analysis) จะเป็นการวิเคราะห์วัตถุประสงค	์
ของการทำตลาดเพือ่ใหรู้ว้า่จะขายไดห้รอืไม ่ปจัจยัสำคญัในการวเิคราะหต์ลาด ไดแ้กก่ารกำหนด	
STP และ 4Ps (กำพล, 2552) ดังนี้ 
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	 การกำหนดการแบ่งส่วนตลาด (Seg-
mentation) หรือการแบ่งกลุ่มลูกค้า โดยใช้
หลักเกณฑ์ทางด้านภูมิศาสตร์ 	ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรม 
โดยหลักการแล้วการแบ่งส่วนตลาดให้เกิด
ประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้ปัจจัยมากกว่า 1 
อย่าง เช่น บริษัทโนเกียใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการใช้สินค้า วิถีชีวิต และความ
ต้องการ เพื่อแบ่งตลาดผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
	 การกำหนดกลุม่ลกูคา้เปา้หมาย (Target	
Market) คือ การกำหนดตลาดเป้าหมายที่มี
ศักยภาพสำหรับการตลาด โดยพิจารณาจาก
ขนาดของตลาด มูลค่าตลาด และความเสี่ยง 
 การกำหนดตำแหน่งของตลาด (Posi-
tioning) คือ การออกแบบข้อเสนอและภาพ
ลักษณ์ของสินค้าและธุรกิจ เพื่อสร้างความ
โดดเด่นในตลาดเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยอธิบาย
ได้ว่าลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายอยู่ตรงไหน
ของตลาด	เมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัเราอยูต่รงไหน	
ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นจะต้องทำให้
ผลิตภัณฑ์โดดเด่น และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้เห็นถึงคุณประโยชน์ในผลิตภัณฑ์  
	 การกำหนดส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรอื 4Ps ซึง่ผูบ้รหิารจะนำ	
มาใช้สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด		
ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์	ราคา	ช่องทางการ
จัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
	 การวิเคราะห์ตลาดจึงเป็นการวิเคราะห์
เพือ่ใหรู้ว้า่จะขายไดห้รอืไม่	ถา้ผลการวเิคราะห	์
ไมเ่ปน็ทีน่า่พอใจกไ็มส่มควรทีจ่ะดำเนนิโครงการ	
นัน้	แตถ่า้ผลออกมาเปน็ทีน่า่พอใจจงึจะดำเนนิ
การวิเคราะห์ด้านเทคนิคต่อไป 	
 2. วิเคราะห์ด้านเทคนิค (Technical 
Analysis) 	เป็นการวิเคราะห์ถึงขีดความ

สามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการและขีด
ความสามารถในเชิงการจัดการองค์กรธุรกิจ   
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งและสิ่ง
ปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องใช้  
กำลงัการผลติและกรรมวธิกีารผลติ ตน้ทนุและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต	รวมถึงการจัดโครงสร้าง
ขององค์กรและการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากร
ทางการบรหิารตา่งๆ	การวเิคราะหด์า้นเทคนคิ
ทำให้รู้ว่าผู้ลงทุนจะมีขีดความสามารถทำได้
ตามนั้นหรือไม่ ถ้าผลออกมาว่าไม่มีขีดความ
สามารถเพียงพอที่จะบริหารและจัดการได้ 
โครงการดงักลา่วกต็อ้งยกเลกิไป แตถ่า้ผลออก
มาวา่สามารถทำได ้จงึมาวเิคราะหด์า้นการเงนิ	
ต่อไป 
 3. วิเคราะห์ด้านการเงิน (Financial 
Analysis) เป็นงานลำดับสุดท้ายก่อนที่จะ
ตดัสนิใจดำเนนิการใดๆ ทางธรุกจิ เมือ่ผลการ	
วิเคราะห์ด้านการตลาดยืนยันว่าขายได้แน่ๆ	
และผลดา้นเทคนคิสรปุไดว้า่มขีดีความสามารถ
ทีจ่ะทำไดอ้ยา่งแน่นอน	การวเิคราะหท์างดา้น	
การเงินจึงเกิดขึ้นเพื่อให้รู้ว่า	การขายได้ และ	
ทำได้นั้น		โครงการดังกล่าวนี้จะมีความคุ้มค่า		
หรอืไม่	โดยจะพิจารณาถึงต้นทุนต่างๆ ที่จะ
ต้องจ่ายออกไปเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่
คาดว่าจะได้รับกลับคืนมาว่ามันคุ้มกันหรือไม่ 
ในขั้นนี้จะวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ ที่มา
และที่ใช้ไปของเงินทุน จุดคุ้มทุนของโครงการ  
ผลตอบแทนจากการลงทุนต่างๆ ได้แก่	ค่า 
ARR, P/P, NPV, P/I, IRR และท้ายสุด
จะตอ้งมกีารวเิคราะหถ์งึความไวตอ่เหตเุปลีย่น	
แปลงต่างๆ	หรือความเสี่ยงทางธุรกิจ	(Sen-
sitive Analysis) ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจ
ดำเนินโครงการนั้นจริงๆ ต่อไป  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ	
	
	 จากสภาพแวดลอ้มทีก่ลา่วมาขา้งตน้	ผูบ้รหิารสามารถวเิคราะหส์ถานการณต์า่งๆ ไดด้ว้ย
แบบจำลองทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ SWOT และ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS 
Matrix		
 1. การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) 
2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อประเมินค่าจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน	์
การกำหนดกลยุทธ์ และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กรเกิดการ
พัฒนาไปในทางที่เหมาะสมต่อไป (Kerin, Hartley and Rudelius, c2008) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
	
	 S (Strengths)	จุดแข็ง	เป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้ตามศักยภาพของธุรกิจ
ที่มีอยู่ จุดแข็งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจ ซึ่งส่งผลมาจากการบริหารงานภายในระหว่าง		
ผู้บริหารและบุคลากร หรืออาจมาจากความได้เปรียบในด้านทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ 
เช่น มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง ที่ตั้งอยู่ใกล้ทั้งแหล่งวัตถุดิบและแหล่งจัดจำหน่าย 
บุคลากรมีประสบการณ์และความสามารถสูง ฯลฯ    
	 W (Weaknesses)	จุดอ่อน	เป็นปัจจัยภายในที่เกิดจากปัญหาภายในธุรกิจ อันเนื่อง
มาจากการบริหารงานที่ผิดพลาด ข้อจำกัดบางประการของศักยภาพทางธุรกิจ ปัญหาเหล่านี้จะ
ส่งผลร้ายถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไข เช่น ขาดสภาพคล่องทางการเงิน สินค้าที่ผลิตออกมามี
คุณภาพ ไม่คงที่ ขาดการประสานงานที่ดีภายในองค์กร ฯลฯ     
	 O (Opportunities) โอกาส เป็นปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถเข้าไปควบคุมให้
เกิดหรือไม่เกิดขึ้นได้ แต่เป็นสภาวการณ์แวดล้อมอันส่งผลดีให้กับธุรกิจโดยบังเอิญ เช่น กลุ่ม
ลกูคา้เปา้หมายมรีายไดเ้พิม่ขึน้ นโยบายของรฐัใหก้ารสนบัสนนุธรุกจิประเภทนี ้สนิคา้ของคูแ่ขง่
มีคุณภาพต่ำ ฯลฯ  
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	 T (Threats) อปุสรรค เปน็ปจัจยัภาย	
นอกทีธ่รุกจิไมส่ามารถเขา้ไปควบคมุใหเ้กดิหรอื		
ไม่เกิดขึ้นได้ และเป็นสภาวการณ์แวดล้อมอัน
เลวร้ายที่ส่งผลกระทบให้ธุรกิจเสียหาย เช่น 
รัฐบาลขึ้นภาษี ปัญหาสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ 
วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น เกิดภัยสงครามหรือภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ 
	 ในทุกหัวข้อรายการที่ประเมินอาจเป็น
ผลดหีรอืเป็นผลรา้ยกบัธรุกจิกไ็ด้ เชน่	ในเรือ่ง	
ของคุณภาพสินค้า	ถ้าสินค้ามีคุณภาพดีถือได้
ว่าเป็นจุดแข็งที่ธุรกิจนั้นต้องรักษาไว้ หรือหา
หนทางพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ถ้าสินค้ามี
คุณภาพไม่สม่ำเสมอ ถือเป็นจุดอ่อนอันส่ง

ผลเสียต่อธุรกิจ กรณีเมื่อวิเคราะห์พบแล้วว่า
รายการใดเป็นจุดอ่อน ธุรกิจต้องมีมาตรการที่
จะแก้ไขปัญหาหรือหาทางบรรเทาปัญหานั้นๆ	
ให้ได้   
	 2.	TOWS Matrix หลังจากที่มีการ
ประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้
เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
แลว้กจ็ะนำขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหใ์นรปูแบบ
ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์โดยใช้ตารางที่
เรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งผลของการ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์นขอ้มลูแตล่ะคูด่งักลา่ว
ทำให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังภาพที่ 4 

	 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็น	
การใช้จุดแข็งบนโอกาสที่มี ได้มาจากการนำ
ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุด
แข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะ
นำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงรุก  
	 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)	
เป็นการใช้จุดแข็งป้องกันอุปสรรค ได้มาจาก
การนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น	
จุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่
จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงป้องกัน  

ภาพที่ 4 แสดงการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix 
ที่มา	: Koontz and Weihrich. Essentials of Management an International 
Perspective, c2008. 

	 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy)	
เปน็การขจดัจดุออ่นโดยใชโ้อกาส ไดม้าจากการ
นำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่
จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงแก้ไข  
	 กลยทุธเ์ชงิรบั(WT Strategy)	เปน็	
การขจัดจุดอ่อนป้องกันอุปสรรค ได้มาจาก
การนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อ
ที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงรับ  



RMUTT Global Business and Economics Review62

สรุป	
	
	 ในการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัย	เจ้าของ	
บา้นหรอืวศิวกรจำเปน็ตอ้งศกึษาสภาพแวดลอ้ม
หลายด้านก่อนการปลูกบ้าน	ไม่ว่าจะเป็น
สภาพพื้นดินบริเวณนั้น		ลักษณะของลมฟ้า
อากาศ	ความตอ้งการของผูอ้ยูอ่าศยั ขอ้บงัคบั
ทางกฎหมายตา่งๆ และขอ้ปลกียอ่ยอืน่ๆ	อกี	
มากมาย แล้วนำมาสร้างแบบแปลนของบ้าน
ว่าควรเป็นไปในลักษณะใด 	ใช้เสาเข็มขนาด
เทา่ใด ใชอ้ฐิ หนิ ปนู ทราย เทา่ใด ทัง้นีก้เ็พือ่
ผูม้าอยูอ่าศยัในบา้นหลงันีจ้ะไดม้ีความสุขและ
ความมั่นใจกับการพักผ่อนอาศัยที่ประทับใจ
สูงสุดนั่นเอง  
	 เช่นเดียวกันกับการทำธุรกิจ ก่อนการ
ดำเนินการธุรกิจใดๆ	ก็ตาม จำเป็นที่จะต้อง
ศกึษาสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิดว้ยการวเิคราะห	์
สภาพแวดลอ้มเพือ่การจดัการธรุกจิ นบัวา่เปน็
งานอันดับแรกที่มีความสำคัญอย่างมากต่อ
การบริหารจัดการธุรกิจหรือการตัดสินใจเลือก
ลงทนุในธรุกจิตา่งๆ	การวเิคราะหจ์ะตอ้งดำเนนิ
การไปอย่างมีขั้นตอน โดยปกติก่อนที่จะเริ่ม
ดำเนินการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ จะต้องมี
การวิเคราะห์สภาพแวดภายนอก เป็นอันดับ
แรกก่อนเสมอ สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
ปัจจัยที่องค์กรธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่สำคัญต้องนำมา
วเิคราะห	์ไดแ้ก ่สภาพเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง	
และความเจริญรุดหน้าของเทคโนโลยี ฯลฯ 
ภายหลงัจากวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก	
แล้ว ลำดับต่อมาจึงดำเนินการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในองค์กรธุรกิจเอง ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สามารถควบคุมได้ สภาพแวดล้อมที่สำคัญ
ที่ต้องนำมาวิเคราะห์ ได้แก่ ความสามารถใน
การจัดการด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้าน	
การจัดองค์กร และด้านการเงิน 

เครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมในปัจจุบันมีหลายแบบจำลอง เช่น 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้วย 
Five Forces Model การวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix 
แต่คงปฏิเสธไม่ได้เลยทฤษฎีที่หลายหน่วยงาน
นยิมใชก้นัมากทีส่ดุนัน้คอื การวเิคราะหจ์ดุแขง็	
จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค ซึง่หลงัจากนัน้ก็
จะนำไปหาความสัมพันธ์แบบตารางที่เรียกว่า 
TOWS Matrix อันจะทำให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์
ต่างๆ ทั้งกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ ทั้งนี้เพื่อ	
นำมาใช้เป็นแผนจัดการธุรกิจที่เหมาะสมต่อ
ไป ซึ่งจะนำไปสู่การแสวงหากำไรสูงสุดบน
ความยั่งยืนของธุรกิจนั้นๆ ในที่สุด	
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