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SWOT Analysis  
 Understanding Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treat 
 Why us the tool? 
 SWOT Analysis is an effective way of identifying your Strengths and Weaknesses, and 
of examining the Opportunities and Threats you face. 
 How to us tool: 
To carry out a SWOT Analysis write down answers to the following questions. Where 
appropriate, use similar question: 
 Strengths: 
 - What advantages do you have? 
 - What do you do well? 
 - What relevant resources do you have access to? 
 - What do other people see as your strengths? 
 Consider this from your own point of view and from the point of view of the people you 
deal with. Don’t be modest. Be realistic. If you are having any difficulty with this, try writhing 
down a list of your characteristics. Some of these will hopefully be strengths! 
 In looking at your strengths, think about them in relation to your competitors – for 
example, if all your competitors provide high quality products, then a high quality production 
process is not a strength in the market, it is a necessity, 
 Weaknesses 
 - What could you improve? 
 - What do you do badly? 
 - What should you avoid? 
 Again. Consider this from an internal and external basis: Do other people seen to 
perceive weaknesses that you do not see? Are your competitors doing any better than you. It is 
best to be realistic now, and face any unpleasant truths an soon as possible. 
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 Opportunities: 
 - Where are the food opportunities facing you? 
 - What are the interesting trends you are aware of? 
 - Useful opportunities can come from such thing as: 
 Change in technology and market on both a broad and narrow scale. 
 Change in government policy related to your field. 
 Change in social patterns, population profiles, lifestyle change, etc. 
 Local Events. 
 A useful approach to looking at opportunities is to look at your strength and ask your self 
whether these open up any opportunities. Alternative, look at you weaknesses and ask yourself 
whether could open up opportunities by elimination them. 
 Threat: 
 - What obstacles do you face? 
 - What is your competition doing? 
 - Are the required specifications for your job, products or services changing? 
 - Is changing technology threatening your position? 
 - Do you have bad debt of cash-flow problems? 
 - Could any of your weaknesses seriously threaten you business.  
 Carrying out this analysis will often be illuminating - both in terms of pointing out what 
needs to be done, and in putting problems into perspective.  
 

การวิเคราะห SMEs โดยใช SWOT ANALYSIS 
 SMEs (Small & Medium Enterprises) หรือท่ีรูจักกันในนามของ อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยจะนําวิธีการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT ANALYSIS) มาใชใน
การวิเคราะห SMEs 
 SWOT ANALYSIS จะนํามาใชในการวิเคราะหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
ประกอบดวยปจจัย  4 ประการ ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชวิ เคราะหศักยภาพภายในของกิจการ 
ประกอบดวย Strengths, Weaknesses, Threats และ Opportunities เม่ือนําพยัญชนะตนแตละคํามา 
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รวมกัน ก็จะไดคํายอคือ SWOT นั้นเอง หลักการสําคัญของ SWOT ANALYSIS นี้ ตั้งอยูบน
สมมติฐานวา Strength และ Opportunities คือ ปจจัยเสริมสรางศักยภาพขององคกร ในขณะท่ี 
Threats และ Weaknesses คือปจจัยปนทอนศักยภาพขององคกร ปจจัยทั้ง 4 จึงเหมือนข้ัวบวก ข้ัว
ลบที่ปะปนคละเคลาอยูดวยกัน หากเราสามารถเพ่ิมปจจัยบวกและลดปจจัยลบใหไดมากท่ีสุด 
ศักยภาพของธุรกิจก็จะมีความเขมแข็งข้ึนโดยปริยาย  
 เม่ือทราบท่ีมาและความสําคัญของท้ัง 4 คํานี้แลว ลองมาพิจารณารายละเอียดของแตละ 
คํากันดู 
 Strengths ซ่ึงอาจแปลเปนไทยไดงายๆ วา จุดแข็งจุดไดเปรียบ หรือ จุดที่สามารถแขงขัน
ได Strengths ของแตละบริษัทอาจอยูท่ีงานการเงิน ความเปนผูนําทางการตลาด ภาพพจนของบริษัท
ท่ีสรางสมมานาน การมีความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา หรือซัพพลายเออร เปนตน หรืออาจหมายถึง
เร่ืองเล็กๆ แตบังเอิญมีขอไดเปรียบเหนือคูแขง เชน คุณภาพของวัตถุดิบ ทักษะของคนงาน ฯลฯ 
 Opportunities คือโอกาสหรือชองทางท่ีสามารถจะนํามาใชใหเปนประโยชนกับธุรกิจของ
เราได แมวาในตอนท่ีเราวิเคราะหศักยภาพอยู ประเด็นนี้อาจจะไมใช Strengths แตคาดวาสามารถ
จะนํามาเปนโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของเราได ก็ตองถือวาเปน Opportunities ท่ีไมควรมองขาม 
ตัวอยางเชน สวนแบงตลาดท่ียังพอมีท่ีวางใหเราแทรกเขาไป การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีมากระทบจน
คาดวาคูแขงตองปรับตัว การปรับเปล่ียนของเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของซ่ึงอาจจะพลิกสถานการณทาง
การตลาดใหกับสินคาของเราได เปนตน 
 Threats เปนส่ิงท่ีทุกธุรกิจอยากหลีกเล่ียง ไมอยากจะพานพบเอาเลยทีเดียว เพราะการ
ปรากฏข้ึนของ Threats แตละอยาง หมายถึง ผลกระทบทางลบท่ีจะมีตอการประกอบธุรกิจ อาทิ 
ภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจ การเขาตลาดของคูแขงรายใหมๆ ซัพพลายเออร หรือคูคามีอํานาจ
ตอรองเพ่ิมข้ึน (จะดวยสาเหตุใดก็ตาม) รวมถึงการออกกฎหมายหรือระเบียบใหมๆ ของทางการ ซ่ึง
อาจเปนการสรางกรอบ หรือขีดจํากัดในการประกอบธุรกิจใหเกิดข้ึนได เปนตน 
 Weaknesses หมายถึง จุดออน จุดเสียเปรียบ (ท่ีคอนขางรายแรง) อันจะเปนอุปสรรคตอ
การดําเนินงานซ่ึงอาจเกิดไดในหลายๆ ดาน เชน ดานเงินทุน ความสามารถในการจัดการหรือทักษะ
ทางการตลาดของผูประกอบการหรือกระท่ังภาพพจนของตัวสินคาเอง เปนตน 
  

กรณีศึกษาในการใช SWOT ANALYSIS 
 เพื่อความเขาใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในที่นี้ขอยกตัวอยางการนํา SWOT มาใชวิเคราะหศักยภาพ
และปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางรายหน่ึง ดังน้ี 
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 ขอมูลพื้นฐาน 
 บริษัท จามรียานยนต จํากัด เปนบริษัทในเครือของกลุมจามรี ซ่ึงมีกิจการดั้งเดิมในดาน
กอสราง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตอมาไดขยายกิจการมาทางดานอุตสาหกรรมและโทรคมนาคม 
โดยบริษัทจามรี กอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2532 เพื่อผลิตและประกอบช้ินสวนรถยนตเฉพาะท่ีทําจาก
พลาสติกรวมท้ังบรรจุภัณฑทางดานไฟฟาและอิเล็กโทนิค ท่ีทําจากพลาสติก เชนกัน 
 บริษัท จามรี เร่ิมตนธุรกิจดวยทุนจดทะเบียนชําระแลว 20 ลานบาท มีโรงงานและโกดัง
เก็บวัตถุดิบ และผลิตภัณฑท่ีทําสําเร็จแลวอยางละหนึ่งหลัง คนงานปจจุบันรวมทุกแผนก ท้ัง 3  
กะจํานวน 209 คน จํานวนเคร่ืองจักรและอุปกรณรวม 40 ช้ิน 
 กิจกรรมในการผลิตของบริษัท โดยหลักๆ แลวคือ 
 1. การฉีดพลาสติก ตามแมพิมพท่ีลูกคาจัดมาใหและแมพิมพซ่ึงพัฒนาขึ้นโดยฝายวิจัยและ
พัฒนาของบริษัท 
 2. การประกอบช้ินสวนทํา ซิลคสกรีน และพนสี 

การวิเคราะหจะแบงเปน 3 หัวขอ คือ  
 โดยจะมีการวิเคราะหดังนี้ 
 1. การจัดการดานองคกร ทรัพยากรมนุษย และการจัดการโดยท่ัวไป 
 Strength 
 - ไดรับการสนับสนุนจากบริษัทแมและบริษัทในกลุมเปนอยางดี มีการสงลูกคามาให 
 - มีความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา ซัพพลายเออรท่ีจัดสงเม็ดพลาสติกให 
 - พนักงานกวารอยละ 70 เปนคนหนุม – สาว  มีความกระตือรือรนและมีความคิด
สรางสรรค 
 - มีการฝกอบรมแบบ “ On The Job Training” ใหแกพนักงานอยูสมํ่าเสมอ ชวยสรางขวัญ
กําลังใจใหกับพนักงาน 
 - มีการจัดรูปแบบองคกรแบบ Flat ไมซับซอน พนักงานมีความรูสึกเปนเจาของ 

Weaknesses 
 - ขาดมาตรการท่ีจะสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน 
 - พนักงานลาออกไปเรียนตอในอัตราสูง ทําใหตองเสียเวลาและคาใชจายในการฝกคนใหม 
 - การส่ือสารภายในองคกรเปนรูปแบบการส่ือสารทางเดียว(จากบนลงลาง) 
 - สภาพการทํางานบางฝายงานไมเหมาะสม เชน งานพนสี ไมมีเคร่ืองปองกันความ
ปลอดภัยใหพนักงาน เชน ชุดกันเปอน หนากาก ฯลฯ 
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 - พนักงานระดับกลาง และระดับลาง ไมไดรับการถายทอดใหเขาใจถึงนโยบาย เปาหมาย
ของบริษัทฯ อยางชัดเจน 
 - อํานาจการตัดสินใจทุกข้ันตอนผูกขาดอยูท่ีผูบริหารระดับสูง จึงไมเปนการเปดโอกาส
ใหแกความคิดสรางสรรค และไมจูงใจคนระดับอ่ืนๆ ในองคกร 

Opportunities 
 - ผูบริหารและพนักงานระดับกลางมีโอกาสหมุนเวียนไปปฏิบัติงานกับบริษัทในกลุมเปน
การเพิ่มพูนประสบการณ และจูงใจใหทํางานอยูกับบริษัทนานๆ 
 - โดยลักษณะของงานและช่ือเสียงของบริษัทท้ังกลุม ชวยใหหาแรงงานมาทดแทนได
ตลอดเวลา 

Threats 
 - การส่ือสารทางเดียวในองคกรไมอาจกระตุนหรือจูงใจพนักงาน เพ่ือเพิ่มคุณภาพผลผลิต
ได 
 - มีแนวโนมท่ีจะสูญเสียแรงงานฝมือไปเพราะเงินเดือนและสวัสดิการของบริษัทอยูใน
ระดับตํ่าเมื่อเทียบกับบริษัทอ่ืน 
 - สภาพการทํางานที่ไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดขอพิพาทแรงงาน 
 2. ดานการตลาด 

Strength 
 - ผลิตสินคาตามคําส่ังซ้ือของลูกคา จึงมีตลาดแนนอน ไมมีปญหาของเหลือ 
 - เปนผูซ้ือวัตถุดิบรายใหญมีอํานาจตอรองกับซัพพลายเออรสูง 
 - คูแขงขันนอย เพราะเปนผูผลิตรายใหญท่ีมีลูกคาขาประจํา 
 - สามารถขยายตลาดไปผลิตช้ินสวนพลาสติกสําหรับธุรกิจโทรคมนาคมและเวชภัณฑได 

Weaknesses 
 - มีความทาทายนอยในการที่จะพัฒนายุทธวิธีการตลาด 
 - มีความเสียงสูงเนื่องจากการหวังพึ่งยอดขายจากลูกคาประจํา หากมีการสะดุดจะ
กระทบกระเทือนการผลิตและจําหนายของบริษัททันที 
 - สินคาหลักคือ ช้ินสวนรถยนต หาก Demand ของรถยนตลดลง ก็จะเปนปญหากับบริษัท
ทันที 
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 Opportunity 
 - ยังมีชองทางการตลาดท่ีพอจะแทรกและขยายไดอีก 
 - ตัวผลิตภัณฑยังมีชองทางการพัฒนารูปแบบใหแตกตางออกไปไดอีก 
 - หากเพิ่ม Line การประกอบช้ินสวนใหมๆ ไดจะมีโอกาสขยายตลาดใหมๆ ได 
 - ยังมีโอกาสขยายตลาด โดยอาศัยการสนับสนุนจากบริษัทแมและบริษัทในกลุม 

Threats 
 - การพัฒนาระบบขนสงมวลชนของรัฐบาลและภาคเอกชน เชน รถไฟฟา (บนดินและใต
ดิน) อาจมีผลกระทบตอ Demand ของรถยนต 
 - ธุรกิจนี้ เปนประเภทเขางาย จึงอาจมีคูแขงเพิ่มท้ังภายในประเทศและตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือมีการเปดเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 
 3. ดานการผลิต 
 Strength 
 - สามารถควบคุมปริมาณวัตถุดิบท่ีจะส่ังซ้ือจากซัพพลายเออร ใหสอดคลองกับปริมาณ 
ผลิตภัณฑท่ีลูกคามีคําส่ังซ้ือมาในแตละสัปดาห 
 - แมพิมพสวนใหญ ผานการตรวจสอบมาตรฐานจากลูกคา จึงลดความสูญเสียใน
กระบวนการผลิต 
 - พื้นท่ีในโรงงานกวาง โลง เพดานสูง จึงมีความยืดหยุนสูงในการปรับเปล่ียนแผนผัง
โรงงานใหสอดคลองกับสายการผลิตท่ีตองการและผังโรงงานในปจจุบันก็อยูในมาตรฐาน 5 ส 
 - ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ISO 9002 
 - ลักษณะงานสามารถสับเปล่ียนคนงานจากตางแผนกมาทดแทนกันได ชวยลดปญหาการ
ขาดแคลนคนงาน 
 Weaknesses 
 มีปจจัยท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมหลายอยาง ที่สงผลใหเกิดการสูญเสียระหวางการผลิต 
เชน 
 1) อุณหภูมิภายนอกที่เปล่ียนแปลง 
 2) ปญหาจากแมพิมพ 
 3) ความผิดพลาดของคนงานท่ีขาดประสบการณ 
 - ผลิตภัณฑท่ีถูก Reject แมจะนํากลับไปผลิตใหมได แตก็มีคาใชจายเกิดข้ึน และแฝงอยูใน
การผลิตคร้ังนั้นแลว 

Opportunities 
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 - ยังมีชองทางในการลงทุนเพิ่มกับเคร่ืองจักรและแรงงานเพ่ือขยายกําลังการผลิต 
 - หากมีการเสริมทางดานการฝกอบรมและเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานจะสามารถเพ่ิม
คุณภาพการผลิตใหดียิ่งข้ึนได 
 - มีความเปนไปไดในการเพิ่มผลิตภัณฑซ่ึงเปนลักษณะการฉีดพลาสติกลงในแมพิมพ
เชนเดียวกัน 
 - เคร่ืองจักรอุปกรณยังมีชองทางในการพัฒนาใหทันสมัย และเปนแบบอัตโนมัติข้ึนไดอีก 

Threats 
 - การแยงชิงคนงานมีฝมือภายในวงการอุตสาหกรรมประเภทนี้ อาจมีผลกระทบตอการ
ผลิตของบริษัท 
 - หากซัพพลายเออร หรือลูกคาเพ่ิมอํานาจตอรอง เพราะมีผูผลิตรายอ่ืนเสนอเง่ือนไขท่ี
ดีกวา จะสงผลกระทบตอบริษัทอยางมาก 
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 การทํา SWOT ANALYSIS ดังกลาว ผูประกอบการสามารถจัดทําข้ึนเอง หรือจะวาจาง
บุคคลภายนอกมาทํา เพื่อปองกันการลําเอียงเขาขางตนเองก็ได 
 นอกจากการวิเคราะห 3 ดานท่ียกตัวอยางมาขางตนแลว อันท่ีจริงยังมีการวิเคราะหท่ีสําคัญ
อีกดานหนึ่งคือ การวิเคราะหการเงินซ่ึงเปนประเด็นใหญสงผลตอการประกอบธุรกิจอยางมาก แต
แนวการวิเคราะหจะแตกตางออกไป เชน เปนการวิเคราะหกระแสเงินสด วิเคราะหงบการเงิน ฯลฯ 
จึงไมขอกลาวถึงในท่ีนี้ 
 ภายหลังการทํา SWOT ANALYSIS ผูประกอบการจะเห็นถึงจุดดี จุดออน อุปสรรคและ
โอกาส ไดอยางชัดเจน โดยหลักการแลวส่ิงท่ีควรทําตอไปก็คือ ขจัดจุดออน หาทางปองกัน
อุปสรรคไวลวงหนา รวมท้ังเสริมจุดดีหรือพยายามชวงชิงสรางโอกาสท่ีเห็นไดเปนความจริงในทาง
ปฏิบัติข้ึนโดยเร็ว 
 จากตัวอยางของ บริษัท จามรียานยนต จํากัด ท่ียกมา สามารถสรุปขอเสนอแนะเพื่อการ
ปฏิบัติไดหลายประการ อาทิ 
 1. การจัดการดานองคการ  
 - พยายามนําการส่ือสาร 2 ทางมาใชเพื่อแกปญหาการจัดการดานทรัพยากรบุคคล 
 - ปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงงานใหดีข้ึน แจกชุดกันเปอน หนากาก ฯลฯ 
 - เสริมการฝกอบรมคนงาน เพื่อเพิ่มจํานวนแรงงานฝมือรวมท้ังนําระบบหมุนเวียนคนงาน
มาใชเพื่อใหคนงานมีกําลังใจท่ีไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถ 
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 2. ดานการตลาด 
 - วาจางพนักงานท่ีมีประสบการณดานการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 - วางแผนการตลาดท้ังระยะส้ันและระยะยาว รวมท้ังจัดสรรงบประมาณ และควบคุมการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามแผน 
 3. ดานการผลิต 
 - ใหความสําคัญกับปญหาแรงงานฝมือใหมากข้ึน เพื่อปองกันปญหาผลิตภัณฑดอย 
คุณภาพ และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 
 - เพิ่มการบํารุงรักษาแมพิมพขนาดใหญเพื่อยืดอายุการใชงาน และลดการสูญเสีย ฯลฯ 
 กลาวโดยสรุปแลว SWOT ANALYSIS เปนท้ังแนวทางและวิธีการท่ีใครขอแนะนําให
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดรับไวพิจารณาเปนทางเลือกหนึ่งในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพขององคกร หรืออยางนอยการไดเขาใจความก็อาจทําให 
SWOT ANALYSIS กลายเปนขนมหวานท่ีไมนากลัวอยางท่ีคิดสําหรับผูประกอบการตอไป 
 

การวิเคราะหอุตสาหกรรมโดยใช Assumption of Boston Model 
ขอสมมุติฐานในการกําหนดเปนหลัก สําหรับสราง Boston Model. 
 (Assumption of Boston Model) 
Boston Model เปนรูปแบบของบริษัท Boston Consultancy Group Matrix ท่ีไดจําแนก 

ธุรกิจออกเปน 4 ประเภทเปนดังนี้ 
 - Problem Child / Question Mark (บริษัทเร่ิมตน บริษัทท่ียังไมม่ันคง)  
เปนผลิตภัณฑใหม โดยจะมีการขยายตัวสูง ลงทุนมาก แตตลาดจะขยายตัวนอย 
 - Star (บริษัทดาวรุง)  
เปนธุรกิจท่ีมีการขยายตัวสูงและตลาดมีการขยายตัวมากเชนกัน เปนธุรกิจท่ีตองรีบเรงดําเนินการ 
โดยพบวาอุตสาหกรรมท่ีสามารถเปน Star ไดคือเคร่ืองปรับอากาศ สามารถขยายสูผูบริโภคจํานวน
มากไดประมาณการไดจากจํานวนความตองการจากจํานวนครอบครัวประชากรท้ังประเทศหองพัก 
แฟลตต างๆ  ผูบ ริโภคมีความตองการสูงมากประกอบกับประ เทศไทยเปน เ มืองรอน
เคร่ืองปรับอากาศจะขยายตัวไดดี 
 - Cash cow (บริษัทท่ีสามารถดําเนินธุรกิจไดดีสมบูรณแลว) 
เปนธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงและมีตลาดมากในอดีต เปนธุรกิจท่ีใหกําไรแลว แตปจจุบันตลาด
ขยายตัวนอยลง เพราะมีคูแขงมาก (ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด โทรศัพทมือถือ) แต Cash cow ยังทําเงิน
หมุนเวียนไดดีท่ีใชในการลงทุนใน Problem Child และ Star อุตสาหกรรม Cash cow ในตอนน้ี
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 - Dog (บริษัทท่ีหมดสภาพแลว)  
เปนธุรกิจท่ีหมดโอกาส ธุรกิจขาดทุนอยางตอเนื่อง ไมมีการขยายตัวท้ังการลงทุน และการตลาด
อุตสาหกรรม ท่ีเปน Dog ไดแก ใยสังเคราะห และไก ท่ีประสบปญหา ไขหวัดนก มีความเส่ียงสูง
มากท่ีจะกลายมาเปน Sunset Industries 

The Boston Box 
The Grow-Share-Matrix โดยท่ัวไปรูจักในฐานะ Boston Box ถูกพัฒนาข้ึนมาโดย บริษัทท่ี

ปรึกษา Boston Consulting Group(BCG) ในทศวรรษท่ี 70 มันคือเคร่ืองมือของการบริหารจัดการ
การลงทุน 

Boston Box ใชประเมินคาผลผลิตขององคกร โดยพิจารณาจากผลผลิตตลาดหุนสวนและ
การคาดหวังการเจริญเติบโตของผลผลิตองคกร โดยมาตรฐานนั้นแสดงใหเห็นอยางเดนชัดเกี่ยวกับ
ความจําเปนทางการเงินหรือความสามารถที่จะสรางข้ึนเงินสดของผลิตภัณฑองคกร 
รูปแบบของ Boston Box ข้ึนอยูกับขอสนับสนุนขางลางนี้ 
 - กําไรและเงินสดท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑเปนหนาท่ีของตลาดหุนสวน กําไรและตลาด
หุนสวนมีความสัมพันธกันโดยตรง 
 - การเจริญเติบโตของรายไดทําใหเกิดการลงทุน ในเนื้อหาของ Boston Box การลงทุนเปน
คาใชจายเพื่อการตลาด การกระจายและพัฒนาผลิตภัณฑ ขอบเขตของคาใชจายเหลานี้ข้ึนอยู 
กับการเจริญเติบโตของตลาด โดยท่ัวไปเกี่ยวกับผลผลิตอันนั้น 
 - ตลาดหุนสวนสูงทําใหเกิดการลงทุนเพิ่ม 
 - ไมมีธุรกิจหรือสภาพตลาดใดท่ีสามารถเติบโตข้ึนอยางไมมีท่ีส้ินสุด ผลท่ีตามมา กําไร
ของผลผลิตข้ึนอยูกับตลาดหุนสวน อัตราการเจริญเติบโตของตลาดและตําแหนงในวงจรของ
ผลผลิต 
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Boston Box 
 

 

                   

Star Problem Child/Question Mark 
ชวงท่ีเติบโต การเขาสูตลาด 

Cash Cow Dog 
เติบโตเต็มท่ี 

สวนแบงตลาดท่ีสัมพัทธ 
                                                                               

เส่ือมลง     
 อัต

รา
กา
รเติ

บโ
ตข

อง
ตล

าด
 สูง 

ต่ํา 
สูง ต่ํา 

 
ลักษณะโดยท่ัวไป Question Marks (กลุมคําถาม) เปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีอัตราการ

เจริญเติบโตสูง ซ่ึงถูกนําเขาสูตลาดหุนขนาดเล็กในฐานะของผูนําตลาด เพื่อท่ีจะปรับระดับการ
นําเขาสูตลาดนําไปสูการลงทุน เฉพาะอยางยิ่งทางการตลาด โดยปรกติแลวผลิตภัณฑเชนนี้ไมทําให
เกิดผลกําไร Question Marks ท่ีพัฒนาโดยสมบูรณแลวจะบรรลุผลสูงกวาตลาดหุนสวนทายสุด
กลายมาเปน Star (ดาว) Star มักจะเปนผลิตภัณฑท่ีอยูในชวงระยะเวลาของการเจริญเติบโตในตลาด 
เพื่อรักษาหุนสวนท่ีสูงทําใหมีความตองการลงทุนเพิ่ม ระหวางชวงท่ีมีการเจริญเติบโตสูงข้ึน 
ผลิตภัณฑสวนใหญไมไดใหผลกําไรตอบแทนมากนัก 

ขณะท่ีการเจริญเติบโตของตลาดชาลงและตลาดกลายเปนจุดอ่ิมตัว ผลิตภัณฑท่ีมีหุนสวน
สูงกลายเปน Cash Cows (กลุมวัวนม) เนื่องจากอัตราการเติบโตของตลาดท่ีชา ผลิตภัณฑเชนนั้น
ตองการการลงทุนเพียงเล็กนอย ซ่ึงทําใหเกิดเงินหมุนเวียนในทางบวก ในความสมดุลของ
หลักทรัพยการลงทุนท่ีดี เงินหมุนเวียนจาก Cash Cows ควรจะถูกใชเพื่อการลงทุนใน Question 
Marks และ Star 

Dog (กลุมสุนัข) คือผลิตภัณฑท่ีมีตลาดหุนสวนตํ่าและมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีต่ํา 
ผลิตภัณฑจากชนิดอ่ืนท้ังหมดสามารถกลายเปน Dogs ได ถึงแมวาจะมีการคาดหวังในผลผลิตตํ่า 
Dogs ก็ยังสามารถใหผลกําไรได แตกอน Cash Cows จํานวนมากอยูในข้ันดีและมีความตองการ
คงท่ี ถึงแมวามีผลิตภัณฑใหมกวาท่ีออกวางขายดวยปริมาณตลาดท่ีสูงกวา 
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 เปนส่ิงจําเปนท่ีจะระลึกไววา โมเดลนี้คอนขางรวบรัด ท้ังหมดท่ีตองทําคือเลือกเพียง 1 
สวนท่ีสําคัญออกจากการวิเคราะหกลยุทธท้ังภายในและภายนอก โดยการรวมผลประโยชนท่ี
เกี่ยวของท้ัง 2 สวนและแยกความแตกตางออกเปนสูงและตํ่า (ดูท่ี Mintzberg Ahlstrand und 
Lampel ใน “Strategy Safari”) โมเดลสามารถแสดงใหเห็นคาอยางชัดเจนขององคประกอบของการ
ลงทุนการผลิตของบริษัทและกิจกรรมท่ีจําเปนในการปรับปรุงกิจกรรม อยางไรก็ตามไมนาจะมี
ขอผิดพลาดเกิดข้ึนในภายภาคหนา ผลิตภัณฑ หรือการบริการ ขององคกรอีกมากมายท่ีไมไดใหผล
กําไรอยางแทจริง ผลิตภัณฑเหลานี้จําเปนตอการสนับสนุนใหเกิดประโยชนเปนผลิตภัณฑแกนแท 
ท่ีจะทําใหแตกตางจากคูแขงขันโดยสินแรแสดงใหเห็นวาเปนตัวทําใหลูกคามีความคาดหวังใน
มูลคาเพิ่ม สวนอีกดานหนึ่งบริษัทควรมีผลิตภัณฑท่ีใหผลกําไรท่ีไมเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและ
บริการอื่นๆ ของบริษัท เปนการตระหนักและยึดม่ันในผลิตภัณฑนั้น อยางไรก็ตามการเกิดผลกําไร 
แมวาจะทําลายชื่อเสียงโดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงท่ีเหมาะสมของผูสมัครเลนหรือการโฆษณาขาย 
Cash Cow เพื่อใชเปนมูลคาการลงทุนในผลิตภัณฑท่ีออกใหม 

จุดออนอีกอยางของ Boston Box เปนลักษณะเฉพาะในทางประวัติศาสตรท่ีถูกพัฒนาข้ึน 
ในตอนตนของทศวรรษท่ี 70 เปนชวงระยะเวลาท่ีมีการเจริญเติบโตอยางคอนขางคงท่ี ถา
เปรียบเทียบกันแลว ขณะนั้นกลยุทธในการตัดสินใจเปนการมุงความสนใจในปฏิกิริยาการ
เปล่ียนแปลงของอุปสงค การเจริญเติบโตและ การทําใหมีความหลากหลายในความหมายของการ
ลดระดับความเส่ียงใหต่ํา Boston Model คือ โมเดลท่ียอดเย่ียมสําหรับสถานการณนั้น หลักเกณฑ
เบ้ืองตนท่ีวาตลาดหุนสวนสูงนําไปสูผลกําไรตอบแทนท่ีสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํามาประยุกต
กับอุตสาหกรรมท่ีตองการพึ่งพา ปจจุบันนี้สถานการณมีการเปล่ียนแปลงในหลายๆ อุตสาหกรรม 
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การวิเคราะหโครงการ หรอืการทําวิจัย (Feasibility Study) 
การวิเคราะหโครงการมีหลักเกณฑ 3 ประการดังนี ้ 

 1. การศึกษาถึงโอกาสความเปนไปได (Opportunity Study) เปนการคํานึงถึงความเปนไป
ไดอยางคราวๆ ถึงส่ิงท่ีนาจะลงทุนท่ีสุดในขณะนั้น วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 
 2. การศึกษาถึงความเปนไปไดเบ้ืองตนของโครงการ (Prefeasibility Study) บางคร้ัง
แนวคิดในการลงทุนมีหลายแนวคิด ซ่ึงตองมีการกล่ันกรองเบ้ืองตน โดยมีขบวนการกล่ันกรองอยู 2 
ระยะ 
 2.1 เปนการกล่ันกรองแนวความคิดในการลงทุน วามีขอจํากัดใดบางท่ีควรจะนํามา
พิจารณา และดําเนินการตอไปหรือไม เพื่อขจัดแนวความคิดท่ีไมนาสนใจออก 
 2.2 การเปรียบเทียบ และเรียงลําดับความสําคัญของแนวคิดในการลงทุนวามีขอจํากัด
อะไรบาง โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ จะตองวิเคราะหถึงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับสภาพ
ตลาดในปจจุบัน ศักยภาพของตลาด ตนทุน และความเส่ียง 
 หลังจากผานการกล่ันกรองเบ้ืองตนแลว อาจเหลือแนวความคิดอีกหลายแนวคิดท่ีมีคุณคา
ควรแกการศึกษา เพื่อกล่ันกรองโครงการท่ีเปนไปไดอีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงควรท่ีจะศึกษาในดานตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
 - ลักษณะผลิตภัณฑ (Product Description) 
 - สภาพการณทางการตลาด (Description of Market) 
 - สภาพการณทางดานการผลิต (Description of Plant Capacity) 
 - ตารางการดําเนินงาน (Implementation Schedling) 
 - การประเมินทางดานการเงิน และเศรษฐกิจ (Financial and Economic Evaluation) 
 - ขอมูลอ่ืนๆ (Other Data) 
 3. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) เม่ือศึกษาขอมูลตางๆ อยาง
ละเอียดแลว ข้ันตอนตอไปก็ตองมีการตัดสินใจถึงขอสมมติฐาน และจุดตายของโครงการวาเรา
สามารถทําไดหรือไม เชน ขอสมมุติฐานท่ีวาจะนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชสามารถทําไดจริง
หรือไม และหาปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาตางๆ และจะมีวิธีการแกไขปญหาไดอยางไร อธิบายส่ิง
ประกอบ และปจจัยท่ีเปนส่ิงแกไขวาควรจะทําอยางไร อธิบายส่ิงประกอบ และปจจัยท่ีเปนส่ิงท่ี
สนับสนุนท่ีจะทําใหบริษัทดําเนินการไปไดตลอด การเขียนโครงการจะมีหลักการพิจารณา ดังนี้ 
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 3.1 เปาหมาย (Objective) เชน เปาหมายดานการตลาด พิจารณาวาจะมีสวนแบงในตลาด
เทาใด จะใชวิธีอยางไรใหบรรลุเปาหมาย 
 3.2 การวางแผน (Planning) เปนการวางแผนการดําเนินการเปนข้ันตอน มีการประสานงาน
ท่ีดี การวางแผนจะแบงออก ดังนี้ 
 - ดานการตลาด เปนการวางแผนในการขาย จะใชขบวนการผลิตอยางไร ซ่ึงจะมีความ 
สําคัญกับดานการตลาดในดานการผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
 - ดานการเงิน เปนการวางแผนหาแหลงท่ีจะกูเงิน จะกูจากแหลงใด มีการจัดทํางบการเงิน
พิจารณากําไร หาอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน 
 - ดานการบริหาร เปนการวางแผนในการจัดบุคลากรในการดําเนินงาน จะใชผูบริหารฝาย
ตางๆ กี่คน 
 3.3 การเก็บขอมูล (Collection of Data) จะตองเปนขอมูลท่ีดี เปนความจริง ถูกตอง และ
แนนอน ทําได 2 แบบ คือ 
 - การเก็บขอมูลทางไปรษณีย (Mail) มีขอดี คือ ผลท่ีไดถูกตองแนนอน แตมีขอเสีย คือ ใช
ตนทุนสูง 
 - การสัมภาษณ เปนการจัดเก็บขอมูลท่ีมีความยุงยาก และตองใชคนท่ีมีความสามารถใน
การสัมภาษณ 
 3.4 การแยกแยะขอมูล (Type of Information Sought) แบงออกเปน 
 - ขอมูลท่ีเปนจริง (Fact) มีลักษณะเปนสถิติ 
 - ขอมูลท่ีแอบแฝง (Motivation) เชน การเลนพวก ภาคนิยม เปนตน 
 - ขอมูลท่ีเกี่ยวกับความรูสึก (Attitude) 
 3.5 ใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติ (Statistical Inference) 
 3.6 ทดสอบขอมูล และติดตามผล (Test and Feedback) 
 3.7 ปรับปรุง และแกไขขอมูล 
 การดําเนินการตามโครงการจะตองเปนไปตามเปาหมาย โอกาสท่ีจะผิดพลาดในโครงการ
จะตองไมเกิน รอยละ 4 
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