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บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาดดิจิทัล

5 ขั้นตอนที่ swot analysis จะสามารถนำไปใช้อย่างมีประสทิธิภาพ
ในการทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing

1. การวเิคราะห์หาจุดแข็งของธุรกจิ

• ธุรกจิหรือกจิการของคุณดกีวา่คนอื่นอย่างไร
• อะไรคือขอ้ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ ที่คุณสามารถ นำมาตอ่ยอดได้

• อะไรคือคุณภาพหรือแหลง่ วัตถุดบิ ราคาถูก ที่คุณม ีแตค่นอื่นไมม่ี

• ปัจจัยไหนที่เป็นผลให ้เกดิการปิดการขาย

• อะไรที่คู่แข่งของคุณมองวา่ น่ันคือจุดแข็งของธุรกจิคุณ
• อะไรคือจุดขายที่แตกตา่งของธุรกจิของคุณ
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2. การวเิคราะห์หาจุดอ่อนของธุรกจิ

• อะไรคือกระบวนการภายในที่ตอ้งไดรั้บการปรับปรุง
• อะไรที่ลูกค้าของคุณ แนะนำวา่คุณควรปรับปรุง

• อะไรคือปัจจัยที่ สง่ผลให ้ยอดขายตก

• อะไรที่คู่แข่งของคุณมองวา่น่ันเป็นจุดออ่นของธุรกจิของคุณ
• อะไรคือกจิกรรมที่ธุรกจิของคุณควรหลกีเลี่ยง
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3. หาโอกาสทางธุรกิจ

• มีกระแสที่น่าสนใจที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ อยู่
ในตอนนี้หรือไม่

• มีโอกาสดีๆอะไรบ้างที่กำลังรอคุณอยู่ภายภาคหน้า
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4. หาอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่อาจส่งผลต่อธุรกจิคุณ

• อะไรที่เป็นกำแพงกัน้ขวางธุรกจิของคุณ
• มกีฎหมายหรือเงื่อนไขของทางภาครัฐอะไรบา้งที่อาจสง่ผลไมด่ตีอ่ธุรกจิของคุณ
• การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีอะไรบา้งที่อาจทำให ้สนิค้าของคุณลา้สมัย

• คู่แข่งของคุณกำลังทำไดด้กีวา่ในเรื่องของตัวผลติภัณฑห์รือบรกิารหรือไม่
• กระแส เงนิสดของคุณ ดกีวา่หรือแยก่วา่เมื่อเปรยีบเทยีบกับหนี้เสยี
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5. พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์



กรณีศึกษา บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน)

• ผู้ นําทางด้านธรุกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี8 เปิดให้บริการอาหาร เบเกอรี8 และ
เครื8องดื8มทั @งในและตา่งประเทศมาเป็นเวลากวา่ FG ปี รวมกวา่ HFG สาขา ภายใต้ชื8อ 
เอส แอนด์ พี แบง่จําแนกประเภทธรุกิจเป็นร้านอาหารและร้านเบเกอรี8

• กลยทุธ์ทางการตลาด เน้นให้ความสาํคญัทางด้านผลติภณัฑ์และด้านการบริการให้
เหมาะสมกบัลกูค้าหลกั ปัจจบุนัธุรกิจ S&P เป็นธรุกิจร้านอาหารและเบเกอรี8ที8
ให้บริการแก่ครอบครัวในระดบักลาง 

• เอสแอนด์พี ยงัมีบริการจดัสง่อาหารถงึบ้าน บริการอาหารปิ8นโต บริการจดัเลี @ยงใน
นาม “Caterman” มี ร้านอาหารทั @งในและตา่งประเทศ รวมไปถงึผลติภณัฑ์ที8มี
การแขง่ขนัในตลาด เชน่ Bluecup Coffee , ขนมไหว้พระจนัทร์มงักรทอง , 
และผลติภณัฑ์ Delio ที8แพร่หลายในซปุเปอร์มาเก็ต ทั8วไป
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• การกําหนดราคาขายผลติภณัฑ์โดยคํานงึถงึปัจจยัตา่งๆ เชน่ ต้นทนุของวตัถดิุบหลกั 
และต้นทนุในการผลติ ราคาขายผลติภณัฑ์ของคูแ่ขง่ หรือเกณฑ์ราคาขายโดยทั8วไป
ในตลาด

• ธรุกิจอาหารสาํเร็จรูปแชแ่ข็งมีแนวโน้มที8จะขยายตวัสงู สอดคล้องกบัวิถีชีวิตอนั
รีบเร่งของกลุม่ผู้บริโภคสมยัใหมใ่นเขตเมือง

• บริษัทฯ ยงัได้เน้นชอ่งทางการตลาดใหม ่โดยการขายให้ผู้ใช้โดยตรง
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• ]. พนกังานมีทกัษะและความเชี8ยวชาญในการทํางาน

• H. มี Empowerment คือ มีการมอบอํานาจการตดัสนิใจให้พนกังานในการ
ปฏิบติังานในระดบัหนึ8ง ทําให้พนกังานมีความคลอ่งตวัในการปฏิบติังาน

• F. รสชาติและคณุภาพของสนิค้าเป็นที8ยอมรับโดยทั8วไป

• `. ความมีชื8อเสยีงของตราสนิค้า(ยี8ห้อ) S & P ทําให้สนิค้าเป็นที8ยอมรับ

• c. การมีบรรจภุณัฑ์สวยงาม สามารถดงึดดูใจลกูค้า

• d. ตําแหนง่ร้านอยูใ่นทําเลที8ดี (อยูด้่านหน้าร้านแรก) ลกูค้ามาใช้บริการได้สะดวก
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• ]. มีปัญหาในขั @นตอนการทํากาแฟที8คอ่นข้างใช้เวลาพอสมควร ทําให้ลกูค้ารอนาน

• H. ระบบการชําระเงินเป็นการคีย์ระรหสัสนิค้า ไมมี่การนําระบบ Barcode มาใช้ 
ซึ8งทําให้เสยีเวลาในการคีย์ข้อมลู และอาจข้อผิดพลาดได้

• F. พบปัญหาในด้านพนกังาน ที8ขาดมนษุยสมัพนัธ์กบัลกูค้า

• `. ไมท่ราบความพงึพอใจของลกูค้า (customer feedback) หรือสิ8งที8ลกูค้า
ต้องการ
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• ]. สภาวะทางเศรษฐกิจกําลงัเริ8มฟื@นตวัจากปีที8ผา่นๆ โดยมีอตัราการเติบโตที8ไมส่งู
มากนกั แตก็่จดัได้วา่ประชากรมีการใช้จา่ยมากขึ @น จงึเป็นโอกาสในการในการขาย
สนิค้าได้มากขึ @นด้วย

• H. จากการที8เทคโนโลยีมีการพฒันาและก้าวหน้ามากขึ @น สง่ผลให้กระบวนการผลติ
สนิค้ามีประสทิธิภาพมากขึ @นรวมถงึเป็นประโยชน์ตอ่การวจิยัและพฒันาสนิค้าใหม่ๆ

• F. กระแสการรณรงค์ให้บริโภคสนิค้าไทย ภายใต้ คําขวญั “ ไทยทําไทยใช้ไทยเจริญ 
” เป็นการชว่ยสง่เสริมการบริโภคของประชาชนให้หนัมาใช้สนิค้าภายในประเทศ 
สง่ผลดีตอ่ร้าน S & P ซึ8งเป็นร้านเบเกอรี8ของคนไทย
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• ]. การบริโภคสนิค้าของประชาชนในปัจจบุนั จะมีการใสใ่จตอ่สขุภาพกนั
คอ่นข้างมาก จะมีการเลอืกซื @อสนิค้าที8ดีและมีประโยชน์ รวมทั @งการบริโภคของกลุม่
วยัรุ่นจะนิยมบริโภคสนิค้าที8มีแครอรี8ตํ8า เพราะไมต้่องการมีนํ @าหนกัที8มากเกินไป 
หรือไมต้่องการอ้วนนั @นเอง ซึ8งจากสภาวะการดงักลา่วสง่ผลตอ่สนิค้าเบเกอรี8ของร้าน
S & P เนื8องจากสนิค้าจําพวกเบเกอรี8เหลา่นี @มีปริมาณแครอรี8คอ่นข้างสงู และ
ผู้บริโภคจะซื @อในปริมาณไมม่าก เพราะกลวัอ้วน

• H. คูแ่ขง่ขนัมีสนิค้าที8หลากหลายและสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ผู้บริโภคที8หลากหลายทําให้คูแ่ขง่สามารถแยง่สว่นแบง่ของกลุม่ลกูค้าจากร้านS & 
P เบเกอรี8 ช็อพ ได้พอส
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THE END


