
 
1. ค ำน ำ 

กลยุทธ์เป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับองค์กรเพรำะองค์กรใช้กลยุทธ์ในกำรท ำงำนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ตน โดยองค์กรจะก ำหนดกลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถำนภำพหรือสภำวะขององค์กรของตนเสียก่อน  นอกจำกนี้ยังต้องมี
กระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์ที่เหมำะสมส ำหรับตนเอง วิธีกำรและเทคนิคในกำรวิเครำะห์สภำวะขององค์กรและ
กระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์มีหลำยวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีกำรเหล่ำนี้ คือกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีกำรที่
รู้จักและใช้กันอย่ำงแพร่หลำย  

ควำมหมำยของ SWOT เป็นค ำย่อมำจำกค ำว่ำ Strengths Weaknesses Opportunities and Threats 
โดย  

Strengths คือ จุดแข็ง หมำยถึง ควำมสำมำรถและสถำนกำรณ์ภำยในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรน ำมำใช้
เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมำยถึง กำรด ำเนินงำนภำยในที่องค์กรท ำได้ดี  

Weaknesses คือ จุดอ่อน หมำยถึง สถำนกำรณ์ภำยในองค์กรที่เป็นลบและด้อยควำมสำมำรถ ซึ่งองค์กรไม่
สำมำรถน ำมำใช้เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมำยถึง กำรด ำเนินงำนภำยในที่องค์กรท ำได้
ไม่ด ี 

Opportunities คือ โอกำส หมำยถึง ปัจจัยและสถำนกำรณ์ภำยนอกที่เอ้ืออ ำนวยให้กำรท ำงำนขององค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรขององค์กร  

Threats คืออุปสรรค หมำยถึง ปัจจัยและสถำนกำรณ์ภำยนอกที่ขัดขวำงกำรท ำงำนขององค์กรไม่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมำยถึงสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเป็นปัญหำต่อองค์กร  
บำงครั้งกำรจ ำแนกโอกำสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท ำได้ยำก เพรำะทั้งสองสิ่งนี้สำมำรถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงอำจท ำให้สถำนกำรณ์ที่เคยเป็นโอกำสกลับกลำยเป็นอุปสรรคได้  และในทำงกลับกัน อุปสรรคอำจกลับ
กลำยเป็นโอกำสได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้องค์กรมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์แวดล้อม  

2. กรอบกำรวิเครำะห์ SWOT ในกำรวิเครำะห์ SWOT กำรก ำหนดเรื่อง หัวข้อ หรือประเด็น (Area) เป็นสิ่งส ำคัญที่
จะต้องค ำนึงถึง เพรำะว่ำ กำรก ำหนดประเด็นท ำให้กำรวิเครำะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และอุปสรรคได้
ถูกต้องโดยเฉพำะกำรก ำหนดประเด็นหลัก (key area) ได้ถูกต้องจะท ำให้กำรวิเครำะห์ถูกต้องยิ่งขึ้น กำรก ำหนดกรอบ
กำรวิเครำะห์ SWOT ใด ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและธรรมชำติขององค์กรนั้น ๆ ในวงกำรธุรกิจเอกชนมีกำรคิดค้น
กรอบกำรวิเครำะห์ SWOT ที่มีควำมหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ MacMillan(ค.ศ. 1986) เสนอ 5 ประเด็นส ำหรับกรอบ
กำรวิเครำะห์ SWOT คือ  

1) เอกลักษณ์ขององค์กร  
2) ขอบเขตปัจจุบันของธุรกิจ  
3) แนวโน้มสภำพแวดล้อมที่จะเป็นโอกำสและอุปสรรค  
4) โครงสร้ำงของธุรกิจ และ  
5) รูปแบบกำรเติบโตที่คำดหวัง Goodstein et al (ค.ศ. 1993)  

 และเสนอ 5 ประเด็นที่ต้องวิเครำะห์ คือ  

1) ควำมส ำเร็จของแต่ละประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยำกรขององค์กรที่ยังไม่ถูกใช้  
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2) ระบบติดตำมประเมินผลส ำหรับธุรกิจแต่ละประเภท  
3) กลยุทธ์ขององค์กรในแง่ควำมคิดริเริ่ม กำรเผชิญกับควำมเสี่ยง และกำรขับเคี่ยวทำงกำรแข่งขัน  
4) โครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรขององค์กรที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้ำหมำย แ 
5) วัฒนธรรมองค์กรและวิธีกำรท ำธุรกิจ  

 Piercy and Giles (1998) เสนอ 4 ประเด็น คือ  

1) ควำมเฉพำะเจำะจงของตลำดผลิตภัณฑ์  
2) ควำมเฉพำะเจำะจงของกลุ่มลูกค้ำ  
3) นโยบำยรำคำในตลำดที่เก่ียวข้อง และ  
4) กำรสื่อสำรทำงกำรตลำดส ำหรับลูกค้ำที่แตกต่ำงกัน และ Edwards (1994)  

เสนอปัจจัยภำยนอก 9 ประกำร คือ กำรเมือง เศรษฐกิจ นิเวศวิทยำ กำรแข่งขัน กฎหมำย โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
สังคม เทคโนโลยี และประชำกร  

ข้อที่ควรค ำนึง  4 ประกำร ในกำรท ำกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT (Boseman et al., 1986) คือ  

1) องค์กรต้องก ำหนดก่อนว่ำ องค์กรต้องกำรที่จะท ำอะไร  
2) กำรวิเครำะห์โอกำสและอุปสรรคต้องกระท ำในช่วงเวลำขณะนั้น  
3) องค์กรต้องก ำหนดปัจจัยหลัก (key success factors) ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้อง  
4) องค์กรต้องประเมินควำมสำมำรถของตนให้ถูกต้อง  

นอกจำกข้อที่ควรค ำนึงแล้ว ยังมีปัญหำที่ควรระวัง (Goodstein et al., 1993) ดังนี้  

1) กำรระบุจุดอ่อนต้องกระท ำอย่ำงซื่อสัตย์ และบำงครั้งจุดอ่อนเฉพำะอย่ำงเป็นของเฉพำะบุคคล  
2) กำรจัดกำรกับกลไกกำรป้องกันตนเองต้องกระท ำอย่ำงรอบคอบ  
3) แนวโน้มกำรขยำยจุดแข็งที่เกินควำมเป็นจริง  
4) ควำมใกล้ชิดกับสถำนกำรณ์ท ำให้มอง สถำนกำรณ์ขององค์กรไม่ชัดเจน  
5) กำรก ำหนดบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน  
6) ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิ่งแวดล้อม ภำยนอกเบี่ยงเบนนอกจำกนี้กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

ภำยนอกอำจเป็นโอกำสหรืออุปสรรคก็ได้  

๓. กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT  

     3.1 กำรมีส่วนร่วมทุกระดับ ผู้น ำหลักเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมสูงสุดในกำรก ำหนดกลยุทธ์ของกลุ่ม 
ผู้น ำหลักจะเป็นผู้คิดริเริ่มค้นหำปัจจัย ตัดสินใจตลอดจนสำมำรถเสนอกลยุทธ์ทำงเลือกได้ ข้อสรุปดังกล่ำว
สอดคล้องกับงำนของ Milliken and Vollrath (1991) , Wheelen Hunger (1992) และ Bell and Evert (1997) ที่
ระบุว่ำ ผู้น ำหลักขององค์กรจะเป็นบุคคลส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำกลยุทธ์และกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ   
ส่วนผู้น ำระดับรอง เช่น สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร และพนักงำนที่มีควำมรับผิดชอบงำนสูง มีส่วนร่วมระดับกลำง 
มักเป็นฝ่ำยฟังอภิปรำยบำงจุดที่ตนไม่เห็นด้วย ไม่ใคร่มีควำมคิดริเริ่ม แต่ร่วมกำรติดสินใจและเข้ำร่วมตลอด
กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT ถึงแม้ว่ำผู้น ำระดับรองะมีส่วนร่วมในระดับกลำงแต่ก็มีผลดี 3 ประกำร คือ  

1) ท ำให้ผู้น ำระดับกลำงทรำบภำพรวมของงำนของกลุ่มอย่ำงชัดเจน  
2) มีส่วนร่วมตัดสินใจก ำหนดทิศทำงและกลยุทธ์ของกลุ่ม  
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3) ควำมเข้ำใจร่วมของกำรท ำงำนเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับงำนของ Piercy and Giles (1989) ที่ระบุว่ำ 
SWOT เป็นกลไกท่ีสร้ำงควำมเป็นเอกฉันท์ของทีมในเรื่องที่ส ำคัญๆ นอกจำนี้ กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT ยังเอ้ือให้
สมำชิกได้ซักถำม เสนอแนะ และมีส่วนร่วมจัดล ำดับควำมส ำคัญของกลยุทธ์ ซึ่งโดยปกติแล้วสมำชิกจะไม่มีส่วนร่วมใน
กำรก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินกำรของกลุ่ม กำรมีส่วนร่วมดังกล่ำวท ำให้สมำชิกทรำบถึงทิศทำงและแผนงำนของกลุ่ม  

จึงสรุปได้ว่ำ กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT เอ้ืออ ำนวยให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้น ำและสมำชิกในกำร
วำงแผนกลยุทธ์ ซึ่งข้อสรุปนี้สอดคล้องกับงำนของ Scott (ค.ศ.1986) ที่ระบุว่ำ คุณค่ำของ SWOT อยู่ที่ตัว
กระบวนกำรซึ่งอ ำนวยให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจำกบุคคลทุกระดับขององค์กร  

3.2 กระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT เป็นเวทีกำรเรียนรู้ระหว่ำงผู้น ำระดับต่ำง ๆ 3 
ลักษณะ คือ  

1) ผู้น ำหลักสำมำรถถ่ำยทอดถ่ำยข้อมูลสู่ผู้น ำระดับกลำง  
2) ผู้น ำระดับกลำงได้เรียนรู้ประสบกำรณ์จำกผู้น ำหลักและ  
3) ผู้น ำทุกระดับได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

กระบวนกำรเรียนรู้เกิดจำกกำรที่ผู้เข้ำร่วม ต้องคิดอย่ำงจริงจังต้องเสนอควำมคิดของตนต่อกลุ่ม ต้อง
อภิปรำยโต้แย้ง แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และที่ส ำคัญต้องตัดสินใจเลือกทิศทำงและกลยุทธ์ของกลุ่มจำกขั้นตอนแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT เอ้ือให้ผู้เข้ำร่วมได้เรียนรู้เรื่องหลัก 2 เรื่องคือ 

๑) ผู้เข้ำร่วมเรียนรู้เรื่องของกลุ่มของตนเองได้กระจ่ำงขึ้น 
๒) กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT ยังเป็นเวทีกำรเรียนรู้เรื่องกำรวำงแผนแบบทีมและเป็นระบบ ซึ่งเป็น

เรื่องใหม่ส ำหรับส ำหรับผู้เข้ำร่วม แต่จำกกำรเข้ำร่วมกำรปฏิบัติจริงท ำให้ผู้เข้ำร่วมเกิดกำรเรียนรู้วิธีกำรวำงแผน  และ
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรผู้เข้ำร่วมจะได้แผนกลยุทธ์ที่มำจำกกำรสร้ำงสรรค์ของเขำเอง  

3.3 กำรใช้เหตุผล กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT เป็นกระบวนกำรที่เป็นระบบซึ่งเอ้ือให้เกิดกำรใช้เหตุผลใน
กำรคิดและตัดสินใจก ำหนดกลยุทธ์ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำร ผู้เข้ำร่วมต้องใช้ควำมคิดและอภิปรำยถึงเหตุผล  
ต่ำง ๆ ในกำรติดสินใจ ซึ่งท ำให้เกิดควำมรอบคอบในกำรก ำหนดกลยุทธ์ หลำยครั้งที่กลุ่มมีกำรโต้แย้งอภิปรำย และ
แบ่งเป็นฝ่ำยสนับสนุนและฝ่ำยค้ำน กระทั่งต้องใช้คะแนนเสียงเป็นตัวชี้ขำดกำรเลือกข้อสรุปหนึ่ง ๆ กระบวนกำร
วิเครำะห์ SWOT จึงเป็นกระบวนกำรที่ต้องใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจก ำหนดกลยุทธ์ ซึ่งข้อสรุปนี้สอดคล้องกับงำนของ 
Goodstein et al.(1993), และงำนของ Amold et al.Z1994) 

3.4 กำรใช้ข้อมูล เป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ ผู้เข้ำร่วมจะต้อง
ใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกลยุทธ์หำกผู้เข้ำร่วมมีข้อมูลน้อยหรือไม่มี กลยุทธ์ที่ได้จะมีมีฐำนของควำมจริงของกลุ่ม โอกำส
ที่จะก ำหนดกลยุทธ์ผิดพลำดเป็นไปได้มำก  

ข้อมูลที่ใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT มำจำก 3 แหล่ง คือ  
1)  จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้เข้ำร่วม  
2)  จำกผลกำรศึกษำวิเครำะห์องค์กร และ  
3)  จำกแหล่งข้อมูลภำยนอก เช่น วิทยำกรที่เชิญมำให้ควำมรู้และเพ่ิมเติมข้อมูลเป็นต้น  

ข้อมูลที่น ำมำใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT นั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยข้อมูลจำกทั้ง           
สำมแหล่งจะตรวจสอบควำมถูก้องซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกว่ำนั้น ข้อมูลนั้น ๆ ต้องเป็นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญต่อกลุ่มทั้ง
ทำงบวกและลบ ข้อมูลที่ส ำคัญและถูกต้องนี้ท ำให้เกิดผลดีต่อ กระบวนกำร SWOT 3 ประกำร คือ 1) เอ้ือให้เกิดกำร
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มองกำรณ์ไกลได้ดี 2) ก ำหนดภำรกิจและวัตถุประสงค์สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และ 3) ระบุจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส
และอุปสรรค ได้ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง  

3.5 กำรกระตุ้นให้คิดและเปิดเผยประเด็นที่ซ่อนเร้น กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT อ ำนวยให้เกิดกำรคิด
วิเครำะห์สูงเพรำะผู้เข้ำร่วมจะเป็นศูนย์กลำงของกระบวนกำร ผู้เข้ำร่วมจะเป็นผู้กระท ำกำรต่ำง ๆ ในแต่ละขั้นตอน 
หำกผู้เข้ำร่วมท ำไม่ได้ในขั้นตอนใดก็ไม่สำมำรถข้ำมไปได้ ดังนั้น กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT จังเป็นกระบวนกำรที่
ต้องใช้ควำมคิด กำรวิเครำะห์ และกำรอภิปรำยโต้เถียงเพ่ือบรรลุถึงกำรตัดสินใจร่วมกัน ด้วยเหตุแห่งกำรใช้ควำมคิด
และกำรโต้แย้ง กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT จึงสร้ำงสรรค์ให้เกิดกำคิด กำรมอบและควำมเข้ำใจแง่มุมใหม่โดย
ผู้เข้ำร่วมอำจจะยังไม่เคยคิดหรือเห็นแง่มุมใหม่นี้มำก่อน ซึ่งก่อให้เกิดกำรเปิดเผยประเด็นที่ซ่อนเร้นของกลุ่มหรือ
คลี่คลำยสถำนกำรณ์ที่ซับซ้อนให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น (ไม่ใช่เป็นประเด็นซ่อนเร้นโดยควำมตั้งใจของใคร แต่เป็นประเด็น
ซ่อนเร้นโดยสถำนกำรณ์) ควำมชัดเจนดังกล่ำวมีผลต่อกำรก ำหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้องยิ่งขึ้น  

3.6 กำรเป็นเจ้ำของและพันธสัญญำ จำกกำรที่ผู้เข้ำร่วมเป็นผู้คิด วิเครำะห์ ใช้เหตุผล อภิปรำยแลกเปลี่ยน 
จนกระทั่งน ำไปสู่กำรตัดสินใจของเขำเองในกำรก ำหนดภำรกิจ  วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของกลุ่ม กระบวนกำร
วิเครำะห์ SWOT จึงช่วยสร้ำงให้ผู้เข้ำร่วมเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของแผนงำนและเกิดควำมผูกพันต่อกำรน ำแผนกลยุทธ์
สู่กำรปฏิบัติ เกิดกำรปรับแผนให้ทันต่อสถำนกำรณ์และเงื่อนไข กำรเป็นเจ้ำของที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนประกำรหนึ่ง คือ 
กำรเอ่ยถึงแผนโดยใช้ค ำว่ำ เปลี่ยนแปลง “แผนของเรำ” ของผู้เข้ำร่วม 

อย่ำงไรก็ด ีกำรปฏิบัติตำมแผนยังต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข หรือมีตัวแปรบำงอย่ำงที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต ซึ่งอำจ
ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมแผนนั้น ได ้ดังนั้น กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT จึงควรใช้อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ 

4. เทคนิคที่ใช้ในกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT  

๔.๑  กำรเขียนควำมคิดในกระดำษสี ช่วยให้ผู้เข้ำร่วมวิเครำะห์ ได้คิดกลั่นกรอง และเป็นสื่อในกำรแลกเปลี่ยน
อภิปรำยควำมคิดและขยำยควำมคิดของผู้เข้ำร่วมให้กว้ำงขวำงขึ้นด้วย นอกจำกนี้กระดำษสียังช่วยในกำรจัดกลุ่ม
ควำมคิด และเคลื่อนย้ำยจัดกลุ่มใหม่ได้  

๔.๒  กำรกระตุ้นให้เกิดกำรอภิปรำย เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เขำกระตือรือร้นในกำรเข้ำร่วมกระบวนกำร กำรใช้
ค ำถำมเป็นเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นให้เขำตอบ อำจต้องใช้ค ำถำมน ำบ้ำงเพ่ือกระตุ้นให้คิด กำรเขียนข้อควำมหรือวำดภำพ
สิ่งที่เขำเสนอหรือพูดบนกระดำนเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยท ำให้กำรอภิปรำยเกิดควำมต่อเนื่องขึ้นได้ หำกปล่อยให้
ผู้เข้ำร่วมฟังเป็นเวลำนำน จะเกิดควำมเบื่อหน่ำยและง่วงได้ บำงครั้งอำจต้องแทรกกิจกรรมคลำยเครียดบ้ำงเป็นระยะ 
ๆ ดังนั้น กำรกระตุ้นให้เกิดกำรอภิปรำยเป็นเทคนิคที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง  

๔.๓  กำรให้น  ำหนักเพื่อระบุปัจจัยหลัก เป็นเทคนิคที่ช่วยระบุว่ำ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และอุปสรรค อันใด
เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อองค์กร กำรให้น้ ำหนักแต่ละชุดปัจจัยใช้วิธีกำรให้คะแนน โดยปัจจัยที่มีค่ำคะแนนสูงจะเป็น
ปัจจัยหลักในแต่ละชุด  

๔.๔  เทคนิคกำรจับคู่ (SWOT matching) เป็นเทคนิคที่ดัดแปลงมำจำก งำนของ David (1996) เทคนิคกำร
จับคู่ใช้ในกำรสร้ำงกลยุทธ์ทำงเลือก โดยใช้วิธีกำรจับคู่ที่ละคู่ระหว่ำงปัจจัยจุดอ่อนและโอกำส จุดอ่อนและอุปสรรค จุด
แข็งและโอกำส จุดแข็งและอุปสรรค ทั้งนี้ ในกำรจับคู่แต่ละครั้งอำจจะใช้ปัจจัยหลำยตัวก็ได้ หรือโดยตัวมันเองอำจไม่
จับคู่กับตัวใดเลยก็ได้ จำกกำรใช้เทคนิคนี้พบว่ำ กลยุทธ์ที่ได้มีควำมละเอียดและเป็นจุดเล็ก ๆ จึงต้องจัดกลุ่มกลยุทธ์ที่
คล้ำยกัน แล้วสังเครำะห์เป็นกลยุทธ์ทำงเลือก  
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๔.๕  กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ เทคนิคกำรจับคู่เปรียบเทียบแบบพบกันหมดช่วยในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของกลยุทธ์ โดยเฉพำะเมื่อมีกลยุทธ์ที่ต้องกำรเปรียบเทียบจ ำนวนมำก เทคนิคกำรจับคู่เปรียบเทียบนี้จะช่วยให้กำร
เปรียบเทียบกระท ำได้ง่ำยขึ้น  

๔.๖  สร้ำงบรรยำกำศผ่อนคลำย เป็นกันเอง และมีกิจกรมคลำยเครียด เป็นสิ่งจ ำเป็นมำก กำรพักดื่มน้ ำเย็น 
ชำ กำแฟ ก็ช่วยให้ผู้เข้ำร่วมผ่อนคลำยได้ กำรเล่ำเรื่องตลก หรือกำรพูดจำกสนุกสนำนช่วยท ำให้บรรยำกำศดีขึ้น  

๕. ขั นตอนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม โดยจัดตั้งทีมงำนและฝึกอบรม  ก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน 
วำงแผนงำน วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก จัดท ำ SWOT Matrix และก ำหนดกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ 

๕.๑ กำรก ำหนดกรอบชี น ำ  เริ่มด ำเนินกำร โดย ดร.อุทิศ ขำวเธียร อดีตรองเลขำธิกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้สอนให้ก ำหนด “กรอบชี น ำ” กำรวิเครำะห์ เพ่ือน ำไปจัดท ำกรอบ
วิเครำะห์ตัวแปรของจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และภัยคุกคำมที่มอิีทธิผลต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลว โดยสร้ำงพันธ
กิจสมมุติ 3 – 5 ป ีจำกภำรกิจหลัก ๓ ประกำร คือ 

๑) ภำรกิจหลักท่ีองค์กรต้องท ำตำมนัยทำงกฎหมำย และหลักกำรที่ถูกต้อง 
๒) ภำรกิจหลักที่คำดว่ำองค์กรจะได้รับมอบหมำยจำกผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย หรือภำรกิจหลักตำม

วัตถุประสงค์ 
๓) ภำรกิจที่สำธำรณะคำดหมำย / ประชำชนคำดหมำย  

ผนวกภำรกิจทั้ง 3 เข้ำด้วยกัน จะได้ข้อควำมที่บ่งชี้ว่ำ ใครท ำอะไร ให้ใคร แค่ไหน อย่ำงไร (ท ำอะไร ท ำ
ภำยใต้เงื่อนไข มำตรฐำนและคุณภำพ ระดับใด) น ำมำประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดวิสัยทัศน์ และประเมินผลกระทบ
ของสภำวะแวดล้อมภำยใน (Inside - out) และสภำวะแวดล้อมภำยนอก (Outside - in) 

๕.๒ กำรประเมินผลกระทบของสภำวะแวดล้อม 

1) สภำพแวดล้อมภำยใน คือปัจจัยที่อยู่ภำยในองค์กร  ได้แก่  โครงสร้ำงวัฒนธรรม  และทรัพยำกรของ
องค์กร  โครงสร้ำงจะแสดงให้เห็นถึงกำรรวมกลุ่มงำน  ควำมสัมพันธ์ทำงอ ำนำจหน้ำที่  กำรไหลเวียนของงำน  กำร
ติดต่อสื่อสำรภำยใน  ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร  (CORPORATE  CULTURE)  จะหมำยถึงควำมเชื่อ  ควำมคำดหวัง  และค่ำนิยม
ร่วมกัน  โดยทั่วไปจะปรำกฏขึ้นมำเป็นบรรทัดฐำนที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ยอมรับกันของบุคคลตั้งแต่ผู้บริหำรลงมำจนถึง
พนักงำนระดับล่ำงสุด ส่วนทรัพยำกรขององค์กำร  (CORPORATE  RESOURCES)  จะหมำยถึงทรัพย์สินทุกอย่ำงภำยใน
องค์กำร  ได้แก ่ คน  เงนิทุน  วัตถุดิบ  เทคโนโลยี และทักษะ  เป็นต้น  (วัฒนำ   วงศ์เกียรติรัตน์.  2546 : 127 – 128  และ
สมยศ  นำวีกำร.  2544 : 24 – 25)  ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) จุดแข็ง (STRENGTHS) หมำยถึง กำรด ำเนินงำนภำยในองค์กำรที่ต้องวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน
ภำยใน  เช่น  กำรบริหรกำรเงิน  กำรตลำด  กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือกำรพิจำรณำถึงจุดแข็งของกำรด ำเนินงำนภำยในเหล่ำนี้
เป็นระยะ  และใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งของกำรด ำเนินงำนเหล่ำนี้อยู่เสมอ  

กำรตั้งค ำถำมส ำหรับ กำรวิเครำะห์จุดแข็ง ขององค์กร อำทิ  
 จุดได้เปรียบขององค์กรคืออะไร ?  
 อะไรคือสิ่งที่องค์กรท ำได้ดีกว่ำคู่แข่งในธุรกิจ?  
 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรอะไรขององค์กรที่มีต้นทุนต่ ำที่สุด และท่ีองค์กรอ่ืนไม่มี?  
 อะไรคือสิ่งที่ลูกค้ำมองเห็นธุรกิจขององค์กร และสิ่งที่ลูกค้ำมองเห็นเป็นจุดแข็งของธุรกิจหรือไม่?  
 ปัจจัยอะไรที่ท ำให้สินค้ำหรือบริกำรได้?  
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(๒) จุดอ่อน (WEAKNESS) หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่ ไม่สำมำรถกระท ำไ ด้
ดี  เช่น  กำรบริหำร  กำรเงิน  กำรตลำด  กำรวิจัยและพัฒนำ  จะเป็นอุปสรรคต่อควำมส ำเร็จ 

กำรตั้งค ำถำมส ำหรับ กำรวิเครำะห์จุดอ่อน ขององค์กร อำทิ  
 อะไร คือ สิ่งที่ควรปรับปรุง?  
 อะไร คือ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง?  
 อะไร คือ สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในตลำดมองว่ำ นี้คือจุดอ่อน?  
 ปัจจัยอะไร ที่จะท ำควำมสำมำรถในกำรแข่งแข่งลดลง? 

อำจพิจำรณำจุดแข็งและจุดอ่อนทั้งจำกมุมมองภำยในองค์กร และมุมมองจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และคู่แข่งในตลำด นอกจำกนี้ควรจะพิจำรณำข้อมูลทุกอย่ำงด้วยควำมเป็นจริงไม่เข้ำข้ำงตนเอง  

ข้อสังเกต กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหำแต่ละด้ำน ที่มีอิทธิพล
โดยตรงสำมำรถ พิจำรณำได้จำก หลำยโมเดล ได้แก่  

 PRIMO-F analysis (P=People R=Resources I=Innovation & Idea M=Marketing 
O=Operation F=Finance)  

 4P-Analysis (P=People P=Properties P=Processes P=Products & Services)   
 MMPF (M=Marketing M=Management P=Products F F=Finance) 
 Seven-S (S=Strategy S=Structure S=System S=Staff S=Skill S=Style S=Shared 

values) 

โดยเครื่องมือที่นิยมใช้ คือกำรวิเครำะห์คุณลักษณะขององค์กร 7 ประกำร ของ McKinney 
(McKinney 7-S Framework) น ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินองค์กำร เพ่ือน ำไปวิเครำะห์ SWOT ในตัวแปรแต่
ละด้ำนว่ำองค์กำรนั้น ๆ ว่ำมีจุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่ำงไร แผนภำพข้ำงล่ำงนี้เป็น Model ของ 
McKinney 7-S Framework ซึ่งจะเห็นถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆ ดังนี้  
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โดยคุณลักษณะขององค์กร 7 ประกำร ประกอบด้วย 

(๑) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนกำรอย่ำงหนึ่งที่จะช่วยให้
ผู้บริหำรตอบค ำถำมที่ส ำคัญ อำทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้ำหมำยอยู่ที่ไหน พันธกิจของเรำคืออะไร พันธ
กิจของเรำควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผู้รับบริกำรของเรำ กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์จะมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง กำร
บริหำรเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร ก ำหนดและพัฒนำข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันขึ้นมำได้และเป็นแนวทำงที่บุคคล
ภำยในองค์กรรู้ว่ำจะใช้ควำมพยำยำมไปในทิศทำงใดจึงจะประสบควำมส ำเร็จ 

(๒) โครงสร้ำงองค์กำร (Structure) คือโครงสร้ำงที่ได้ตั้งขึ้นตำมกระบวนกำร หรือหน้ำที่ของงำนโดยมี
กำรรับบุคลำกรให้เข้ำมำท ำงำนร่วมกันในฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือหมำยถึง กำรจัดระบบ
ระเบียบให้กับบุคคล ตั้งแต่ 2-คนขึ้นไป-เพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้-เนื่องจำกองค์กรในปัจจุบันมีขนำดใหญ่-กำรจัด
องค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน ลดควำมซ้ ำซ้อนหรือขัดแย้งในหน้ำที่ ช่วยให้บุคลำกรได้
ทรำบขอบเขตงำนควำมรับผิดชอบ มีควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำน ผู้บริหำรสำมำรถตัดสินใจในกำรบริหำร
จัดกำรได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว  

(๓) ระบบกำรปฏิบัติงำน (System) ในกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่
ก ำหนดไว้นอกจำกกำรจัดโครงสร้ำงที่เหมำะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว กำรจัดระบบกำรท ำงำน (Working System) ก็มี
ควำมส ำคัญยิ่ง อำทิ ระบบบัญชี/กำรเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology System) ระบบกำรติดตำม/ประเมินผล 
(Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 

(๔) บุคลำกร (Staff) ทรัพยำกรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
องค์กรจะประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์  (Human Resource 
Management  กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์ เป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรทรัพยำกรมนุษย์ในอนำคต โดย
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลำกรนั้นควรมีกำรวิเครำะห์ที่อยู่บนพ้ืนฐำนของกลยุทธ์องค์กำรที่เป็นสิ่งก ำหนดทิศทำงที่
องค์กำรจะด ำเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนกำรก ำหนดคุณลักษณะ และกำรคัดเลือกและจัดวำงบุคลำกรได้
อย่ำงเหมำะสมยิ่งขึ้น 

(๕) ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ (Skill) ทักษะในกำรปฏิบัติงำนของทรัพยำกรบุคคลในองค์กำร
สำมำรถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้ำนหลัก คือ ทักษะด้ำนงำนอำชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะท ำให้
บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ได้ ตำมหน้ำที่ และลักษณะงำนที่รับผิดชอบเช่น ด้ำนกำรเงิน ด้ำนบุคคล 
ซึ่งคงต้องอยู่บนพ้ืนฐำนกำรศึกษำหรือได้รับกำรอบรมเพ่ิมเติม ส่วนทักษะ ควำมถนัด หรือควำมชำญฉลำดพิเศษ 
(Aptitudes and special talents) นั้นอำจเป็นควำมสำมำรถที่ท ำให้พนักงำนนั้นๆโดดเด่นกว่ำคนอ่ืน ส่งผลให้มี
ผลงำนที่ดีกว่ำและเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนได้รวดเร็ว  ซึ่งองค์กำรคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ควำมสำมำรถไป           
ควบคู่กัน 

(๖) รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร (Style) แบบแผนพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรเป็น
องค์ประกอบที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร พบว่ำ ควำมเป็นผู้น ำขององค์กรจะมีบทบำทที่ส ำคัญ
ต่อควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้น ำที่ประสบควำมส ำเร็จจะต้องวำงโครงสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้วยกำร
เชื่อมโยงระหว่ำงควำมเป็นเลิศและพฤติกรรมทำงจรรยำบรรณให้เกิดข้ึน  

(๗) ค่ำนิยมร่วม (Shared values) ค่ำนิยมและบรรทัดฐำนที่ยึดถือร่วมกันโดยสมำชิกขององค์กรที่ได้
กลำยเป็นรำกฐำนของระบบกำรบริหำร และวิธีกำรปฏิบัติของบุคลำกรและผู้บริหำรภำยในองค์กร หรืออำจเรียกว่ำ
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วัฒนธรรมองค์กร รำกฐำนของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ควำมเชื่อ ค่ำนิยมที่สร้ำงรำกฐำนทำงปรัชญำเพ่ือทิศทำงของ
องค์กร โดยทั่วไปแล้วควำมเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภำพและเป้ำหมำยของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหำรระดับสูง  ต่อมำ
ควำมเชื่อเหล่ำนั้นจะก ำหนดบรรทัดฐำน เป็นพฤติกรรมประจ ำวันขึ้นมำภำยในองค์กร เมื่อค่ำนิยมและควำมเชื่อได้ถูก
ยอมรับทั่วทั้งองค์กรและบุคลำกรกระท ำตำมค่ำนิยมเหล่ำนั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

2) สภำวะแวดล้อมภำยนอก คือปัจจัยที่อยู่ภำยนอกและไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมระยะสั้นของ
ผู้บริหำรระดับสูง  ซึ่งสภำพแวดล้อมภำยนอกจะมีอยู่สองส่วนคือ  สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำนและสภำพแวดล้อม
โดยทั่วไป  สภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำน  (TASK  ENVIRONMENT)  จะประกอบด้วย  ปัจจัยที่กระทบและถูก
กระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินงำน  ปัจจัยเหล่ำนี้ได้แก่  ผู้มีส่วนได้เสีย  รัฐบำล  ผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบ  ชุมชน  คู่
แข่งขัน  และกลุ่มผลประโยชน์ 

สภำพแวดล้อมโดยทั่วไป  (GENERAL  ENVIRONMENT)  จะประกอบด้วยปัจจัยที่ไมก่ระทบโดยตรงต่อกำร
ด ำเนินงำนระยะสั้นปัจจัยเหล่ำนี้จะมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจระยะยำวได้แก ่ เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  กำรเมือง
และกฎหมำย  (สมยศ  นำวีกำร.  2544 : 24 – 25  และสุพำนี สฤษฏ์วำนิช.  2544  :  136)  ซึ่งกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยนอกประกอบด้วย 

โอกำส  (OPPORTUNITIES)  หมำยถึง  สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำร ซึ่งต้องคำดคะเนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอก  เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  กำรเมือง  เทคโนโลยี  และกำร
แข่งขันเพ่ือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมเหล่ำนี้  เช่น  กำรพัฒนำของคอมพิวเตอร์  กำร
เปลี่ยนแปลงของประชำกร  และกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมและทัศนคติ  และกำรแข่งขันจำกต่ำงประเทศ  ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
เหล่ำนี้อำจจะท ำให้ควำมต้องกำรของลูกค้ำเปลี่ยนแปลงไป 

กำรตั้งค ำถำมส ำหรับ กำรวิเครำะห์โอกำส ขององค์กร อำทิ 

 อะไร คือ โอกำสที่ดี หรือสิ่งดีๆ ที่สำมำรถมองเห็น?  
 แนวโน้มของธุรกิจที่สนใจและทิศทำงพฤติกรรมของลูกค้ำเป็นอย่ำงไร องค์กรมองเห็นไหม?  
 โอกำสที่จะมีชัยเหนือคู่แข่ง มีไหม? 

โอกำสที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สำมำรถมำได้หลำยช่องทำง อำทิ 

 กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้ำในตลำดทั้งในระดับกว้ำงและแคบ  
 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลของคุณ  
 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในรูปแบบรำยได้ของประชำกร กำรเปลี่ยนแปลง life style ของคน

ในเมือง  
 กิจกรรมของคนในท้องถิ่น (Event ด้ำนสร้ำงสรรค์สังคม งำนรวมพลจิตอำสำช่วยชำติ) เป็นต้น 

ข้อสังเกตุ : วิธีกำรที่มีประโยชน์เมื่อดูโอกำส คือ กำรดูที่จุดแข็งและถำมตัวเองว่ำสิ่งเหล่ำนี้เปิดโอกำส
ใดๆ ให้สำมำรถท ำอะไรซักอย่ำงที่จะเหนือกว่ำคู่แข่ง หรือ เพ่ิม Market Share ได้หรือไม่?  หรือดูที่จุดอ่อนของคุณ
และถำมตัวเองว่ำคุณจะมีโอกำสที่จะก ำจัดจุดอ่อนพวกนี้หรือไม่? ภำยใต้สถำนกำรณ์ปัจจุบัน และสำมำรถเกิดข้ึนได้จริง
ในระยะเวลำอันสั้น 

ภัยคุกคำม   (TREATS)  หมำยถึง สภำพแวดล้อมภำยนอกที่คุกคำมต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำร 
สภำพแวดล้อมเหล่ำนี้ได้แก ่ เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยีและกำรแข่งขนั 
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กำรตั้งค ำถำมส ำหรับ กำรวิเครำะห์ภัยคุกคำม ขององค์กร อำทิ 
 อุปสรรคที่อยู่ตรงหน้ำ คือ อะไร?  
 คู่แข่งก ำลังท ำอะไร?  
 คุณภำพและมำตรฐำนที่ก ำกับหรือก ำหนด ส ำหรับสินค้ำหรือบริกำรขององค์กรมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่?  
 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันตรำยกับต ำแหน่งทำงธุรกิจขององค์กรหรือไม่?  
 องค์กรมีหนี้เสียกับธนำคำร หรือมีปัญหำด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงินหรือไม่?  
 อะไรเป็นจุดอ่อนที่รุนแรง และมีผลกระทบกับกำรด ำเนินงำนขององค์กร? 

เครื่องมือในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก อำจใช้ 5 Force Model หรือ PEST Analysis  มำช่วยสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในกำรวิเครำะห์ได้ เพื่อไม่ให้มองข้ำมปัจจัยต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

(๑) กำรเมือง (Political Component = P) เป็นกำรวิเครำะห์นโยบำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของ
ภำครัฐ ที่น่ำจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร เช่น External Environment? นโยบำย
ของรัฐบำล แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่ำงๆ ควำมมั่นคงของ
รัฐบำล บทบำทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทำงกำรเมือง ควำมขัดแย้งและควำมรุนแรงทำงกำรเมือง พฤติกรรม
ทำงกำรเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพล / เครือข่ำยพันธมิตร ฯลฯ  

(๒) เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็นกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจระดับมหำภำค / ระดับ
จุลภำค ซึ่งหมำยถึงระบบเศรษฐกิจทั้งในและ ระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนขององค์กร อำทิ อัตรำกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ กำรค้ำระหว่ำงประเทศและดุลกำรช ำระเงิน อัตรำดอกเบี้ยและ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ อัตรำกำรว่ำงงำน ภำวะกำรจ้ำงงำนและค่ำแรง กำรลงทุนภำคเอกชน อัตรำเพ่ิม
ของระดับรำคำและดัชนีรำคำ รำคำน้ำมันดิบ ภำษีอำกรและกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล หนี้สำธำรณะ เงินคงคลัง กำรเงิน
กำรธนำคำร สภำพปัญหำของสำขำกำรพัฒนำ / บริกำร ฯลฯ  

(๓) สังคมและวัฒนธรรม (Socio cultural Component = S) เป็นกำรวิเครำะห์สภำวะทำงสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งหมำยถึงโครงสร้ำงทำงสังคมที่เกี่ยวข้อง กับกำรด ำเนินงำนขององค์กร อำทิ ระดับกำรศึกษำและ
อัตรำกำรรู้หนังสือของประชำกร จ ำนวนประชำกร โครงสร้ำงของประชำกร ขนบธรรมเนียมประเพณี ควำมเชื่อ 
ค่ำนิยมและวัฒนธรรม แบบแผนกำรด ำเนินชีวิตและพฤติกรรม กำรประกอบอำชีพ คุณภำพชีวิต ลักษณะของชุมชน 
และกำรตั้งถิ่นฐำน กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรกระจำยรำยได้และควำมเป็นธรรมในสังคม 
สภำพของบ้ำนเมืองและลักษณะทำงภูมิศำสตร์ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร กำรคมนำคม
และกำรติดต่อสื่อสำร ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

(๔) เทคโนโลยี (Technological Component = T) เป็นกำรวิเครำะห์สภำพกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
เทคโนโลยีที่จะมีผลต่อกำรด ำเนินงำน เช่น กำรผลิต คิดค้นเทคโนโลยีต่ำงๆ ควำมรู้และวิทยำกำรแขนงต่ำงๆ กำรใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกำรสื่อสำร กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงองค์กร ควำมก้ำวหน้ำในกำรวิจัยและพัฒนำในสำขำที่
เกี่ยวข้อง รวมถึง กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรให้บริกำรโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่ำง ๆ 

 ในกำรประเมินสมรรถนะขององค์กรถือว่ำเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนในกำร
พัฒนำ เนื่องจำกจะท ำให้เรำได้รู้สภำพควำมเป็นจริงว่ำองค์กำรของเรำมีสมรรถนะอย่ำงไร  อำจเปรียบได้กับกำรตรวจ
ร่ำงกำยของคนเพ่ือที่จะทรำบถึงควำมแข็งแรงและสมบูรณ์ และค้นหำโรคภัยต่ำงๆ ในกรณีองค์กำรก็เช่นเดียวกัน กำร
ค้นพบจุดอ่อนก็เปรียบกำรค้นพบโรคที่จ ำเป็นต้องได้รับกำรเยียวยำรักษำให้หำยหรือทุเลำลงไป เพ่ือพร้อมที่จะด ำรงอยู่
อย่ำงมั่นคงและสำมำรถไปสู่เป้ำหมำยที่ฝันไว้ให้ได้นั่นเอง 
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๕.๓ วิธีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม โดยเริ่มจำกกำรสร้ำงพันธกิจสมมุติขึ้นมำเพ่ือน ำไปจัดท ำกรอบวิเครำะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และข้อจ ำกัดที่มีผลต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลว ประกอบด้วย  

1) ภำรกิจหลักตำมกฎหมำย เป็นภำรกิจทีอ่งค์กรต้องท ำตำมนัยกฎหมำยและหลักกำรที่ถูกต้อง 
2) ภำรกิจกิจหลักที่ได้รับมอบหมำย เป็นภำรกิจที่ได้องค์กรรับมอบหมำยจำกผู้มีอ ำนำจมอบหมำยให้

ด ำเนินกำร หรือเป็นภำรกิจตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร  
3) ภำรกิจหลักท่ีสำธำรณะคำดหวัง เป็นภำรกิจที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสำธำรณะชนมีควำมคำดหมำย

ให้องค์กรมีกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ  

รวมภำรกิจ 3 ด้ำน ข้ำงต้น เพ่ือก ำหนดกรอบกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis) รวมทั้งน ำไปสู่
กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ โดยจะได้ข้อควำมชุดหนึ่งที่บอกได้ว่ำ องค์กรท ำอะไร เพ่ือใคร มีขนำดในกำรด ำเนินกำรแค่ไหน และ
มีวิธีกำรท ำอย่ำงไร ซึ่งจะเป็นกรอบ ภำรกิจหลักและเงื่อนไข มำตรฐำน และคุณภำพที่ต้องท ำ รวมทั้งภำรกิจหลักและ
เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องและต้องท ำ 

๕.๔ วิธีวิเครำะห์ตัวแปร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม ตัวแปรคือสิ่งที่มีอิทธิพลที่ส ำคัญต่อองค์กรให้
เกิดควำมส ำเร็จและหรือล้มเหลวได้ โดยตัวแปรที่กล่ำวถึงนี้จะน ำกรอบของพันธกิจสมมุติ มำประกอบในกำรพิจำรณำ
ประเมินผลกระทบของสภำวะแวดล้อมด้ำนกำรเกษตรของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้ำน คือ 

1) ปัจจัยภำยใน คือสิ่งที่เรำมีอยู่ ก ำกับได้ ซึ่งช่วยให้เรำประสบควำมส ำเร็จ หรือเป็นสิ่งขัดขวำงกำรก้ำวไปสู่
ควำมส ำเร็จ 

ตัวแปร "เรำ"  ที่มีบทบำทเป็น "บวก" ก่อให้เกิดสภำวะแวดล้อม "จุดแข็ง" (S) 

ตัวแปร "เรำ  ที่มีบทบำทเป็น "ลบ" ก่อให้เกิดสภำวะแวดล้อม "จุดอ่อน" (W) 

2) ปัจจัยภำยนอก คือสิ่งที่มีผลต่อเรำและเป็นสิ่งที่ก ำกับให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงตำมได้ยำก หรือไม่ได้ มี
ทั้งผลทำงดี และไม่ดี 

ตัวแปร "เขำ" ที่มีบทบำทเป็น "บวก" ก่อให้เกิดสภำวะแวดล้อม "โอกำส" (O) 

ตัวแปร "เขำ" ที่มีบทบำทเป็น "ลบ" ก่อให้เกิดสภำวะแวดล้อม "ภำวะคุกคำม" (T) 

  สภำวะแวดล้อมที่ชัดเจน  = ตัวแปร + บทบำทตัวแปร 

        ตัวแปร              +          บทบำทตัวแปร    

        เขำ/เรำ                                   บวก/ลบ 

                              

                                                               

 
 

 

เหนือพันธกิจสมมุต ิ

พันธกิจสมมุติ 

ต่ ำกว่ำพันธกิจสมมุติ 

สภำวะแวดล้อม 

เขำ/เรำ บวก/ลบ 

เขำ/เรำ บวก/ลบ 
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๕.๕ กำรตรวจสอบตัวแปรสภำพแวดล้อม ก่อนน ำตัวแปรจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำมที่หำมำได้ ไป
วิเครำะห์ SWOT ควรตรวจสอบอีกครั้ง เผื่อมีข้อผิดพลำด โดย 

1) บทบำทตัวแปร เป็นบทบำทที่ส ำคัญท่ีสุดจริงหรือไม่  
2) ตัวแปรที่มีอิทธิพล ส ำคัญมำกพอที่จะท ำให้เกิดผลส ำเร็จล้มเหลวจริงหรือไม ่
3) ก ำหนดสภำวะถูกต้องหรือไม่ เป็นจุดแข็งหรือโอกำส เป็นจุดอ่อนหรือภัยคุกคำม (เขำ/เรำ  บวก/ลบ) 
4) จุดอ่อนขัดแย้งจุดแข็ง โอกำสขัดแย้งภัยคุกคำม หรือไม่ ภำวะใดเท็จ/จริง อะไรถูก/ผิด 
5) สำระสมบูรณ์หรือไม่ (ตัวแปรและบทบำท) ขยำยสถำนกำรณ์เกิน เท็จจริงเพียงใด 
6) สำระยำวเกินไป วกวน เป็นกำรเล่ำเรื่อง ขำดประเด็นหรือไม่ อะไรเป็นประเด็นหลัก 
7) สำระเท็จจริงเพียงใด กลุ่มย่อยได้หำรือ และเห็นพ้องร่วมกันจริงหรือไม ่
8) มีสภำวะแวดล้อม ครอบคลุม ลึกซึ้ง ชัดเจนพอ ยังมีประเด็นที่มีควำมส ำคัญอ่ืนอีกหรือไม่ 
9) ทุกสภำวะแวดล้อมอยู่ในขอบข่ำย ที่อยู่ในขอบข่ำยของพันธกิจสมมุติแค่ไหน เพียงใด 

๕.๖ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของตัวแปร ตัวแปรที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมข้อมูลที่มีอยู่และข้อ ๕.๖ และให้
น ำมำจัดล ำดับควำมส ำคัญก่อนน ำเข้ำตำรำง MATRIX ซ่ึงอำจท ำได้หลำยวิธี แต่ในที่นี้ขอยก9Y;VPJK’ 2 วิธี คือ 
           1) กำรก ำหนดระดับช่วงคะแนนในแต่ระดับชั น (RANKING SCALE) โดยพิจำรณำจำก “ตัวแปรที่มี
ศักยภำพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม (Potential impact)” และ “เป็นตัวแปรที่มีควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ (relative 
important)” โดยใช้เกณฑ์ปริมำณต่ ำมำก ต่ ำ กลำง สูง สูงมำก จำกนั้นน ำเอำเกณฑ์นี้มำค ำนวณเป็นคะแนนโดยให้ค่ำ 
ต่ ำมำก = 1, ต่ ำ = 2 , กลำง = 3 , สูง = 4 , สูงมำก = 5 แล้วรวมเป็นคะแนนของแต่ละข้อ และให้ค่ำเป็นเครื่องหมำย
บวก (+)  
 

ตัวอย่ำง  

ตัวแปร 
จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกำว...ที่มีศักยภำพส่ง

ผลกระทบต่อกลุ่ม 
จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกำว...ที่มี
ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ รวม 

สูงมำก สูง กลำง ต่ ำ ต่ ำมำก สูงมำก สูง กลำง ต่ ำ ต่ ำมำก 
๑. ……….           10 
2. ……….           8 
3. ……….           5 
4. ……….           9 
 

2) ระบบกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนที่ครอบคลุมด้ำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องไว้ครบถ้วน (Balanced Scorecard  : 
BSC) โดยให้น้ ำหนักตำมมุมมอง ๔ ด้ำนคือ 

(1)  ควำมคุ้มค่ำด้ำนกำรเงิน (Financial) เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรเพ่ิมรำยได้  กำรลดต้นทุน  กำรเพ่ิมผลผลิต  
กำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน  กำรลดควำมเสี่ยง     

(2) ประสิทธิผลตำมพันธกิจ (Internal Business Processes) เป็นกำรวัดที่ดูถึงควำมสมบูรณ์ของ
กระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กำร เป็นกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือสร้ำงคุณค่ำ ให้แก่ลูกค้ำของ
องค์กำร 
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(3) นวัตกรรม (Learning & Growth) เป็นกำรวัดองค์ประกอบพื้นฐำนที่ส ำคัญของ 3 มุมมองแรก คือ 
ควำมสำมำรถของพนักงำน ควำมสำมำรถของระบบข้อมูลข่ำวสำร บรรยำกำศที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรท ำงำน โดยเป็นกำร
ลงทุนเพื่ออนำคต และเป็นประโยชน์ในระยะยำวแก่องค์กำรมำกกว่ำเน้นผลเฉพำะหน้ำ 

(๔) สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ(Customers)  ควำมสำมำรถในกำรดึงดูดลูกค้ำใหม่ให้เข้ำมำใช้สินค้ำ
บริกำร  ควำมสำมำรถในกำรรักษำควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำที่มีอยู่ให้ยืนยำว  ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้ำ  ผลก ำไรสุทธิที่ได้จำกลูกค้ำ 

โดยน ำตัวแปรในจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม ที่ตรวจสอบว่ำถูกต้องแล้ว มำพิจำรณำว่ำแต่ละตัวแปร
เข้ำกับหลักเกณฑ์ของ BSC ข้อใดบ้ำง ซึ่งอำจเข้ำได้มำกกว่ำ ๑ ข้อ ก็ได้ 

ตัวอย่ำง กำรด ำเนินงำนทีละกลุ่ม (เป็นตัวอย่ำงของกลุ่มเดียว) 

ตัวแปร 
ควำมคุ้มค่ำ
ด้ำนกำรเงิน 

กำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 

นวัตกรรม สนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ รวม 

จุดแข็ง      

1. …………….     2 

2. …………….     1 

3. …………….     3 

4. …………….     4 

 น ำมำค ำนวณล ำดับควำมส ำคัญ โดยตัดคะแนนสูงสุดและต่ ำสุดออก แล้วหำค่ำเฉลี่ยของคะแนน (Mean) และแบ่ง
ข้อมูลออกเป็นชั้น “อันตรภำคชั้น (Class interval) โดยใช้สูตร I = (MAX-MIN)/N ส่วนใหญ่มักแบ่งเป็น 4 ชั้น แบ่งเป็นเกรด 
A B C และ D 

 น ำค่ำคะแนน น ำไปจัดกลุ่มและวัดควำมไม่เห็นพ้อง โดยวัดจำกค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) ซึ่ง
ค่ำที่ได้จะอยู่ระหว่ำ ๐-1 หำกค่ำเข้ำใกล้ ๑ แสดงว่ำข้อมูลใกล้กับค่ำเฉลี่ย ข้อมูลมีควำมเห็นไม่แตกต่ำงกันในกลุ่ม หำกค่ำ 
SD ห่ำงจำก 1 หลำยตัวแปร ต้องมีกำรส ำรวจซ้ ำ 

ตัวอย่ำง  

 
ตัวแปร 

กลุ่มที่ 
๑.1 

กลุ่มที่ ๑.๒  กลุ่มที่ 
๒.๑ 

กลุ่มที่ 
๒.๒ 

กลุ่มที่ 
-๓.๑ 

กลุ่มที่ 
๓.๒ Average SD 

 จุดแข็ง         

 1. …………….         

 2. …………….         

 3. …………….         

 4. …………….         
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ตัวแปร 

กลุ่มที่ 
๑.1 

กลุ่มที่ ๑.๒  กลุ่มที่ 
๒.๑ 

กลุ่มที่ 
๒.๒ 

กลุ่มที่ 
-๓.๑ 

กลุ่มที่ 
๓.๒ Average SD 

          

          

          

       interval   

 ข้อสังเกต สภำวะแวดล้อมที่ก ำหนด ต้องมีตัวแปรที่มีอันดับควำมส ำคัญสูงและมำกพอแก่กำรน ำไปก ำหนด
องค์ประกอบหลักของแผน 

๖. กำรยกร่ำงเป้ำประสงค์ และทิศทำงกำรพัฒนำ 

๖.๑ แนวคิดและจินตนำกำรร่ำงวิสัยทัศน์ เป็นกำรมองจกปัจจุบัน ไปสู่อนำคต โดยคำดกำรณ์ใช้ประโยชน์จำก
โอกำส  หรือคำดกำรณ์ขยำยตัวจำกจุดแข็ง คำดกำรณ์แก้ไขจุดอ่อน หรือคำดกำรณ์ป้องกันภัยคุกคำม ซึ่งต้องเป็นภำพ
ดังนี้  

๑) เป็นภำพที่มีควำมสมเหตุผลและอำจเป็นจริงได้สูง สำมำรถผูกเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องได้   
๒) มี/เป็นประเด็นที่ส ำคัญ ต้องให้ควำมสนใจ เป็นภำพที่เกิดจำกแนวโน้มหรือพลิกผัน(คำดคิดไม่ถึง)ได้  
๓) เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ ช่วยแนะเป้ำประสงค์ และทำงเลือกได้ 
๔) สภำวะที่ไม่แน่นอนสูง เพรำะปัจจุบัน เป็นยุคที่มีภำวะขยำยตัวซับซ้อนและขัดแย้ง  อนำคตเป็นทัง้

แนวโน้มและสิ่งไม่แน่นอนพลิกผันได้ กำรชี้แนวทำงไม่ควรเป็นแนวทำงเดียว 
๕) จินตนำกำรต้องกล้ำคิดนอกกรอบและคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ และชักน ำให้เกิดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์

ที่รองรับทุกภำวะ 

กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ  

วิสัยทัศน์ เป็นกำรระบุสถำนะภำพที่มี Focus และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง – ประชำชนปรำรถนำที่สมเหตุผล หรือ
เป็นสิ่งท้ำทำยที่ชี้น ำให้เห็นถึงระดับพัฒนำที่องค์กรมุ่งม่ันจะท ำ หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ำอนำคตประชำชนและสังคม
สำธำรณะจะได้ประโยชน์อะไร 

พันธกิจ  เป็นกำรระบเุงื่อนไขส ำคัญยิ่งยวด ที่ต้องท ำซึ่งองค์กรคงอยู่เพ่ือท ำเงื่อนไขนี้ให้ได้ หรือ กิจธุระท่ีต้อง
ท ำร่วมกันอย่ำงมีบูรณำกำร เพ่ือจะบรรลุวิสัยทัศน์ทีก ำหนด หรือ กระบวนกำรสู่ผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณค่ำตำมควำมต้องกำร
ของสำธำรณะ (ลูกค้ำ/มีมูลค่ำทำงกำรตลำด) หรือ บรรดำเทคนิคหรือพิธีกำรหลักท่ีองค์กรต้องเสริมสมรรถะให้ท ำเป็น 
ท ำได้ ในอนำคต หรือ ค่ำนิยมหลักและ/วัฒนธรรมองค์กรที่ส ำคัญที่สุดที่จะช่วยผลักดันองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์หรือไม่ 

วัตถุประสงค์หลัก เป็นเกณฑ์ที่ต้องบรรลุที่น ำไปสู่กำรก ำหนดดัชนีเพื่อกำรประเมินผลได้อย่ำงชัดเจน  หรือ
เป็นเกณฑ์ท่ีต้องบรรลุ ที่สะท้อนข้อค ำนึงหลักในกำรปฏิรูประบบรำชกำรที่เน้นผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล
ด้ำนกำรเงิน  กำรสอนงควำมต้องกำรประชำชน  สมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  สมรรถนะกำรอยู่รอดและแข่งขันได้  
หรือเป้ำหมำย/ผลลัพธ์ (END) หรือเพียงระบุวิถีทำง (MEAN) ไปสู่เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ที่ต้องกำร  หรือให้เห็นผลกระทบ
ของกำรใช้แผน ที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ที่ดีกว่ำปัจจุบันเพียงไร 
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 ๖.๒ กำรยกร่ำงยุทธศำสตร์  กำรสร้ำงกลยุทธ์ทำงเลือกกระท ำในขอบเขตจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำสและ
อุปสรรคของกลุ่ม โดยใช้วิธีกำรเรียกว่ำ SWOT matrix ดังนี้  

1) แยกจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และอุปสรรคตำมประเภทหน้ำที่ของกลุ่ม ในที่นี้ แยกเป็นกำรบริหำรบุคคล 
กำรเงิน กำรผลิต และกำรตลำด  

2) คัดเฉพำะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และอุปสรรคที่มีคะแนนสูง ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้เป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญ 
ส่วนจุดอ่อน จุดแข็งท่ีมีคะแนน ต่ ำจะไม่น ำมำพิจำรณำ แต่สำมำรถย้อนกลับไปพิจำรณำปัจจัยที่มีคะแนน ต่ ำได้  

3) เรียงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และอุปสรรคตำมล ำดับคะแนนโดยจ ำแนกตำมกำรบริหำรบุคคล กำรเงิน กำร
ผลิต และกำรตลำด  

4) สร้ำงตำรำง matrix ของแต่ละประเภท โดยจุดแข็งและจุดอ่อนที่เรียงคะแนนไว้แล้วอยู่ในแนวนอน และ
โอกำสและอุปสรรคที่เรียงคะแนนไว้แล้วอยู่ในแนวตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง  
1.--------------------------(10) /A 
2.-------------------------------(10) /A 
3.-------------------------------(9) /B 
4.---------------------(8) /B 
5.---------------------------------(8)/C 
6…………. 

จุดอ่อน  
1.--------------------------(10) /A 
2.-------------------------------(10) /A 
3.-------------------------------(9) /B 
4.---------------------(8) /B 
5.---------------------------------(8)/C 
6…………. 

โอกำส 
1.--------------------------(10) /A 
2.-------------------------------(10) /A 
3.-------------------------------(9) /B 
4.---------------------(8) /B 
5.---------------------------------(8)/C 
6…………. 

  

ภัยคุกคำม 

1.--------------------------(10) /A 
2.-------------------------------(10) /A 
3.-------------------------------(9) /B 
4.---------------------(8) /B 
5.---------------------------------(8)/C 
6…………. 

  

 

6.3 สร้ำงกลยุทธ์ทำงเลือก 
ตำรำง  SWOT กลยุทธ์ทำงเลือกขององค์กำรจะมีอยู่ 4 อย่ำง ซึ่งในทำงปฏิบัติแล้วอำจจะด ำเนินผสมกันได้  คือ 
1) ยุทธศำสตร์เชิงรุก (SO STRATEGIES) เมื่อผลของกำรพิจำรณำปัจจัยที่เป็นกุญแจแห่งควำมส ำเร็จทั้ง

สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกอยู่ในช่องจุดแข็งและโอกำส (O) เป็นยุทธศำสตร์เพ่ือกำรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
เมื่อผู้ด ำเนินกำรมีจุดแข็งและโอกำสเอ้ืออ ำนวย 
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๒) ยุทธศำสตร์เชิงพัฒนำ  (WO STRATEGIES)   เมื่อปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของสภำพแวดล้อมภำยใน
ไปอยู่ในช่องจุดอ่อน (W) แต่ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของสภำพแวดล้อมภำยนอกอยู่ในช่องโอกำส  (O)  เป็นยุทธศำสตร์
ที่ปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง  เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุกได้เมื่อโอกำสเอ้ืออ ำนวยแต่ผู้ด ำเนินกำรมีจุดอ่อน 

๓) ยุทธศำสตร์เชิงรับ  (ST STRATEGIES) เป็นยุทธศำสตร์ที่ปรับอุปสรรคให้เป็นโอกำสเพ่ือให้ด ำเนิน
ยุทธศำสตร์เชิงรุกได้ หำกผู้ด ำเนินกำรมีจุดแข็งแต่โอกำสไม่เอ้ืออ ำนวยให้เนื่องจำกปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของ
สภำพแวดล้อมภำยในอยู่ในช่องจุดแข็ง (S) แต่ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของสภำพแวดล้อมภำยนอกในช่องอุปสรรค (T) 

๔) ยุทธศำสตร์เชิงถอย  (WT STRATEGIES) เป็นยุทธศำสตร์ที่ปรับกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ไปเป็นรูปแบบอ่ืน เนื่องจำกปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของสภำพแวดล้อมภำยในอยู่ในช่องจุดอ่อน (W) และ
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของสภำพแวดล้อมภำยนอกอยู่ในช่องอุปสรรค (T) 

ทั้งนี้ ในกำรจับคู่นั้นอำจใช้จุดแข็งหรือโอกำสมำกกว่ำหนึ่งข้อก็ได้ 

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (S) 
1.--------------------------(10) /A 
2.-------------------------------(10) /A 
3.-------------------------------(9) /B 
4.---------------------(8) /B 
5.---------------------------------(8)/C 
6…………. 

จุดอ่อน (W) 
1.--------------------------(10) /A 
2.-------------------------------(10) /A 
3.-------------------------------(9) /B 
4.---------------------(8) /B 
5.---------------------------------(8)/C 
6…………. 

โอกำส (O) 
1.--------------------------(10) /A 
2.-------------------------------(10) /A 
3.-------------------------------(9) /B 
4.---------------------(8) /B 
5.---------------------------------(8)/C 
6…………. 

SO  =  ยุทธศำสตร์เชิงรุก 
S1 S5 O2……….. 
S2 S6 O 1…… 

WO  =  ยุทธศำสตร์เชิงพัฒนำ 
W1O1 O2 ….. 
W3 W5 O2 O5 ….. 

ภัยคุกคำม (T) 
1.--------------------------(10) /A 
2.-------------------------------(10) /A 
3.-------------------------------(9) /B 
4.---------------------(8) /B 
5.---------------------------------(8)/C 
6…………. 

ST  =  ยุทธศำสตร์เชิงรับ 
S1 S4 T1…. 
S2 S3 S5 T1 T3 T4….. 

WT  =  ยุทธศำสตร์เชิงถอย 
T1 T2 T4 W1 W3… 
T2 T5 W3… 
T4 W1… 
 

6.4 ข้อพิจำรณำในกำรตัดสินใจเลือกยุทธศำสตร์ 

                ในกำรตัดสินใจเลือกยุทธศำสตร์ใด ๆ  จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงบรรทัดฐำนและเงื่อนไขบำงประกำรดังต่อไปนี้   

1) บรรทัดฐำนหลัก 
-  ต้องตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมภำยนอก 
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-  ต้องค ำนึงถึงกำรรักษำสถำนภำพและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 
-  ในแต่ละด้ำนท่ีก ำหนดต้องมีควำมสอดคล้องกัน 
-  ต้องค ำนึงถึงควำมยืดหยุ่น 
-  ต้องสอดคล้องกับภำรกิจและวัตถุประสงค ์
-  ต้องมีควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินงำน 

2)  เงื่อนไขท่ีต้องพจิำรณำ 
-  ควำมเพียงพอของทรัพยำกรโดยเฉพำะทำงกำรเงิน 
-  ทัศนคติในเชิงบวก 
-  สมรรถนะขององค์กำรโดยรวม 

๖.๕  เงื่อนไข ข้อจ ำกัด และเทคนิคของกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT 

1) กำรตระหนักถึงควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญของผู้น ำ เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นส ำหรับกำร
ท ำกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT หำกผู้น ำของกลุ่มไม่มีควำมต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนำกลุ่มด้วยสำเหตุใดก็ตำม 
ผู้น ำจะไม่ให้ควำมร่วมมือหรือไม่สนใจเท่ำที่ควร กำรด ำเนินกระบวนกำรวิเครำะห์  SWOT จะเป็นไปได้ยำกและจะไม่
เกิดประโยชน์แต่อย่ำงใด  

2) ควำมสำมำรถกำรมองกำรณ์ไกลของผู้น ำและกำรเสริมข้อมูลจำกวิทยำกรภำยนอก เป็นทั้งเงื่อนไข
และขีดจ ำกัดของผู้เข้ำร่วม จำกกำรวิจัยพบว่ำ ผู้เข้ำร่วมมีควำมตื่นตัวต่อกำรรับข้อมูลและกำรเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบ
กับชำวบ้ำนทั่ว ๆ ไป เขำได้ไปศึกษำดูงำนในที่ต่ำง ๆ และเข้ำร่วมกำรอบรมโดยกำรสนับสนุนของหน่วยงำนภำยนอก 
ท ำให้ผู้เข้ำร่วมมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงจริงจัง และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมคิดเป็นอันมำก 
ควำมสำมำรถเหล่ำนี้เป็นเงื่อนไขท่ีส ำคัญที่ท ำให้กำรใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT มีประสิทธิภำพ  

3) ควำมสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมชนบท  กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT ต้องถูกดัดแปลงให้มี
ควำมสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมชนบทในด้ำนภำษำ ช่วงเวลำ สถำนที่สถำนภำพหญิงชำย ควำมคุ้นเคย และ
ควำมเป็นอำชีพเกษตรกร ซึ่งบริบทเหล่ำนี้อำจกลำยเป็นข้อจ ำกัดของกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT ได ้ 

4) ผู้เข้ำร่วมและจ ำนวน เพ่ือให้กลยุทธ์ที่ได้มีผลในกำรปฏิบัติ ผู้เข้ำร่วมควรเป็นผู้น ำหลักกรรมกำรบริหำร 
และผู้ปฏิบัติหลัก ซึ่งกลุ่มคนเหล่ำนี้เป็นตัวจักรส ำคัญในกำรท ำงำนให้กับกลุ่ม เงื่อนไขกำรเลือกบุคคลเป็นผู้เข้ำร่วมจึง
ต้องอิงอยู่ในหลักกำร “คนท ำ คือคนก ำหนด และคนก ำหนด คือ คนท ำ” ส่วนจ ำนวนผู้เข้ำร่วมที่มีควำมเหมำะสมกับ
กระบวนกำร SWOT งำนวิจัยพบว่ำ จ ำนวน 10 – 15 คน เป็นจ ำนวนที่เหมำะสมเพรำะกระบวนกำร SWOT ต้องกำร
กำรอภิปรำยและกำรใช้ควำมคิด 

5) กำรป้องกันตนเอง ข้อจ ำกัดประกำรหนึ่งของกระบวนกำร SWOT คือ ผู้เข้ำร่วมจะมีกำรป้องกันตนเอง 
ลักษณะกำรป้องกันตนเองจะเป็นเงื่อนไขของกระบวนกำร SWOT ที่ผู้เข้ำร่วมต้องลดกลไกกำรป้องกันตนเองให้น้อย
ที่สุด วิธีหนึ่งที่อำจลดกำรป้องกันตนเองได้ คือ คนในกลุ่มหรือองค์กรเป็นผู้กระท ำกระบวนกำร  SWOT เอง ซึ่งอำจท ำ
ให้กระบวนกำร SWOT มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

6) ควำมยำกซึ่งเกิดจำกตัวกระบวนกำร กระบวนกำร SWOT มีควำมยำกในตัวของกระบวนกำรเอง 
ควำมยำกนี้เป็นข้อจ ำกัดหนึ่งซึ่งผู้ด ำเนินกำรต้องมีเทคนิคช่วยลดควำมยุ่งยำก ควำมยำกนี้เป็นข้อจ ำกัดหนึ่งซึ่ง
ผู้ด ำเนินกำรต้องมีเทคนิคช่วยลดควำมยุ่งยำก ควำมยำกของกระบวนกำร SWOT ที่ส ำคัญม ี3 ประกำร คือ 

กำรค้นหำจุดอ่อนและจุดแข็งที่เป็นจริงและถูกต้องเป็นควำมยำกประกำรแรก 
กำรคำดกำรณ์โอกำสและอุปสรรคให้ได้ใกล้เคียงเป็นสิ่งที่ยำกเช่นกัน 
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กำรจับคู่ระหว่ำงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และอุปสรรค เพ่ือสร้ำงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ยำกที่สุด 

7) ควำมต้องกำรทีมด ำเนินกำรกระบวนกำร วิเครำะห์ SWOT ส ำหรับองค์กรธุรกิจชุมชนเป็นอีกเงื่อนไข
หนึ่ง โดยเฉพำะกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT เป็นกระบวนกำรที่มีควำมยำกในตัวเองและเป็นสิ่งใหม่ กำรหำทีม
ด ำเนินกำรกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง เพรำะต้องจัดหำทีมให้เข้ำกับธรรมชำติและบริบท
ขององค์กรธุรกิจชุมชน 
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