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SWOT Analysis กบัองคก์รและบคุคล 1 

นายธีระชัย  เนียมหลวง 2 

1. บทนํา 

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง 
รุ่นที่ 39 ในปี พ.ศ. 2551 และขณะน้ีกําลังอยู่ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้อํานวยการโครงการ 
รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2557 เน้ือหาส่วนหน่ึงที่น่าสนใจ โดยผู้เขยีนได้เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการบรรยายของ
วิทยากรรวมกับข้อมูลเพ่ิมเติม และนําเสนอในเอกสารวิชาการน้ี คือเรือ่ง SWOT Analysis ซึ่งเป็นเคร่ืองมือ
หน่ึงที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) เพ่ือนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการกําหนด
แผนยุทธศาสตร์ วางแผนการดําเนินการ และการพัฒนาองค์กรต่อไป  นอกเหนือจากน้ีผู้เขียนยังคิดว่าหลักการ
ของ SWOT Analysis อาจนํามาประยุกต์ใช้ในระดับบุคคล เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ วางแผน และการพัฒนา
ตนเองได้ ทั้งในเรื่องของการทํางานและการใช้ชีวิต 

2. วัตถุประสงค ์

เอกสารน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนําหลักการของ SWOT Analysis รวมถึงการใช้ประโยชน์ของ 
SWOT Analysis ในการพัฒนาองค์กร และการประยุกต์ใช้  SWOT Analysis ในการพัฒนาตนเอง   

3. SWOT Analysis คืออะไร 

SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพองค์กร เพ่ือค้นหา จุด
แข็ง จุดอ่อน รวมถึงโอกาส และอุปสรรคในการดําเนินการขององค์กร หรือความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือ
นําพาองค์กรไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคตหรือเป้าหมายที่วางไว้ 
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เดือน มิถุนายน 2557 
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SWOT เป็นตัวย่อของ คํา 4 คํา ที่มคีวามหมายดังน้ี 

S   ย่อมาจาก  Strengths  
  คือ ลักษณะเด่นขององค์กรที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อความสําเร็จขององค์กร (จุดแข็ง) 

W  ย่อมาจาก  Weaknesses 
  คือ ลักษณะขององค์กรที่ไม่ดี เป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จขององค์กร (จุดอ่อน) 

O  ย่อมาจาก  Opportunities  
  คือ ปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อความสําเร็จขององค์กร (โอกาส) 

T  ย่อมาจาก  Threats  
  คือ ปัจจัยภายนอกที่คุกคามหรือทําให้เกิดปัญหาต่อความสําเร็จขององค์กร (อุปสรรค)  

หลักสําคญัของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการสํารวจสภาพการณ์ (Situation 
Analysis) ทั้ง 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และสภาพการณ์ภายนอก (โอกาสและ
อุปสรรค) จากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เพ่ือให้รู้จักองค์กรของตนเอง (รู้เรา) 
และรู้จักสภาพภายนอก (รู้เขา) อย่างชัดเจน  

4. ประโยชน์ของ SWOT Analysis 

ผลจาก SWOT Analysis จะช่วยให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินการขององค์กร หลังจาก
วิเคราะห์เพ่ือประเมินปัจจัยภายในองค์กรเพ่ือให้ทราบ จดุแข็ง และจดุอ่อน ประเมินปัจจัยภายนอกเพ่ือให้
ทราบ โอกาส และอุปสรรค แล้ว  จุดแข็งและโอกาส จะนํามาใช้เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที ่
จุดอ่อนและอุปสรรค จะนํามาวางแผนเพ่ือหาทางแก้ไขหรือป้องกันเพ่ือไม่ให้มาขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร  โดยที่ข้อมูลทกุด้าน เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร การกําหนด
ยุทธศาสตร์และการวางแผนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อไป 

5. ตัวอย่างการทาํ SWOT Analysis 

ตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของธุรกิจโรงพิมพ์แห่งหน่ึง  

จุดแข็ง 
1. ให้บริการงานพิมพ์มานานกว่า 20 ปี  
2. มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักทั่วจังหวัด 
3. ราคาย่อมเยาและมีลูกค้าประจํา   

จุดอ่อน 
1. มีเงินทุนจํากัด 
2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว 
3. บุคลากรมีความรู้จํากัด 

โอกาส 
1. รัฐบางส่งเสริมธุรกิจ SME และเน้น 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 
2. เศรษฐกิจขยายตัว   

อุปสรรค 
1. ตลาดในจังหวัดค่อนข้างเล็ก  
2. เทคโนโลยีการพิมพ์ในจังหวัดพัฒนาช้า 
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6. ขั้นตอนการทาํ SWOT Analysis 

การทํา SWOT Analysis มีขั้นตอนดังน้ี 
1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

คือ การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน เช่น โครงสร้างองค์กร ระบบ 
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน ทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงผลการดําเนินการ
ที่ผ่านมาขององค์กร เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร โดยมีปัจจัยแวดล้อมภายในที่ควร
พิจารณาเบ้ืองต้น (อย่างง่าย) 4M คือ 
- Man คือ บุคลากรภายในองค์กร รวมถึงผูบ้ริหารขององค์กรด้วย 
- Money คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว 
- Material คือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 
- Management คือ การบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน เช่น การเงิน พัสดุ งบประมาณ ทรัพยากร

บุคคล การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

คือ การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและอ่ืนๆ ในทุกๆ ด้าน เช่น นโยบาย 
การงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือและ
วัฒนธรรม กฎหมาย มติคณะรัฐมนตร ี เทคโนโลยี การพัฒนาด้านต่างๆ เพ่ือที่จะระบุโอกาสและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นกับองค์กร โดยปัจจัยแต่ละด้านจะมีผลกระทบต่อองค์กรในระดับ
ที่แตกต่างกันไป ปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมที่สําคญั ได้แก่ 
- ทางเศรษฐกิจ (Economic) 
- ทางสังคม (Social) 
- ทางวัฒนธรรม (Cultural) 
- ทางประชากรศาสตร์ (Demographical Environment) 
- ทางการเมือง (Political) 
- ทางด้านกฎหมาย (Legal) 
- ทางภาครัฐ (Government) 
- ทางด้านเทคโนโลยี (Technological) 
- ทางการแข่งขัน (Competitive) 
- ทางด้านอ่ืนๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ภูมิอากาศ 

3. ระบุสถานการณ์ขององค์กรจาก SWOT 
จากผลของ SWOT Analysis องค์กรมีโอกาสท่ีจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบ ดังน้ี 
3.1 สถานการณ์ที ่ 1 เมื่อจุดแขง็และโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกัน (สถานการณ์ที่พึงปรารถนา)  จะใช้

ข้อมูลน้ีในการกําหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive-Strategy) เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
อย่างเต็มที่ 

3.2 สถานการณ์ที ่2 เมื่อจุดอ่อนและอุปสรรคเกิดขึ้นพร้อมกัน (สถานการณ์ที่เลวร้าย) จะใช้ข้อมูลน้ี
ในการกําหนดกลยุทธ์ต้ังรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา ทําให้
เกิดการสูญเสยีน้อยลง 
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3.3 สถานการณ์ที่ 3  เมื่อจุดแข็งและอุปสรรคเกิดขึ้นพร้อมกัน (สถานการณ์ที่ไม่เอ้ืออํานวย) จะใช้
ข้อมูลน้ีในการวางกลยุทธ์ขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) คือวางแผนที่จะใช้
ประโยชน์จากจุดแข็งในระยะยาวหรือในด้านอ่ืนๆ แทน เป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กร 

3.4 สถานการณ์ที ่ 4  เมื่อจุดอ่อนและโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกัน (สถานการณ์แก้ไข) จะใช้ข้อมูลน้ี
กําหนดกลยุทธ์พลิกตัว (Turnaround Strategy) เพ่ือขจัดหรือแก้ไขจดุอ่อนต่างๆ ให้พร้อมที่
จะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีในขณะนีแ้ละอนาคต   

7. SWOT Analysis ในระดบับคุคล 

SWOT Analysis แม้จะเป็นเคร่ืองมือในการใช้วิเคราะห์องค์กร แต่ก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
ระดับบุคคลได้ สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งในส่วนของ
การทํางานหรือการใช้ชีวิต โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน (ตัวเราเอง) และปัจจัยภายนอก (สิ่งแวดล้อมรอบตัว
เรา) ตามหลักการของ SWOT Analysis ผลที่ได้สามารถนํามาใช้ในการวางแผนการทํางาน วางแผนการใช้ชีวิต 
กําหนดเป้าหมายต่างๆ จุดแข็งต้องพยายามรักษาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้นเพ่ือให้เป็นคุณลักษณะพิเศษของบุคคล 
จุดอ่อนต้องพยายามแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น โอกาสเมื่อมีแล้วก็ควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ปล่อยให้
หลุดลอยไป และอุปสรรคควรต้องพยายามหาทางแก้ไขสถานการณ์หรือหลีกเลี่ยงไม่ใหเ้กิดปัญญาที่มผีลกระทบ
รุนแรง  

8. ปญัหาในการทาํ SWOT Analysis 

ปัจจุบัน SWOT Analysis ถือเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน นํามาใช้ในการ
ใช้วิเคราะห์องค์กร (รวมถึงสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ในระดับบุคคลตามที่ผู้เขียนกล่าว) อย่างไรก็ตาม 
ผลที่ได้จากการทํา SWOT Analysis อาจมีข้อผิดพลาดและนําไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนการ
ดําเนินการขององค์กรที่ผิดพลาดได้  สิ่งที่อาจทําให้ SWOT Analysis มีข้อผิดพลาด ที่สาํคัญ ได้แก่ 

1. ความเข้าใจใน SWOT Analysis เช่น ปัจจัยภายนอกตัวเดียวกันอาจทําให้เกิดได้ทั้งโอกาส
และอุปสรรคในเวลาเดียวกัน แต่ปัจจัยภายใน (ตัวเดียว) จะต้องเป็นจุดแข็ง หรือจดุอ่อน
เท่าน้ัน 

2. ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ไม่เป็นจริง  (วิเคราะห์แบบเข้าข้างหรือประเมินตํ่า) 
3. ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์คลาดเคลื่อนหรือไม่เพียงพอ  

9. บทสรุป 

SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือสําคัญและน่าจะนํามาใช้วิเคราะห์องค์กรในทุกระดับ (ประเทศ 
กระทรวง กรม สํานัก กลุ่ม และกลุ่มงาน) และสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ตนเอง (บุคคล) อย่างไรก็
ตามหากจะนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ในการทําการวิเคราะห์จะต้องมีความเข้าใจใน
หลักการและรายละเอียดในการทํา SWOT Analysis ใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง และวิเคราะห์ด้วยความ
เป็นกลาง 

ผู้เขียนหวังว่าหลักการของ SWOT Analysis ที่นําเสนอนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรของ
สํานักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในการนํามาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือ
ประยุกต์ใช้กับตนเอง เพ่ือทําให้องค์กรและบุคลากรของสํานักออกแบบสถาปัตยกรรมมีพัฒนาการที่ดีย่ิงๆ ขึ้น  
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