
SWOT มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ 

• S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้าน
ทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด  
• W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
• O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้อง
เสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
• T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทด้วย SWOT Analysis 

SWOT Analysis เป็นเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)  
โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคามต่างๆ (Threats)  

ด้วยเครื่องมือนี้ จะช่วยให้คุณรับรู้จุดแข็งท่ีคุณมีอยู่ , จุดอ่อนที่คุณควรต้องแก้ไขปรับปรุง, โอกาสที่ส่งผลดี
ต่องาน หรือธุรกิจของคุณ และอุปสรรคที่ขัดขวางธุรกิจของคุณ  

1. Strengths (จุดแข็ง) ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้  
- อะไรคือความได้เปรียบที่คุณมีอยู่  
- คุณท าสิ่งต่างๆ ได้ดีขนาดไหน (เมื่อเทียบกับคู่แข่ง)  
- ทรัพยากรอะไร ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ (หรือหามาได้) ในขณะที่คู่แข่งของคุณไม่สามารถหาได้ หรือหามา
ได้ด้วยความยากล าบาก  
- ประเด็นอ่ืนๆ ที่คุณเห็นว่ามันคือจุดแข็งส าหรับธุรกิจของคุณ  

2. Weaknesses (จุดอ่อน) ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้  
- อะไร คือสิ่งที่คุณ หรือคนรอบข้างของคุณเห็นว่าต้องปรับปรุง  
- อะไร ที่คุณยังท าได้ไม่ดีนัก  
- คู่แข่งของคุณ มีจุดแข็งในด้านไหนบ้าง (นั่นจะกลายเป็นจุดอ่อนของเรา)   

3. Opportunities (โอกาส) ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้  
- การเปลี่ยนแปลงภายนอก ที่มีผลดีต่อธุรกิจของคุณมีอะไรบ้าง  
- แนวโน้มที่น่าสนใจที่คุณจะต้องคอยจับตาดู มีอะไรบ้าง  

4. Threats (ภัยคุกคาม) ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้  
- การเปลี่ยนแปลงภายนอกอะไรบ้าง ที่จะเป็นอุปสรรคกับธุรกิจของคุณ  
- คู่แข่งของคุณ ก าลังพยายามท าอะไรบ้าง ที่อาจส่งผลกระทบกับเราในอนาคต   

ประเด็นในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้วิเคราะห์อาจเพ่ิมเติมประเด็นอ่ืนๆได้อีก 
ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และเราสามารถใช้ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ได้ทั้งองค์กรของเราเอง และคู่แข่งของเรา  

บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก  เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจ
กลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน  ด้วยเหตุนี้องค์กรมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม 

 



ตัวอย่างการท า SWOT  

SWOT 

จุดแข็ง (Strength) 

     1. มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิมาก 
     2. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มีชื่อเสียงทั่วโลก 
     3. มีแรงงานจ านวนมากและราคาถูก 
     4. เกษตรกรมีความช านาญในการปลูกข้าวหอมมะลิ 
     5. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     6. มีการท่องเที่ยวด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ 
     7. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่จ านวนมาก 
     8. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ เจดีย์มหาชัย
มงคล 

จุดอ่อน (Weakness) 

     1. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาต่ า และไม่มี
สิ่งจูงใจในการเรียนรู้ 
     2. ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ ายังไม่
ทั่วถึง 
     3. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ 
     4. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรออกนอกพ้ืนที่ 
     5. ประชาชนขาดความเชื่อม่ันในความเป็นอยู่ในสังคม 
     6. องค์กรเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง 
     7. การมีส่วนร่วมของสังคมไม่ทั่วถึงและเข้มแข็ง 
     8. การคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก 
     9. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

SWOT 

โอกาส (Opportunity) 

     1. มีการตื่นตัวการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
     2. รัฐบาลมีการกระจายอ านาจและงบประมาณ 
     3. ไม่มีคู่แข่งทางการค้า (ข้าวหอมมะลิ) ระดับ
นานาชาติ 
     4. แนวโน้มตลาดให้ความสนใจเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย 
     5. ขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ 
(GI) ในสหภาพยุโรป  (EU) 
     6. ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ 
(GI) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
     7. กระแสความตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     8. ความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ศาสนามากขึ้น 

อุปสรรค (Threat) 

     1. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 
     2. โรคระบาด ในคน เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 
2009 
     3. ต้นทุนในการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น น้ ามัน 
ไฟฟ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 
     4. ตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันสูง (ข้าวชนิดอื่น
ราคาถูกกว่า) 
     5. เศรษฐกิจโลกตกต่ า 
     6. ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ าท่วม ภาวะโลกร้อน 
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                           SWOT

Strengths Weaknesses

Opportunities S-O strategies W-O strategies

Threats S-T strategies W-T strategies

 

กลยุทธ์ภายใต้ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด 

TOWS MATRIX 

จุดแข็ง (Strength) 

     1. มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิมาก 
     2. ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มีชื่อเสียงทั่วโลก 
     3. มีแรงงานจ านวนมากและราคาถูก 
     4. เกษตรกรมีความช านาญในการปลูกข้าวหอมมะลิ 
     5. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา
และวัฒนธรรม 
     6. มีการท่องเที่ยวด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ 
     7. มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่จ านวนมาก 
     8. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ เจดีย์มหาชัย
มงคล 

โอกาส (Opportunity) 

     1. มีการตื่นตัวการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
     2. รัฐบาลมีการกระจายอ านาจและงบประมาณ 
     3. ไม่มีคู่แข่งทางการค้า (ข้าวหอมมะลิ) ระดับ
นานาชาติ 
     4. แนวโน้มตลาดให้ความสนใจเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย 
     5. ขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ 
(GI) ในสหภาพยุโรป  (EU) 
     6. ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิ 
(GI) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
     7. กระแสความตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     8. ความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ศาสนามากขึ้น 

กลยุทธ์ (SO)  การก าหนดกลยุทธ์ภายใต้ศักยภาพของจุดแข็งและโอกาส  ได้แก่ 
    1. ยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต ผลิตผลทางการเกษตร 
    2. พัฒนาศักยภาพการประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต  การท่องเที่ยว และการบริการ 

 



TOWS MATRIX 

จุดแข็ง (Strength) 

     1. มีแรงงานจ านวนมากและราคาถูก 
     2. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

  

อุปสรรค (Threat) 

     1. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 
     2. โรคระบาด ในคน เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 
2009 
     3. เศรษฐกิจโลกตกต่ า 
     4. ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ าท่วม ภาวะโลกร้อน 

กลยุทธ์ (ST)   การก าหนดกลยุทธ์ภายใต้ศักยภาพของจุดแข็งและอุปสรรค  ได้แก่ 

-    ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

TOWS MATRIX 

จุดอ่อน (Weakness) 

     1. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาต่ า และไม่มี
สิ่งจูงใจในการเรียนรู้ 
     2. ระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ ายังไม่
ทั่วถึง 
     3. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ 
     4. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรออกนอก
พ้ืนที่ 
     5. ประชาชนขาดความเชื่อม่ันในความเป็นอยู่ใน
สังคม 
     6. องค์กรเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง 
     7. การมีส่วนร่วมของสังคมไม่ทั่วถึงและเข้มแข็ง 
     8. การคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก 
     9. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

โอกาส (Opportunity) 

     1. มีการตื่นตัวการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
     2. รัฐบาลมีการกระจายอ านาจและงบประมาณ 
     3. แนวโน้มตลาดให้ความสนใจเกษตรอินทรีย์และ
อาหารปลอดภัย 
     4. กระแสความตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

  

กลยุทธ์ (WO)   การก าหนดกลยุทธ์ภายใต้ศักยภาพของจุดอ่อนและโอกาส  ได้แก่ 

     1. ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

     2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 



                         จุดอ่อน (Weakness) 

     1. ประชาชนมีการศึกษาต่ า และไม่มีสิ่งจูงใจในการ
เรียนรู้ 

     2. ระบบการบริหารจัดการน้ ายังไม่ท่ัวถึง 

     3. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 

     4. การมีส่วนร่วมของสังคมไม่ทั่วถึงและเข้มแข็ง 

                     อุปสรรค (Threat) 

      1. การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 

      2. เศรษฐกิจโลกตกต่ า 

      3. กระแสความตื่นตัวในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      4. ภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ าท่วม ภาวะโลกร้อน 

กลยุทธ์ (WT)  การก าหนดกลยุทธ์ภายใต้ศักยภาพของจุดอ่อนและอุปสรรค   ได้แก่ 

-  บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม 

 

 


