
 
กระบวนการวิเคราะห SWOT 

 
 กลยุทธเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับองคกรเพราะองคกรใชกลยุทธในการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคของตน โดยกลยุทธของแตละองคกรจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององคกรนั้น ๆ 
ทั้งนี้ องคกรจะกําหนดกลยุทธไดนั้นตองรูสถานภาพหรือสภาวะขององคกรของตนเสียกอน 
 นอกจากนี้ยังตองมีกระบวนการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับตนเอง วิธีการและเทคนิคในการ
วิเคราะหสภาวะขององคกรและกระบวนการกําหนดกลยุทธมีหลายวิธีดวยกัน หนึ่งในวิธีการเหลานี้ คือ
กระบวนการวิเคราะห SWOT ซ่ึงเปนวิธีการที่รูจักและใชกันอยางแพรหลาย 
 1.1 ความหมายของ SWOT 
  SWOT เปนคํายอมาจากคําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย 

Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก ซ่ึง
องคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่
องคกรทําไดดี  

Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอยความสามารถ 
ซ่ึงองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การ
ดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดไมดี 
  Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอื้ออํานวยใหการ
ทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ
ดําเนินการขององคกร 

Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ
องคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร 
  บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหสถานการณที่เคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรคได และ
ในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเปนโอกาสไดเชนกัน ดวยเหตุนี้องคกรมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธของตนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณแวดลอม 
 1.2  กรอบการวิเคราะห SWOT 
  ในการวิเคราะห SWOT การกําหนดเรื่อง หัวขอ หรือประเด็น (Area) เปนสิ่งสําคัญที่จะตอง
คํานึงถึง เพราะวา การกําหนดประเด็นทําใหการวิเคราะหและประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
ไดถูกตองโดยเฉพาะการกําหนดประเด็นหลัก (key area) ไดถูกตองจะทําใหการวิเคราะหถูกตองยิ่งขึ้น 
  การกําหนดกรอบการวิเคราะห SWOT ใด ๆ ขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจและธรรมชาติของ
องคกรนั้น ๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคนกรอบการวิเคราะห SWOT ที่มีความหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
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MacMillan(1986) เสนอ 5 ประเด็นสําหรับกรอบการวิเคราะห SWOT คือ 1)เอกลักษณขององคกร 2) 
ขอบเขตปจจุบันของธุรกิจ 3) แนวโนมสภาพแวดลอมที่จะเปนโอกาสและอุปสรรค 4) โครงสรางของธุรกิจ 
และ 5)รูปแบบการเติบโตที่คาดหวัง 
  Goodstein et al (1993) เสนอ 5 ประเด็นที่ตองวิเคราะห คือ 1)ความสําเร็จของแตละประเภท
ธุรกิจขององคกรและทรัพยากรขององคกรที่ยังไมถูกใช 2) ระบบติดตามประเมินผลสําหรับธุรกิจแตละ
ประเภท 3) กลยุทธขององคกรในแงความคิดริเร่ิม การเผชิญกับความเสี่ยง และการขับเคี่ยวทางการแขงขัน 4) 
โครงสรางและระบบการบริหารขององคกรที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติแผนกลยุทธใหบรรลุเปาหมาย และ 5) 
วัฒนธรรมองคกรและวิธีการทําธุรกิจ 
  Piercy and Giles (1998) เสนอ 4 ประเด็น คือ 1)ความเฉพาะเจาะจงของตลาดผลิตภัณฑ 2) 
ความเฉพาะเจาะจงของกลุมลูกคา 3) นโยบายราคาในตลาดที่เกี่ยวของ และ 4)การสื่อสารทางการตลาด
สําหรับลูกคาที่แตกตางกัน และ Edwards (1994) เสนอปจจัยภายนอก 9 ประการ คือ การเมือง , เศรษฐกิจ , 
นิเวศวิทยา , การแขงขัน , กฎหมาย , โครงสราง พื้นฐาน , สังคม , เทคโนโลยี  และประชากร 
 1.3 ปญหาในการทํากระบวนการวิเคราะห SWOT  
  การวิเคราะห SWOT ขององคการมีขอที่ควรคํานึง 4 ประการ (Boseman et al., 1986) คือ 

1) องคกรตองกําหนดกอนวา องคกรตองการที่จะทําอะไร 
2) การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคตองกระทําในชวงเวลาขณะนั้น 
3) องคกรตองกําหนดปจจัยหลัก (key success factors) ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานใหถูกตอง 
4) องคกรตองประเมินความสามารถของตนใหถูกตอง 
นอกจากขอที่ควรคํานึงแลว ยังมีปญหาที่ควรระวัง (Goodstein et al., 1993) ดังนี้ 
1) การระบุจุดออนตองกระทําอยางซื่อสัตย และบางครั้งจุดออนเฉพาะอยางเปนของเฉพาะ

บุคคล 
2) การาจัดการกับกลไกการปองกันตนเองตองกระทําอยางรอบคอบ 
3) แนวโนมการขยายจุดแข็งที่เกินความเปนจริง 
4) ความใกลชิดกับสถานการณทําใหมอง สถานการณขององคกรไมชัดเจน 
5) การกําหนดบุคคลที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูลตองระบุใหชัดเจน 
6) ขอมูลไมเพียงพอ และขอมูลส่ิงแวดลอม ภายนอกเบี่ยงเบนนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมภายนอกอาจเปนโอกาสหรืออุปสรรคก็ได 
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คุณลักษณะ 7 ประการของกระบวนการวิเคราะห SWOT 
 
 1) การมีสวนรวมทุกระดับ 
 ผูนําหลักเปนผูที่มีอิทธิพลและมีสวนรวมสูงสุดในการกําหนดกลยุทธของกลุม ผูนําหลักจะเปนผูคิด
ริเร่ิมคนหาปจจัย ตัดสินใจตลอดจนสามารถเสนอกลยุทธทางเลือกได ขอสรุปดังกลาวสอดคลองกับงานของ  
Milliken and Vollrath (1991) , Wheelen Hunger (1992) และ Bell and Evert (1997) ที่ระบุวา ผูนําหลักของ
องคกรจะเปนบุคคลสําคัญที่สุดในการพัฒนากลยุทธและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
 สวนผูนําระดับรอง เชน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และพนักงานที่มีความรับผิดชอบงานสูง มี
สวนรวมระดับกลาง มักเปนฝายฟงอภิปรายบางจุดที่ตนไมเห็นดวย ไมใครมีความคิดริเร่ิม แตรวมการติดสิน
ใจและเขารวมตลอดกระบวนการวิเคราะห SWOT ถึงแมวาผูนําระดับรองะมีสวนรวมในระดับกลางแตก็มี
ผลดี 3 ประการ คือ 1) ทําใหผูนําระดับกลางทราบภาพรวมของงานของกลุมอยางชัดเจน 2) มีสวนรวม
ตัดสินใจกําหนดทิศทางและกลยุทธของกลุม 3) ยังผลใหเกิดความเขาใจรวมของการทํางานเปนทีม ซ่ึง
สอดคลองกับ งานของ Piercy and Giles (1989) ที่ระบุวา SWOT เปนกลไกที่สรางความเปนเอกฉันทของทีม
ในเรื่องที่สําคัญๆ 
 นอกจานี้ กระบวนการวิเคราะห SWOT ยังเอื้อใหสมาชิกไดซักถาม เสนอแนะ และมีสวนรวม
จัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ ซ่ึงโดยปกติแลวสมาชิกจะไมมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธการ
ดําเนินการของกลุม การมีสวนรวมดังกลาวทําใหสมาชิกทราบถึงทิศทางและแผนงานของกลุม 
 จึงสรุปไดวา กระบวนการวิเคราะห SWOT เอื้ออํานวยใหเกิดการมีสวนรวมของผูนําและสมาชิกใน
การวางแผนกลยุทธ ซ่ึงขอสรุปนี้สอดคลองกับงานของ Scott (1986)  ที่ระบุวา คุณคาของ SWOT อยูที่ตัว
กระบวนการซึ่งอํานวยใหเกิดการมีสวนรวมจากบุคคลทุกระดับขององคกร 
 2) กระบวนการเรียนรู 

กระบวนการวิเคราะห SWOT เปนเวทีการเรียนรูระหวางผูนําระดับตาง ๆ 3 ลักษณะ คือ 1) ผูนําหลัก
สามารถถายทอดถายขอมูลสูผูนําระดับกลาง 2) ผูนําระดับกลางไดเรียนรูประสบการณจากผูนําหลักและ 3) 
ผูนําทุกระดับไดเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
 กระบวนการเรียนรูเกิดจากการที่ผูเขารวม ตองคิดอยางจริงจังตองเสนอความคิดของตนตอกลุม ตอง
อภิปรายโตแยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และที่สําคัญตองตัดสินใจเลือกทิศทางและกลยุทธของกลุม 
 จากขั้นตอนแตละขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห SWOT เอื้อใหผูเขารวมไดเรียนรูเร่ืองหลัก 2 
เร่ืองคือ 1)ผูเขารวมเรียนรูเร่ืองของกลุมของตนเองไดกระจางขึ้น 2) กระบวนการวิเคราะห SWOT ยังเปนเวที
การเรียนรูเร่ืองการวางแผนแบบทีมและเปนระบบ ซ่ึงเปนเรื่องใหมสําหรับสําหรับผูเขารวม แตจากการเขา
รวมการปฏิบัติจริงทําใหผูเขารวมเกิดการเรียนรูวิธีการวางแผน และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผูเขารวมจะได
แผนกลยุทธที่มาจากการสรางสรรคของเขาเอง 
 3) การใชเหตุผล 
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 กระบวนการวิเคราะห SWOT เปนกระบวนการที่เปนระบบซึ่งเอื้อใหเกิดการใชเหตุผลในการคิด
และตัดสินใจกําหนดกลยุทธ ในแตละขั้นตอนของกระบวนการ ผูเขารวมตองใชความคิดและอภิปรายถึง
เหตุผลตาง ๆ ในการติดสินใจ ซ่ึงทําใหเกิดความรอบคอบในการกําหนดกลยุทธ หลายครั้งที่กลุมมีการโตแยง
อภิปราย และแบงเปนฝายสนับสนุนและฝายคาน กระทั่งตองใชคะแนนเสียงเปนตัวช้ีขาดการเลือกขอสรุป
หนึ่ง  ๆ กระบวนการวิเคราะห SWOT จึงเปนกระบวนการที่ตองใชเหตุผลในการตัดสินใจกําหนดกลยุทธ ซ่ึง
ขอสรุปนี้สอดคลองกับงานของ Goodstein et al.(1993), และงานของ Amold et al.Z1994) 
 4) การใชขอมูล 
 การใชขอมูลเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการวิเคราะห SWOT หรืออาจกลาวไดวา ผูเขารวม
จะตองใชขอมูลในการวางแผนกลยุทธหากผูเขารวมมีขอมูลนอยหรือไมมี กลยุทธที่ไดจะมีมีฐานของความ
จริงของกลุม โอกาสที่จะกําหนดกลยุทธผิดพลาดเปนไปไดมาก 
 ขอมูลที่ใชกระบวนการวิเคราะห SWOT มาจาก 3 แหลง คือ 1) จากประสบการณการทํางานของ
ผูเขารวม 2) จากผลการศึกษาวิเคราะหองคกร และ 3) จากแหลงขอมูลภายนอก เชน วิทยากรที่เชิญมาให
ความรูและเพิ่มเติมขอมูลเปนตน 
 ขอมูลที่นํามาใชในกระบวนการวิเคราะห SWOT นั้นตองเปนขอมูลที่ถูกตองโดยขอมูลจากทั้งสาม
แหลงจะตรวจสอบความถูกองซึ่งกันและกัน ยิ่งไปกวานั้น ขอมูลนั้น ๆ ตองเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอกลุม
ทั้งทางบวกและลบ ขอมูลที่สําคัญและถูกตองนี้ทําใหเกิดผลดีตอ กระบวนการ SWOT 3 ประการ คือ 1) เอื้อ
ใหเกิดการมองการณไกลไดดี 2) กําหนดภารกิจและวัตถุประสงคสอดคลองกับสถานการณ และ 3) ระบุ
จุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ไดใกลเคียงกับความเปนจริง 
 5) การกระตุนใหคิดและเปดเผยประเด็นท่ีซอนเรน 
 กระบวนการวิเคราะห SWOT อํานวยใหเกิดการคิดวิเคราะหสูงเพราะผูเขารวมจะเปนศูนยกลางของ
กระบวนการ ผูเขารวมจะเปนผูกระทําการตาง ๆ ในแตละขั้นตอน หากผูเขารวมทําไมไดในขั้นตอนใดก็ไม
สามารถขามไปได ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห SWOT จังเปนกระบวนการที่ตองใชความคิด การวิเคราะห 
และการอภิปรายโตเถียงเพื่อบรรลุถึงการตัดสินใจรวมกัน 
 ดวยเหตุแหงการใชความคิดและการโตแยง กระบวนการวิเคราะห SWOT จึงสรางสรรคใหเกิดกาคิด 
การมอบและความเขาใจแงมุมใหมโดยผูเขารวมอาจจะยังไมเคยคิดหรือเห็นแงมุมใหมนี้มากอน ซ่ึงกอใหเกิด
การเปดเผยประเด็นที่ซอนเรนของกลุมหรือคล่ีคลายสถานการณที่ซับซอนใหเห็นไดชัดเจนขึ้น (ไมใชเปน
ประเด็นซอนเรนโดยความตั้งใจของใคร แตเปนประเด็นซอนเรนโดยสถานการณ) ความชัดเจนดังกลาวมีผล
ตอการกําหนดกลยุทธที่ถูกตองยิ่งขึ้น 
 6)  การเปนเจาของและพันธสัญญา 
 จากการที่ผูเขารวมเปนผูคิด วิเคราะห ใชเหตุผล อภิปรายแลกเปลี่ยน จนกระทั่งนําไปสูการตัดสินใจ
ของเขาเองในการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธของกลุม กระบวนการวิเคราะห SWOT จึงชวย
สรางใหผูเขารวมเกิดความรูสึกเปนเจาของแผนงานและเกิดความผูกพันตอการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 
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การเปนเจาของที่สังเกตเห็นไดชัดเจนประการหนึ่ง คือ การเอยถึงแผนโดยใชคําวา “แผนของเรา” ของ
ผูเขารวม 
 อยางไรก็ดี การปฏิบัติตามแผนยังตองขึ้นอยูกับเงื่อนไข หรือมีตัวแปรบางอยางที่อาจเกิดขึ้นไดใน
อนาคต ซ่ึงอาจทําใหไมสามารถปฏิบัติตามแผนนั้น ได ดังนั้น กระบวนการวิเคราะห SWOT จึงควรใชอยาง
ตอเนื่องเปนประจําเพื่อใหเกิดการปรับแผนใหทันตอสถานการณและเงื่อนไขที่เปล่ียนแปลง 
 
ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห SWOT 
 
 การวิเคราะหองคกร 
 
 
 การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1 : การวิเคราะหประเมิน 

จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
 1) การเตรียมตัวผูเขารวม 
 2) การวิเคราะหปจจัยภายใน – จุดออนและจุดแข็ง 
 3) การวิเคราะหปจจัยภายนอก – โอกาสและอุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 : การสรางกลยุทธทางเลือก 
 1) การกําหนดภารกิจและวัตถุประสงคของกลุม 
 2) การสรางกลยุทธ 

 
 
 
 
 

การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 3 : การปรับปรุงและประเมิน 
กลยุทธทางเลือก 
 1) การจัดกระบวนการเสริมขอมูล 
 2) การปรับปรุงกลยุทธทางเลือก 
 3) การประเมินกลยุทธทางเลือก 
 4) การจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ 
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ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห SWOT : การประชุมปฏิบัติการ 
 
 การประชุมปฏิบัติการ SWOT ประยุกตมาจากงานของ Flavel andf Williams (1996) และออกแบบ
ใหสอดคลองกับบริบทขององคกรธุรกิจชุมชนซึ่งมีชาวบานเปนเจาของกิจการ และมีกําดําเนินงานแบบ
สหกรณรูปแบบการประชุมจึงเนนที่การปฏิบัติ โดยจําแนกการประชุมออกเปน 3 คร้ัง ดังนี้ 
 3.1 การประชุมปฏิบัติการครั้งท่ี 1 : การวิเคราะหประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เปนการวิเคราะหประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาส และขอจํากัด 
ควรใชเวลาประมาณ 2 วัน การประชุมปฏิบัติการประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ขั้นตอน 
 1) การเตรียมตัวผูเขารวม 
 ขั้นตอนนี้จะชวยใหผูเขารวมตระหนักถึงสภาวการณปจจุบันขององคกรของตน ความจําเปนที่
จะตองวางแผน และการกระตุนใหเกิดความพรอมที่จะเขาสูกระบวนการวางแผน โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
  1.1) นําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหองคกรในสวน ภารกิจวัตถุประสงค ผลที่เกิดขึ้น และกล
ยุทธที่ใชผานมาของกลุม 
  1.2) ใหผูเขารวมคิดคนหาปจจัยที่ทําใหเกิดผลเชนนี้ โดยใชเทคนิคการเขียนปจจัยที่คิดไดลง
ในกระดาษสีแผนเล็ก แลวอธิบายความคิดนั้น ๆ ตอกลุม โดยดําเนินการเชนนี้กับทุกคน จากนั้นจึงสรุปรวม 
ในการนี้อาจใหผูเขารวมเปนผูสรุป หรือผูดําเนินการเปนผู สรุปก็ได 
  1.3) เมื่อถึงตอนนี้ ผูเขารวมควรเขาจาสถานการณของกลุมวากลุมทําอะไรมาบาง ทําไมกลุม
จึงทําอยางนั้น และกลุมบรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด อยางไร จากความเขาใจสถานการณของกลุม
ดังกลาวจะทําใหผูเขารวมมีความพรอมเขาสูการวางแผน 
 2) การวิเคราะหปจจัยภายใน – จุดออน และจุดแข็ง 
 ขั้นตอนที่  2  นี้เปนการใหผูเขารวมพิจารณาจุดออนจุดแข็งจากการปฏิบัติงานของกลุม โดยพิจารณา
วาอะไรบางที่กลุมทําไดดี อะไรบางที่กลุมยังทําไดไมดี โดยปฏิบัติตามลําดับขั้น ดังนี้ 
  2.1) กระตุนใหผูเขารวมคิดถึงการทํางานที่กลุมทําไดดี ซ่ึงจะเปนจุดแข็งของกลุม (ดูตัวอยาง
จุดแข็ง ในบทที่ 6 กรณีศึกษา) แลวเขียนจุดแข็งนั้น ๆ ในกระดาษสีโดยใชกระดาษหนึ่งแผนตอหนึ่งขอ เชน 
ใชกระดาษสีเขียวสําหรับจุดแข็ง 
  2.2) ผูเขารวมแตละคนเสนอความคิดของตนตามขอ 2.1 แลวกระตุนผูเขารวมอภิปราย
ขอเสนอนั้น ๆ เพื่อ ใหเกิดความเขาใจและตัดสินใจวา ขอที่นําเสนอนั้นเปนจุดแข็งจริงหรือไม 
  2.3) ผูดําเนินการนําเสนอจุดแข็งซ่ึงไดจากการศึกษาองคกร (โดยใชกระดาษสีเขียนเตรียมไว
ตามสีในขอ 2.1) พรอมทั้งใหกลุมตรวจสอบความถูกตองและพิจารณาวา เปนจุดแข็งจริงหรือไม 
  2.4) นําเอาจุดแข็งจากขอ 2.2 และ 2.3 ซ่ึงผูเขารวมพิจารณาวา เปนจุดแข็งจริงมาสรุปรวม 
และจัดทําเปนรายการขุดจุดแข็ง ดังภาพที่ 1 
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จุดแข็ง 
1. 
2. 
3. 
4. 

 ภาพที่ 1 รายการชุดจุดแข็ง 
   
  2.5)  ผูเขารวมใหน้ําหนักจุดแข็งแตละขอ โดยพิจารณาจาก “เปนจุดแข็งที่มีศักยภาพสง
ผลกระทบตอกลุม (Potential impact)” และ “เปนจุดแข็งที่มีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ (relative important)” 
โดยใชเกณฑปริมาณต่ํามาก ต่ํา กลาง สูง สูงมาก จากนั้นนําเอาเกณฑนี้มาคํานวณเปนคะแนนโดยใหคา ต่ํา
มาก = 1, ต่ํา = 2 , กลาง = 3 , สูง = 4 , สูงมาก = 5 แลวรวมเปนคะแนนของแตละขอ และใหคาเปน
เครื่องหมายบวก (+) ดังภาพที่ 2 

จุดแข็งที่มีศักยภาพสงผลกระทบตอกลุม จุดแข็งที่มีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ 
จุดแข็ง สู ง

มาก 
สูง กลาง ตํ่า ตํ่ า

มาก 
สู ง
มาก 

สูง กลาง ตํ่า ตํ่ า
มาก 

รวม 

1. ✓     ✓     10 
2. ✓       ✓   8 
3.    ✓    ✓   5 
4.  ✓    ✓     9 

 ภาพที่ 2 จุดแข็งที่ใหน้ําหนักแลว 
 
  2.6) ดําเนินการเชนเดียวกันตั้งแตขอ 2.1 – 2.5 ในการวิเคราะหจุดออน โดยพิจารณาจากการ
ทํางานที่กลุมยังทําไดไมดี (ดูตัวอยางจุดออนในบทที่ 6 กรณีศึกษา) สําหรับกระดาษสีใหใชสีตางกัน เชน ใช
สีฟาสําหรับจุดออน สวนการใหน้ําหนักจุดออนแตละขอจะพิจารณาจาก “เปนจุดออนที่มีศักยภาพสง
ผลกระทบตอกลุม (potential impact)” และ “เปนจุดออนที่มีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ (relative important)” 
เกณฑคะแนนยังคงใชเกณฑเดิม แตใหคาเปนเครื่องหมายลบ (-) ดังภาพที่ 3 และ 4 
 

จุดออน 
1. 
2. 
3. 
4. 

 ภาพที่ 3 รายการชุดจุดออน 
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จุดออนที่มีศักยภาพสงผลกระทบตอกลุม จุดออนที่มีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ 
จุดออน สู ง

มาก 
สูง กลาง ตํ่า ตํ่ามาก สู ง

มาก 
สูง กลาง ตํ่า ตํ่ามาก รวม 

1.   ✓   ✓     -8 
2.     ✓   ✓   -4 
3.    ✓    ✓   -5 
4. ✓     ✓     -10 

 
 3) การวิเคราะหปจจัยภายนอก – โอกาสและอุปสรรค 

ภาพที่ 4 จุดออนที่ใหน้ําหนักแลว 

 ผูดําเนินการเชื่อมโยงผลการศึกษากลยุทธกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณสังคมเศรษฐกิจ โดยช้ีให
ผูเขารวมเห็นวา เมื่อสถานการณเปลี่ยนไป การปรับเปลี่ยนกลยุทธเปนสิ่งจําเปน จากนั้นกระตุนใหผูเขารวม
คาดการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงนั้นจะกระทบตอกลุมและธุรกิจของเขาในเชิง
โอกาสหรืออุปสรรค โดยปฏิบัติตามลําดับขั้น ดังนี้ 
  3.1) ผูดําเนินการเสนอการคาดการณการเปลี่ยนแปลงซึ่งไดจากการศึกษาวิเคราะหองคกร 
และใหผูเขารวมพิจารณาและอภิปรายการคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระดับหมูบาน ประเทศ
จนถึง ระดับโลก ในระยะ 5 ป ขางหนา 
  3.2) กระตุนใหผูเขารวมแตละคนพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนั้น จะกระทบตอกลุมและธุรกิจ
ของเขาในเชิงโอกาสหรืออุปสรรค (ดูตัวอยางโอกาสและอุปสรรคในบทที่ 6 กรณีศึกษา) โดยใหแตละคน
เขียนขอพิจารณาของตนในกระดาษสี เชน โอกาสใชกระดาษสีเหลืองอุปสรรคใชกระดาษสีชมพู แลวใหแต
ละคนนําเสนอขอพิจารณาของตนและรวมกันอภิปราย 
  3.3) ประมวลสวนที่เปนผลเชิงบวกเปนขอสรุปรวม บางขออาจไมตองพิจารณาเมื่อผูเขารวม
เห็นวา ไมมีผลกระทบตอกลุมแตอยางใด จากนั้นจัดทําเปนรายการชุดโอกาส ดังภาพที่ 5 

โอกาส 
1. 
2. 
3. 
4. 

 ภาพที่ 5 รายการชุดโอกาส 

 3.4) ผูเขารวมใหน้ําหนักโอกาสแตละขอโดยพิจารณาจาก “เปนโอกาสที่มีศักยภาพสงผลกระทบตอ
กลุม (Potential attraciveness)” และ “เปนโอกาสที่มีความเปนไปไดของความสําเร็จ (probability of success)” 
โดยใชเกณฑปริมาณต่ํามาก ต่ํา กลาง สูง สูงมาก จากนั้นนําเอาเกณฑนี้ มาคํานวณเปนคะแนนโดยใหคา ต่ํา
มาก = 1 , ต่ํา = 2 , กลาง = 3, สูง = 4 , สูงมาก = 5 แลวรวมเปนคะแนนของแตละขอ และใหคาเปน
เครื่องหมาย บวก (+) ดังภาพที่ 6 
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โอกาสที่มีศักยภาพสงผลกระทบตอกลุม โอกาสที่มีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ 
โอกาส สู ง

มาก 
สูง กลาง ตํ่า ตํ่ามาก สู ง

มาก 
สูง กลาง ตํ่า ตํ่ามาก รวม 

1. ✓      ✓    9 
2. ✓     ✓     10 
3.  ✓      ✓   7 
4. ✓      ✓    9 

 ภาพที่ 6 โอกาสที่ใหน้ําหนักแลว 
  3.5) ประมวลสวนที่เปนผลเชิงลบเปนขอสรุปรวม พรอมทั้งจัดทําเปนรายการอุปสรรค 
ผูเขารวมอาจไมพิจารณาบางขอซ่ึงเห็นวาไมมีผลกระทบตอกลุมแตอยางใด ดังภาพที่ 7 
 

อุปสรรค 
1. 
2. 
3. 
4. 

 ภาพที่ 7 รายการชุดอุปสรรค 

  3.6) ผูเขารวมใหน้ําหนักอุปสรรคแตละขอ โดยพิจารณาจาก “เปนอุปสรรคที่มีศักยภาพ
รุนแรงตอกลุม (potential severity)” และ “เปนอุปสรรคที่มีความเปนไปไดของการเกิดขึ้น (probability of 
occurrence)” ทั้งนี้ใชเกณฑคะแนนเชนเดียวกัน แตใหคาเปนเครื่องหมายลบ (-) ดังภาพที่ 8 
 

อุปสรรคที่มีศักยภาพสงผลกระทบตอกลุม อุปสรรคที่มีความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ 
อุปสรรค สู ง

มาก 
สูง กลาง ตํ่า ตํ่ามาก สู ง

มาก 
สูง กลาง ตํ่า ตํ่ามาก รวม 

1.    ✓  ✓     -7 
2. ✓     ✓     -10 
3.    ✓     ✓  -4 
4.  ✓    ✓     -9 

 ภาพที่ 8 อุปสรรคที่ใหน้ําหนักแลว 
 
 เมื่อการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1 เสร็จสิ้น จะเวนระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน เพื่อใหผูเขารวมได
ผอนคลาย ขณะเดียวกันผูดําเนินการมีเวลาจัดการมีเวลาประมาณ 3-7 วัน เพื่อใหผูเขารวมไดผอนคลาย 
ขณะเดียวกันผูดําเนินการมีเวลาจัดการกับขอมูล และเตรียมการแสดงขอมูลตาง ๆ เชน ทํากราฟ แสดง
น้ําหนักจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของกลุม 
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 4.2 การประชุมปฏิบัติการครั้งท่ี 2 : การสรางกลยุทธทางเลือก
 การประชุมปฏิบัติการครั้งที่  2 เปนการสรางกลยุทธทางเลือกควรใช เวลาประมาณ  2 วัน 
ประกอบดวยขั้นตอนยอย 2 ขั้นตอน 
 
 1) การกําหนดภารกิจและวัตถุประสงคของกลุม 
 ขั้นตอนนี้เปนการกําหนดภารกิจและวัตถุประสงคของกลุมใหมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะ 5 ปขางหนา การกําหนดภารกิจและวัตถุประสงคมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1) กระตุนใหผูเขารวมคิดวา ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
กลุมของตนจะเปนอยางไร หรือจะเปนลักษณะใด  
  1.2) จากนั้นใหผูเขารวมชวยกันกําหนดและเขียนภารกิจของกลุม 
  1.3) ผูเขารวมชวยกันกําหนดและเขียนวัตถุประสงคของกลุม 
 
 2) การสรางกลยุทธทางเลือก 
 ขั้นตอนนี้เปนการสรางกลยุทธที่เปนทางเลือก ซ่ึงกลุมตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชเปน
แนวทางปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมการสรางกลยุทธทางเลือกกระทําในขอบเขตจุดออน จุดแข็ง 
โอกาสและอุปสรรคของกลุม โดยใชวิธีการเรียกวา SWOT matrix ดังนี้ 
  2.1) แยกจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคตามประเภทหนาที่ของกลุม ในที่นี้ แยกเปน
การบริหารบุคคล การเงิน การผลิต และการตลาด 
  2.2) คัดเฉพาะจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคที่มีคะแนนสูง ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนปจจัย
ที่มีความสําคัญ สวนจุดออน จุดแข็งที่มีคะแนน ต่ําจะไมนํามาพิจารณา แตสามารถยอนกลับไปพิจารณาปจจยั
ที่มีคะแนน ต่ําได 
  2.3) เรียงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคตามลําดับคะแนนโดยจําแนกตามการบริหาร
บุคคล การเงิน การผลิต และการตลาด 
  2.4) สรางตาราง matrix ของแตละประเภท โดยจุดแข็งและจุดออนที่เรียงคะแนนไวแลวอยู
ในแนวนอน และโอกาสและอุปสรรคที่เรียงคะแนนไวแลวอยูในแนวตั้ง ดังภาพที่ 9 
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 จุดแข็ง 
1.--------------------------(10) 
2.---------------------------------(10) 
3.-------------------------------(9) 
4.---------------------(8) 
5.---------------------------------(8) 

จุดออน 
1.---------------------(-10) 
2.---------------------------(-8) 
3.---------------------------(-7) 
4.-----------------------(-7) 

โอกาส 
1.--------------------------(10) 
2.-------------------------------(9) 
3.--------------------------------(9) 

  

อุปสรรค 
1.--------------------------(-9) 
2.--------------------------------(-9) 
3.--------------------------------(-8) 
4.----------------------(-7) 

  

 ภาพที่ 9 การเตรียม SWOT matrix โดยการเรียงคะแนนจากต่ําไปหาสูงของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 
 
  2.5) สรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารบุคคลโดยใชจุดแข็งของกลุมไปชวงชิงโอกาสที่
คาดวาจะเกิดขึ้น โดยใชวิธีการจับคูระหวางจุดแข็งและโอกาส หากคูใดเกิดความสอดคลองที่เรียงในที่นี้วา 
“ปง2” ก็ทําการบันทึกกลยุทธทางเลือกนั้นไว ในการจับคูนั้นอาจใชจุดแข็งหรือโอกาสมากกวาหนึ่งขอก็ได 
หรืออาจจะใชเพียงอยางเดียวก็ได หรือบางขออาจไมทําใหเกิดกลยุทธ และกลยุทธทางเลือกในสวนนี้ เรียกวา
กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส ดังภาพที่ 10 
  2.6) สรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารบุคคลโดยใชจุดแข็งของกลุมเลี่ยงอุปสรรคที่คาดวา
จะเกิดขึ้น โดยใชวิธีการจับคูระหวาจุดแข็งและอุปสรรค หากคูใดเกิดความสอดคลองที่เรียกในที่นี้วา “ปง” ก็
ทําการบันทึกกลยุทธทางเลือกนั้นไว ในการจับคูนั้นอาจใชจุดแข็งหรืออุปสรรคมากกวาหนึ่งของก็ได หรือ
อาจจะใชเพียงอยางเดียวก็ได หรือบางขออาจไมทําใหเกิดกลยุทธ และกลยุทธทางเลือกในสวนนี้ เรียกวา กล
ยุทธจุดแข็ง-อุปสรรค ดังภาพที่ 10  
  2.7)  สรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารบุคคลโดยใชโอกาสที่คาดวาจะเกิดขึ้นของกลุมมา
แกไขจุดออน โดยใชวิธีการจับคูระหวาง จุดออนและโอกาส หากคูใดเกิดความสอดคลองที่เรียกในที่นี้วา 
“ปง” ก็ทําการบันทึกกลยุทธทางเลือกนั้นไว ในการจับคูนั้นอาจใชจุดออนหรือโอกาสมากกวาหนึ่งขอก็ได 
หรืออาจจะใชเพียงอยางเดียวก็ได หรือบางขอก็ไมทําใหเกิดกลยุทธ กลยุทธทางเลือกในสวนนี้ เรียกวา กล
ยุทธจุดออน – โอกาส ดังภาพที่ 10 
  2.8) สรางกลยุทธทางเลือกในการบริหารบุคคลโดยการลดจุดออนของกลุมและเลี่ยง
อุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยใชวิธีการจับคูระหวางจุดออนและอุปสรรค หากคูใดเกิดความสอดคลองที่
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เรียกในที่นี้วา “ปง” ก็ทําการบันทึกกลยุทธทางเลือกนั้นไวในการจับคูนั้นอาจจะใชจุดออนหรืออุปสรรค
มากกวาหนึ่งขอก็ได หรืออาจจะใชเพียงอยางเดียวก็ได หรือบางขอก็ไมทําใหเกิดกลยุทธ กลยุทธทางเลือกใน
สวนนี้ เรียกวากลยุทธ จุดออน – อุปสรรค ดังภาพที่ 10 
   

 จุดแข็ง (S) 
1.--------------------------(10) 
2.---------------------------------(10) 
3.-------------------------------(9) 
4.---------------------(8) 
5.---------------------------------(8) 

จุดออน ( W ) 
1.---------------------(-10) 
2.---------------------------(-8) 
3.---------------------------(-7) 
4.-----------------------(-7) 

โอกาส ( O ) 
1.--------------------------(10) 
2.-------------------------------(9) 
3.--------------------------------(9) 

กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส 
 
1.------ปง-------------(S1,S5,O2X) 
2------------------------(S4,O1,O3) 
3.---------------(S3,O1,O2) 
4.-----------------(S5,O3) 

กลยุทธจุดออน-โอกาส 
1.-----------------(W2,O1) 
2.---------------(W2) 

อุปสรรค (T) 
1.--------------------------(-9) 
2.--------------------------------(-9) 
3.--------------------------------(-8) 
4.----------------------(-7) 

กลยุทธจุดแข็ง-อุปสรรค 
1.---------------(S2,S3,S4,S5,T1) 
2.--------------------(S4,T1,T3) 

กลยุทธจุดออน-อุปสรรค 
 
1.-------ปง------------------------- 
(W4,T3,T4) 

ภาพที่ 10 การสรางกลยุทธทางเลือกจาก SWOT martix  
 
  2.9) เมื่อถึงขั้นนี้ จะไดกลยุทธทางเลือกทั้ง 4 แบบนี้ คือกลยุทธจุดแข็ง – โอกาส กลยุทธจุด
แข็ง-อุปสรรค กลยุทธจุดออน – อุปสรรค (ดูตัวอยางกลยุทธทางเลือกทั้ง 4 แบบในบทที่ 6 กรณีศึกษา) 
  2.10) จากนั้น ทําวิธีการเดียวกันตั้งแต 2.4 ถึง 2.8 ในเรื่องการบริหารเงิน การบริหารการผลิต 
และการบริหารการตลาด ตามลําดับเมื่อการประชุมปฏิบัติการ คร้ังที่ 2 เสร็จสิ้น ควรเวนระยะเวลาประมาณ 
3-7 วัน เพื่อใหผูเขารวมไดผอนคลาย ขณะเดียวกัน ผูดําเนินการมีเวลาจัดกลุมกลยุทธ ทางเลือกที่ชํ้าและรวบ
กลยุทธทางเลือกที่อยูในเรื่องเดียวกันใหเปนกลุม กอนเพื่อเตรียมเสนอในการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 3 
 4.3 การประชุมปฏิบัติการครั้งท่ี 3 : การปรับปรุงและประเมินกลยุทธทางเลือก
 ในกรณีที่อาจพบวา ผูเขารวมคาดการณการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจ
ของกลุมไดไมกวางขวางนัก ผูดําเนินการมีความจําเปนตองจัดกระบวนการเสริมความรูหรือขอมูล โดยอาจ
เชิญบุคคลที่มีขอมูลหรือความรูนั้น ๆ มาเปนวิทยากร เพื่อขยายความคิดหรือมุมมองที่กวางขวางขึ้น สําหรับ
การประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 3 ใชเวลาประมาณ 2 วันกับผูเขารวมชุดเดิม โดยมีขั้นตอนยอย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 1) การจัดกระบวนการเสริมขอมูล 
 จากผลการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 2 ผูดําเนินการควรทราบแลววาผูเขารวมยังขาดขอมูลในสวนใด 
ควรจะเพิ่มขอมูลในดานใด ซ่ึงในการนี้ผูดําเนินการจะติดตอวิทยากรมาบรรยายวิเคราะหขอมูลการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจในอนาคต หรือผูดําเนินการและผูเขารวมอาจชวยกันหาขอมูลเพิ่มเติม แลว
นํามาวิเคราะหรวมกันก็ได 
 2) การปรับปรุงกลยุทธทางเลือก 
 ผูเขารวมทําการปรับปรุงกลยุทธทางเลือก โดยวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับกลุม
เพิ่มเติม แลวสรางกลยุทธทางเลือกเพิ่มขึ้นจากนั้นนําเอากลยุทธทางเลือกที่สรางไวแลวและกลยุทธที่เพิง่ไดมา
สรุปเปนกลยุทธทางเลือกชุดใหม 
 3) การประเมินกลยุทธทางเลือก 
 ผูเขารวมทําการประเมินกลยุทธทางเลือกทั้งหมด กลยุทธทางเลือกที่ผานการประเมินแลวจะเปนกล
ยุทธที่นําไปปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ การประเมินกลยุทธทางเลือกจะกระทํา 2 ขั้นตอน คือ 
  3.1) พิจารณาและตรวจสอบความสอดคลองระหวางกลยุทธทางเลือกกับวัตถุประสงคของ
กลุม โดยคาดวาเมื่อนํากลยุทธทางเลือกใด ๆ ไปปฏิบัติ แลวจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกลุมได 
  3.2) ประเมินโดยการใชเกณฑ 3 ประการ คือ มีความเหมาะสม หรือๆไม เปนไปไดหรือไม 
และยอมรับกันหรือไม ทั้งนี้อาจมีกลยุทธทางเลือกที่ไมผานเกณฑทั้ง 3 ประการ ดังภาพที่ 11 

กลยุทธทางเลือก เหมาะสมหรือไม เปนไปได หรือไม ยอมรับกันหรือไม 
1.------------------------------ ✓ ✓ ✓ 
2.----------------------- ✓  ✓ 
3.--------------------------------- ✓ ✓ ✓ 
4.-------------------------------  ✓ ✓ 

 
 4) การจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ 

ภาพที่ 11 การใชเกณฑประเมินกลยุทธทางเลือก 

 ผูเขารวมจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ โดยการจับคูเปรียบเทียบที่ละคูทุกกลยุทธ ในแตละคูกล
ยุทธที่เปรียบเทียบกัน กลยุทธที่สําคัญกวาจะถูกใหเครื่องหมายไว เชน กลยุทธที่หนึ่งเปรียบเทียบกับกลยุทธที่
สอง หากกลยุทธที่หนึ่งสําคัญกวากลยุทธที่สอง ก็จะทําเครื่องหมายไวที่กลยุทธที่หนึ่ง จากนั้น ดําเนินการ
เปรียบเทียบกลยุทธที่หนึ่งกับสาม, ส่ี, ... จนกระทั่งเสร็จสิ้นการเปรียบเทียบทุกคู จึงรวมคะแนนของ
เครื่องหมายที่กลยุทธแตละขอไดรับ กลยุทธที่ไดคะแนนมากที่สุดจะเปนกลยุทธที่มีความสําคัญเปนอันดับ
แรก และกลยุทธที่ไดคะแนนมากที่สุดจะเปนกลยุทธที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก และกลยุทธที่มีคะแนน
รองลงไป ก็จะเปนกลยุทธที่มีความสําคัญอันดับสอง เปนลําดับไป ทั้งนี้การจับคูเปรียบเทียบกลยุทธกระทํา
ตามการจําแนกประเภทของกลยุทธ คือกลยุทธการบริหารคน กลยุทธการบริหารเงิน กลยุทธการบริหารการ
ผลิตและกลยุทธการบริหารการตลาด ดังภาพที่ 12 
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กลยุทธทางเลือกการบริหารการเงิน การจัดลําดับความสําคัญ ผลรวม 
1.----------------------------------------------- 1                1                1 

2                3                4 
1 

2.------------------------ 2                 2 
3                 4 

3 

3.--------------------------------- 3 
4 

0 

4.-------------------------------------------  
 

2 

 ภาพที่ 12 การจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธโดยการจับคูเปรียบเทียบแบบพบกันหมด 
 
 5) การจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธโดยสมาชิก 
 ผูเขารวมเสนอกลยุทธที่ยังไมไดจัดลําดับความสําคัญใหแกสมาชิกของกลุม แลวเปดใหสมาชิก
ซักถาม อภิปราย และเสนอความเห็นเพิ่มเติม เมื่อซักถามเสร็จเรียบรอยแลว ก็ใหสมาชิกจัดลําดับความสําคัญ
ตามวิธีของขั้นตอนที่ผานมา 
 หากกลุมมีสมาชิกมาก อาจคัดตัวแทนหรือสุมตัวแทนของสมาชิกก็ได แตหากสมาชิกไมมากนัก การ
ประชุมสมาชิกทั้งหมดก็สามารถกระทําได ขั้นตอนนี้เอื้อใหสมาชิกมีสวนรวมในกระบวนการวางกลยทุธและ
มีความเขาใจกลยุทธ (แผนงานของกลุม) ซ่ึงทําใหเขาเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีพันธะผูกพันกับกลุม
มากขึ้น 
 6) การพิจารณาขั้นสุดทายของการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ 
 ผูเขารวมพิจารณาการเปรียบเทียบลําดับความสําคัญของสมาชิกและผูเขารวม เพื่อหาขอสรุปสุดทาย
ของการลําดับความสําคัญของกลยุทธ เมื่อจัดทําขอสรุปเสร็จแลว กลุมจะไดแผนงานกลยุทธซ่ึงกลุมจะใชเปน
แนวทางในการทํางานของกลุมตอไป 
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เงื่อนไข ขอจํากัด และเทคนิคของกระบวนการวิเคราะห SWOT 
 
 จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการของผูเขียน พบวา แมกระบวนการวิเคราะห SWOT จะเปนเครื่องมือที่ดีใน
การวางแผนสําหรับองคกรธุรกิจชุมชน แตกระบวนการก็มีความซับซอนในตัวมันเอง ซ่ึงความซับซอน
ดังกลาวทําใหเกิดเงื่อนไขและขอจํากัดของการใชกระบวนการวิเคราะห SWOT ในการวางแผนกลยุทธของ
องคกรธุรกิจชุมชน นอกจากนี้การวางแผนอยางเปนระบบยังเปนเรื่องใหมสําหรับเกษตรกร การดัดแปลง
เทคนิคบางประการที่เอื้อใหเกษตรกรเกิดความเขาใจและดําเนินการไดเปนสิ่งจําเปน ซ่ึงผลจากงานวิจัยนี้พบ 
เงื่อนไข ขอจํากัด และเทคนิคของกระบวนการวิเคราะห SWOT สําหรับองคกรธุรกิจชุมชน ดังนี้ 
 5.1  เงื่อนไขและขอจํากัดของกระบวนการวิเคราะห SWOT  
 เงื่อนไขของกระบวนการวิเคราะห SWOT บางครั้งเปนขอจํากัดในตัวดวย จึงจําแนกจากกันคอนขาง
ยาก ผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการพบเงื่อนไขและขอจํากัด 7 ประการ คือ 
 1) การตระหนักถึงความตองการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญของผูนํา 
 การตระหนักถึงความตองการเปลี่ยนแปลนอยางมีนัยสําคัญของผูนําเปนเงื่อนไขเบื้องตนสําหรับการ
ทํากระบวนการวิเคราะห SWOT หากผูนําของกลุมไมมีความตองการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนากลุมดวยสาเหตุ
ใดก็ตาม ผูนําจะไมใหความรวมมือหรือไมสนใจเทาที่ควร การดําเนินกระบวนการวิเคราะห SWOT จะ
เปนไปไดยากและจะไมเกิดประโยชนแตอยางใด 
 จากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบวา ถึงแมวา ทั้งสมากลุมประสบความสําเร็จ
ทางดานธุรกิจ แตผูนําของแตละกลุมก็มีประเด็นที่ตองการใหกลุมเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อผูนําไดทราบเปน
เบื้องตนวา กระบวนการ SWOT อาจชวยคลี่คลายประเด็นปญหาในใจเของเขาได ความในใจของผูนําจึงมีสูง
และความรวมมือเปนไปดวยดี 
 2) ความสามารถการมองการณไกลของผูนําและการเสริมขอมูลจากวิทยากรภายนอก 
 ความสามารถมองการณไกลเปนทั้งเงื่อนไขและขีดจํากัดของผูเขารวม จากการวิจัยพบวา ผูเขารวมมี
ความตื่นตัวตอการรับขอมูลและการเรียนรูเมื่อเปรียบเทียบกับชาวบานทั่ว ๆ ไป เขาไดไปศึกษาดูงานในที่ตาง 
ๆ และเขารวมการอบรมโดยการสนับสนุนของหนวยงานภายนอก เชน หนวยงานรัฐและเอกชน ตลอดจน
การเรียนรูจากคณะตาง ๆ ที่มาศึกษาดูงานกลุมของเขา เขามีโอกาสไดพูดคุยแลกเปลี่ยนจากบุคคลที่เขาไป
พูดคุย เยี่ยมเยียน หรือเขาไปทํางานวิจัย ส่ิงเหลานี้ทําใหผูเขารวมมือการพัฒนาความสามารถในการคิดอยาง
จริงจัง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงความคิดเปนอันมาก ความสามารถเหลานี้เปนเงื่อนไขที่สําคัญที่ทําใหการ
ใชกระบวนการวิเคราะห SWOT มีประสิทธิภาพ 
 แตก็พบวา ความรูและขอมูลของผูเขารวมที่มีอยูนั้น ไมเพียงพอตอการคาดการณโอกาสและ
อุปสรรคที่คาวดาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ ส่ิงนี้จึงเปนขอจํากัด ดังนั้น การจัด
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กระบวนการเสรามขอมูลจึงเปนเงื่อนไขประการหนึ่ง ทั้งนี้ สามารถกระทําโดยการเชิญวิทยากรมาใหความรู
และขอมูล หรืออาจสรางระบบขอมูลของกบลุมมาชวยงานได 
 3) ความสอดคลองกับบริบทสังคมวัฒนธรรมชนบท 
 กระบวนการวิเคราะห SWOT ตองถูกดัดปลงใหมีความสอดคลองกับบริบทสังคมวัฒนธรรมชนบท
ในดานภาษา ชวงเวลา สถานที่สถานภาพหญิงชาย ความคุนเคย และความเปนอาชีพเกษตรกร ซ่ึงบริบท
เหลานี้อาจกลายเปนขอจํากัดของกระบวนการวิเคราะห SWOT ได 
 ภาษาเปนปญหาในสองลักษณะ คือ ประการแรก หากผูดําเนินการไมเขาภาษาถิ่นทีผุเขารวมใช
ประจําวัน อาจทําใหตีความผิดไปไดหรือในบางภาษาถิ่น ผูดําเนินการอาจไมรูภาษานั้น ๆ เลย การสื่อสารจะ
กระทําไดยากขึ้น ประการที่สอง การแปลความหมายศัพทเฉพาะทางวิชาการไปสูภาษาพูดในชีวิตประจําวัน
เปนปญหาเชนกัน ดังนั้นการปรับภาษาวิชาการเปนภาษาพูดและการแกไขวิธีการสื่อความหมายจึงเปนความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะเอื้อใหผูเขารวมติดตามกระบวนการไดอยางดี 
 เนื่องจาก SWOT เปนกระบวนการใชความคิดและเปนกระบวนการเรียนรู จึงตองการความตั้งใจสูง
จากผูเขารวม โดยทั่วไป เกษตรกรมักจะไมคุนเคยกับการประชุมหลายวันติดตอกันในบรรยากาศแบบ
สํานักงาน ชวงเวลาและสถานที่จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองจัดปรับใหเขากับบริบทสังคมวัฒนธรรมชนบท ในแง
ของเวชลาควรจัดแบบเวนชวง 3 ชวง และการกําหนดเวลาในแตละวันควรอยูในชวงที่เกษตรกรจัดการงาน
เรือนและไรนาประจําวันเสร็จแลว นอกจากนี้ ยังควรจัดในชวงที่ไมตรงกับฤดูกาลการผลิตทางการเกษตร 
สวนสถานที่นั้น ควรเปนสถานที่ที่มีความสงบ แยกออกมาเปนสวนตัวและมีความเปนกันเอง ศาลาวัดเปนที่
หนึ่งที่มีความเหมาะสม 
 มีขอคนพบในเรื่องการโตเถียงอภิปรายระหวางกลุมผูเขารวมที่เปนหญิงหรือชายเปนหลัก พบวา 
กลุมผูชายจะมีการโตเถียง อภิปรายมากกวากลุมผูหญิง และตองการความเด็ดขาดในมติชนะหรือแพในขณะที่
กลุมผูหญิงจะประนีประนอมในขอตกลง ลักษณะความแตกตางกันนี้มีผลตอการกําหนดกลยุทธโดย
กระบวนการ SWOT ตองการการอภิปรายสูงเพื่อใหไดขอเท็จจริง และเพื่อใหเกิดการพิจารณาอยางรอบคอบ 
หากการอภิปรายโตแยงกระทําแบบประนีประนอม อาจมีผลในชวงการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 
 ความเปนคนหมูบานเดียวกันมีผลตอการอภิปรายของผูเขารวมเชนกัน จากงานวิจัยพบวา หากมี
ผูเขารวมที่อยูในหมูบานเดียวกันมากและมีผูเขารวมตางหมูบานนอย ผูเขารวมที่อยูหมูบานเดียวกันจะมีสวน
รวมในการอภิปรายสูง ในขณะที่ผูเขารวมมาจากหมูบานอื่นจะมีสวนรวมไมมากนัก แตสภาพเชนนี้จะไม
เกิดขึ้นเมื่อผูเขารวมมาจากที่ตางกันในจํานวนที่ใกลเคียงกัน การอภิปรายจะเกิดการกระจายในหมูผูเขารวม 
 การมีอาชีพเกษตรกรซึ่งเปนอาชีพที่ทําโดยลําพังครอบครัว และเปนอาชีพที่เปนฝายตั้งรับมานาน ทํา
ใหเกษตรกรโดยทั่วไปมักจะไมโตเถียงอภิปรายมากนัก มีความออมชอม และมักเปนผูฟงมากกวาผูพูด 
ลักษณะเชนนี้มีผลตอการอภิปรายในกระบวนการ SWOT 
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 4) ผูเขารวมและจํานวน 
 เพื่อใหกลยุทธที่ไดมีผลในการปฏิบัติ ผูเขารวมควรเปนผูนําหลักกรรมการบริหาร และผูปฏิบัติหลัก 
ซ่ึงกลุมคนเหลานี้เปนตัวจักรสําคัญในการทํางานใหกับกลุม เงื่อนไขการเลือกบุคคลเปนผูเขารวมจึงตององิอยู
ในหลักการ “คนทํา คือคนกําหนด และคนกําหนด คือ คนทํา” 
 สวนจํานวนผูเขารวมที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการ SWOT งานวิจัยพบวา จํานวน 10 – 15 คน 
เปนจํานวนที่เหมาะสมเพราะกระบวนการ SWOT ตองการการอภิปรายและการใชความคิด 
 5) การปองกันตนเอง 
 ขอจํากัดประการหนึ่งของกระบวนการ SWOT คือ ผูเขารวมจะมีการปองกันตนเอง จากวิจัยนี้ พบวา 
เขายอมรับจุดออน แตใหคะแนนคอนขางต่ํา และพิจารณาจุดออนบางประการวาไมมีผลตอกลุมการมีกลไก
ปองกนตนเองเชนนี้อาจเปนเพราะวา แตละกลุมประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ และอาจสืบเนื่องจาก
ความที่ตองการรักษาภาพพจนของกลุมไว ลักษณะการปองกันตนเองนี้จะเปนเงื่อนไขของกระบวนการ 
SWOT ที่ผูเขารวมตองลดกลไกการปองกันตนเองใหนอยที่สุด วิธีหนึ่งที่อาจลดการปองกันตนเองได คือ คน
ในกลุมหรือองคกรเปนผูกระทํากระบวนการ SWOT เอง ซ่ึงอาจทําใหกระบวนการ SWOT มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 6) ความยากซึ่งเกิดจากตัวกระบวนการ 
 จากงานวิจัยนี้ พบวา กระบวนการ SWOT มีความยากในตัวของกระบวนการเอง ความยากนี้เปน
ขอจํากัดหนึ่งซึ่งผูดําเนินการตองมีเทคนิคชวยลดความยุงยาก ความยากนี้เปนขอจํากัดหนึ่งซึ่งผูดําเนินการ
ตองมีเทคนิคชวยลดความยุงยาก ความยากของกระบวนการ SWOT ที่สําคัญมี 3 ประการ คือ 

 การคนหาจุดออนและจุดแข็งที่เปนจริงและถูกตองเปนความยากประการแรก ผูดําเนินการ
ตองทําใหผูเขารวมตระหนักวา การขุดคนจุดออนและจุดแข็งเปนสิ่งที่สําคัญมาก หากการ
ระบุจุดออนและจุดแข็งคลาดเคลื่อนไป จะทําใหกลยุทธที่ไดผิดพลาด 

 การคาดการณโอกาสและอุปสรรคใหไดใกลเคียงเปนสิ่งที่ยากเชนกัน เพราะการคาดการณ
ไดดี ตองมีขอมูลที่กวางขางและสะสมมาพอสมควร 

 การ “ปง” จากการจับคูระหวางจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ใน SWOT matrix เพื่อ
สรางกลยุทธเปนสิ่งที่ยากที่ สุด  เนื่องจากการ  “ปง” นี้ตองอาศัยการมองอยางลึกซึ้ง 
(comprehensive perception) ถึงความสัมพันธและผลกระทบระหวางปจจัยทั้ง 4 ประการ 
และอาศัยความลุมลึกของประสบการณคนคิดแนวทางการรุกหรือตั้งรับตอการเปลี่ยนแปลง
สังคมเศรษฐกิจในระดับตาง ๆ ตลอดจนการแกไขขอบกพรองของกลุมอยางจริงจัง 

7) ความตองการทีมดําเนินการกระบวนการ วิเคราะห SWOT 
 ความตองการทีมดําเนินการในการทํากระบวนการวิเคราะห SWOT สําหรับองคกรธุรกิจชุมชนเปนอีก
เงื่อนไขหนึ่ง ทั้งนี้เปนเพราะวาผูเขารวมซึ่งเปนเกษตรกรยังไมมีความคุนเคยกับการวางแผนที่เปนระบบ โดย 
เฉพาะกระบวนการวิเคราะห SWOT เปนกระบวนการที่มีความยากในตัวเองและเปนสิ่งใหมสําหรับเกษตรกร 
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 การหาทีมดําเนินการกระบวนการวิเคราะห SWOT เปนสิ่งที่ตองระมัดระวัง เพราะตองจัดหาทีมให
เขากับธรรมชาติและบริบทขององคกรธุรกิจชุมชน ผลจากการวิจัยนี้ ช้ีใหเห็นวา ทีมดําเนินการควรมี
ประสบการณการทํางานกับเกษตรกร มีความเขาใจลักษณะหรือธรรมชาติของกลุมเกษตรกรหรือองคกร
ชาวบาน และควรมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขององคกรธุรกิจชุมชนนั้น ๆ ดังนั้นการสรางทีม
ดําเนินการกระบวนการวิเคราะห SWOT ควรประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังกลาวมาแลว 
 5.2 เทคนิคท่ีใชในกระบวนการวิเคราะห SWOT 
 ผลจากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการพบเทคนิคที่ใชในกระบวนการวิเคราะห SWOT 6 ประการ คือ 
 1) การเขียนความคิดในกระดาษสี 
 เทคนิคการเขียนความคิดในกระดาษสีชวยใหผู เขารวมไดคิดกลั่นกรอง และเปนสื่อในการ
แลกเปลี่ยนอภิปรายความคิดและขยายความคิดของผูเขารวมใหกวางขวางขึ้นดวย นอกจากนี้กระดาษสียังชวย
ในการจัดกลุมความคิด และเคลื่อนยายจัดกลุมใหมได 
 2) การกระตุนใหเกิดการอภิปราย 
 การกระตุนใหผูเขารวมอภิปรายเปนเทคนิคที่ชวยใหเขากระตือรือรนในการเขารวมกระบวนการ การ
ใชคําถามเปนเทคนิคที่ชวยกระตุนใหเขาตอบ อาจตองใชคําถามนําบางเพื่อกระตุนใหคิด การเขียนขอความ
หรือวาดภาพสิ่งที่เขาเสนอหรือพูดบนกระดานเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่ชวยทําใหการอภิปรายเกิดความตอเนื่อง
ขึ้นได หากปลอยใหผูเขารวมฟงเปนเวลานาน จะเกิดความเบื่อหนายและงวงได บางครั้งอาจตองแทรก
กิจกรรมคลายเครียดบางเปนระยะ ๆ ดังนั้น การกระตุนใหเกิดการอภิปรายเปนเทคนิคที่สําคัญอยางยิ่ง 
 3) การใหน้ําหนักเพื่อระบุปจจัยหลัก 
 เทคนิคการใหน้ําหนักเปนเทคนิคที่ชวยระบุวา จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค อันใดเปนปจจัย
หลักที่มีผลตอองคกรอยางยิ่งเทคนิคนี้ดัดแปลงมาจากงานของ Flavel and Williams (1996) 
 การใหน้ําหนักแตละชุดปจจัยใชวิธีการใหคะแนน โดยปจจัยที่มีคาคะแนนสูงจะเปนปจจัยหลักในแต
ละชุด การใหคะแนนปจจัยพิจารณาเกณฑ ดังนี้ 

 ใชเกณฑ “ปจจัยที่มีศักยภาพสงผลกระทบตอกลุม (potential impact)” และ “ปจจัยที่มี
ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบ (relative important)” สําหรับปจจัยชุดจุดออนและจุดแข็ง 

 ใชเกณฑ “ปจจัยโอกาสทีมีความเปนไปไดของความสําเร็จ (probability of success)” และ 
“ปจจัยโอกาสที่มีศักยภาพสงผลสําหรับปจจัยชุดโอกาส 

 ใชเกณฑ “ปจจัยอุปสรรคที่มีความเปนไปไดของการเกิดขึ้น (probability of occurrence)” และ 
“ปจจัยอุปสรรคที่มีศักยภาพรุนแรงตอกลุม (potential severity)” สําหรับปจจัยอุปสรรค 

 
สําหรับเกษตรกร การใหคะแนนจะเปนแบบ 5 ระดับ คือ ต่ํามาก ต่ํา กลาง สูง สูงมาก ซ่ึงจะแปลง 

คะแนนนี้เปนตัวเลข โดยใหคาต่ํามาก = 1 , ต่ํา = 2 , กลาง = 3, สูง = 4, และสูงมาก = 5 แลวจึงหาคารวมของ
แตละปจจัย โดยจุดแข็ง และโอกาสใชเครื่องหมายบวก (+) สวนจุดออนและอุปสรรคใชเครื่องหมายลบ (-) 
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 4) เทคนิคการจับคู 
 การจับคู (SWOT matching) เปนเทคนิคที่ดัดแปลงมาจาก งานของ David (1996) เทคนิคการจับคูใช
ในการสรางกลยุทธทางเลือก โดยใชวิธีการจับคูที่ละคูระหวางปจจัยจุดออนและโอกาส จุดออน และอปุสรรค
จุดแข็งและโอกาส จุดแข็งและอุปสรรค ทั้งนี้ ในการจับคูแตละครั้งอาจจะใชปจจัยหลายตัวก็ได หรือโดยตัว
มันเองอาจไมจับคูกับตัวใดเลยก็ได จากการใชเทคนิคนี้พบวา กลยุทธที่ไดมีความละเอียดและเปนจุดเล็ก ๆ 
จึงตองจัดกลุมกลยุทธที่คลายกัน แลวสังเคราะหเปนกลยุทธทางเลือก 
 5) การจัดลําดับความสําคัญ 
 เทคนิคการจับคูเปรียบเทียบแบบพบกันหมดชวยในการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธ โดยเฉพาะ
เมื่อมีกลยุทธที่ตองการเปรียบเทียบจํานวนมาก เทคนิคการจับคูเปรียบเทียบนี้จะชวยใหการเปรียบเทียบ
กระทําไดงายขึ้น 
 การจับคูเปรียบเทียบกระทําโดยกลยุทธแตละตัวจะถูกเปรียบเทียบกับตัวอ่ืน ๆ เชน กลยุทธที่หนึ่ง
เปรียบเทียบกับกลยุทธที่สอง กลยุทธที่หนึ่งเปรียบเทียบกับกลยุทธที่สาม และสืบเนื่องกันไปจนกระทั่งกล
ยุทธทุกตัวถูกเปรียบเทียบระหวางกัน กลยุทธที่ถูกเลือกมากที่สุดจะเปนกลยุทธที่สําคัญที่สุด และกลยุทธที่ถูก
เลือกอันดับตอไปก็จะสําคัญรองลงไปตามลําดับ 
 6) บรรยากาศผอนคลาย 
 การสรางบรรยากาศผอนคลาย เปนกันเอง และมีกิจกรมคลายเครียด เปนสิ่งจําเปนมาก การพักดื่มน้ํา
เย็น ชา กาแฟ ก็ชวยใหผูเขารวมผอนคลายได การเลาเรื่องตลก หรือการพูดจากสนุกสนานชวยทําให
บรรยากาศดีขึ้น 
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