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การวิเคราะห์ SWOT Analysis

• SWOT Analysis คือการเปรียบเทียบและตัดสินใจทางเลือกโดยค านึงถึงปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกับการพัฒนางานออกแบบ SWOT เป็นค าย่อ
มาจากค าว่า 

• S (strengths)จุดแข็ง

• W (weakness) จุดอ่อน

• O  (opportunity) โอกาส

• T (threats) ความเสี่ยง



การวิเคราะห์ SWOT Analysis

(SWOT  Analysis)
จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  ความเสี่ยง



จุดประสงค์ของการเปรียบเทียบและตัดสินใจทางเลือกด้วย

SWOT analysis 

• เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยงของทางเลือก

• เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน

• ตัดสินใจทางเลือกและใช้เหตุผล



การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเทคนิค SWOT

• การวิเคราะห์สถานการณ์ตามแนว SWOT จึงมี 4 ข้ันตอน คือ

• วิเคราะห์จุดดี (S-Strength) จุดดีหรือจุดแข็งเป็นปัจจัยภายในองค์การ หรือจุดแข็งที่องค์การได้เปรียบ
ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น องค์การมีสินทรัพย์มากสามารถด าเนินงานไปได้อย่างสบายเป็นต้น

• วิเคราะห์จุดอ่อน (W-Weakness) จุดอ่อน หมายถึง ปัจจัยภายในองค์การท่ีท าให้ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ได้ เช่น พนักงานนัดหยุดงาน

• วิเคราะห์โอกาส (O-Opportunity) เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยภายนอกท่ีช่วยให้องค์การสามารถ
ด าเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์มาวางไว้ได้ เช่น บริษัทส่งออกสินค้า ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในด้าน
ส่งออก เป็นต้น

• วิเคราะห์อุปสรรคและความเสี่ยง (T-Threats) เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบภายนอกท่ีส่งผลให้ธุรกิจไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ เช่น บริษัทก่อสร้างขาดแคลนไม้ ท่ีต้องใช้ในการก่อสร้าง
เน่ืองจากนโยบายปิดป่าไม้ของรัฐบาล เป็นต้น



• ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
สภาพแวดล้อม  ที่เป็นปัจจัยท าให้

➢ มีความต้องการผลิตภัณฑ์รปูแบบต่างๆ เกิดขึ้น
➢ จ านวนลูกค้า  ผู้รับบริการ  ตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจ านวน

มากขึ้น
➢ มีเครื่องมือ  กลไกวิธีการใหม่ๆ จะช่วยให้ปฏิบัติงานตามภารกิจ

บรรลุเป้าหมาย
➢ มีแรงเสริมที่ช่วยใหก้ารท าตามภารกิจบรรลุเป้าหมาย
➢ มีหน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนการผลิต

โอกาส



การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก

เทคโนโลยี
สังคม เศรษฐกิจ

การเมือง
ต่างประเทศ

แรงงาน ชุมชน
ตลาด

ลูกค้า คู่แข่ง
วัสดุ

องค์กร / 
หน่วยงาน



การวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอก

สถานการณ์ภายนอก
• เศรษฐกิจตกต ่ำรุนแรง
• คนตกงำน กลบัถ่ิน
• มีเงินกูจ้ำกต่ำงประเทศ
• กำรเมืองรุนแรง
• ภำวะน ้ำมนัข้ึนรำคำ

Tภัยคุกคาม
• งบประมำณลดลง
• ก ำลงัคนถูกจ ำกดั

O โอกาส
• มีควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑม์ำกข้ึน

•มีควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนรัฐบำล
และเอกชน

รู้เขำ – รู้เรำ
ศึกษำขอ้มูลตลอดเวลำ

-ขอ้มูลคู่แข่ง
- ควำมตอ้งกำรของตลำด

...



จุดแข็ง
• คุณลกัษณะภายในหน่วยงานในช่วงปัจจุบนั แต่ละ
ประเดน็พจิารณา (ตวัแปร) ทีเ่ป็นปัจจัยท าให้

➢ กำรปฏิบติัตำมภำรกิจบรรลุเป้ำหมำย
➢ กำรมีศกัยภำพ  ทรัพยำกรมำกพอ  พร้อมท่ีจะน ำไปผลิตผลิตภณัฑ์
➢ หน่วยงำนเป็นท่ีดึงดูดใจ  ไดรั้บกำรยอมรับจำกลูกคำ้

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
➢ ผลิตภณัฑมี์คุณภำพ



การวเิคราะห์สถานการณ์ภายในหน่วยงาน

วสัิยทศัน์ร่วม

กลยุทธ์

โครงสร้าง

ระบบ

สตางค์

บุคลากร

ทกัษะ

สไตล์

สติ



การวเิคราะห์สถานการณ์ภายในหน่วยงาน

จุดแข็ง
• ก าลงัคนมอียู่มากพอ
• มบุีคลากรทีม่คีวามเข้าใจใน
งานพฒันาผลติภัณฑ์ และ
หลกัการตลาด

• ม ีITที่ด ีตดิต่อทัว่ถึงกนั
• มผีลติภัณฑ์หลกั และย่อย

จุดอ่อน
• ก าลงัคนส่วนใหญ่ขาดทกัษะ
• โครงสร้างหน่วยงานไม่เหมาะ
สม

• ระบบงบประมาณไม่ยืดหยุ่น
พอ

• ขวญัก าลงัใจไม่ดี
• ความขัดแย้งสูง



การก าหนดดวงพิชัยสงคราม

ใช้พันธมิตร ขยายงาน

ปรับปรุง ด าเนินการเอง

ถอย สุขุมรอบคอบ

ตั้งรับ รอโอกาส

ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก
ของใช้

ของตกแต่ง



ตวัอย่าง
การก าหนดดวงพชัิยสงคราม

ใชพ้นัธมิตร ขยำยงำน

ปรับปรุง ด ำเนินกำรเอง

ถอย สุขมุรอบคอบ

ตั้งรับ รอโอกำส

ไดรั้บเงินสนบั
สนุนจำกรัฐ  278
ควำมกำ้วหนำ้ทำง
เทคโนโลย ี     156
มีตลำดมำรองรับ
ผลิตภณัฑ ์     266

รวม      600

งบประมำณลดลง
จำกเดิม      268
น ้ำมนัข้ึนรำคำ 355
ควำมตอ้งกำรลูกคำ้
ลดลง         206

รวม    829

ก ำลงัคนส่วนใหญ่ขำดทกัษะ 129 งบประมำณรำยไดเ้ป็นของตน
บุคลำกรมำกเกิดกำรขดัแยง้  201 เอง 142
ขำดแนวคิดในกำรพฒันำ มีอิสระในกำรบริหำรจดักำร 227
ผลิตภณัฑ ์                298 ผลิตภณัฑมี์คุณภำพ       355

รวม        628 รวม       724

ผลติภัณฑ์
จักสาน



• น าจุดแข็งมาใช้
• ขยาย
• ด าเนินการเอง

ถอย สุขุมรอบคอบ

ตั้งรับ รอโอกาส

ใช้พันธมิตร ขยายงาน

ปรับปรุง ด าเนินการเอง

รุก



• น ำจุดแขง็มำป้องกนัตวั
• เจำะตลำด – ตกัตวง
• แตกตวัไปพฒันำผลิตภณัฑอ่ื์น
ท่ีมีโอกำสและไดใ้ชเ้ป็น
จุดแขง็

ถอย สุขุมรอบคอบ

ตั้งรับ รอโอกำส

ใชพ้นัธมิตร ขยำยงำน

ปรับปรุง ด ำเนินกำรเอง

ป้องกันตัว 



• ประคองตวั
• ลดขนำด  จ  ำนวนกำรผลิต
• เลิกกิจกำร

ถอย สุขุมรอบคอบ

ตั้งรับ รอโอกำส

ใชพ้นัธมิตร ขยำยงำน

ปรับปรุง ด ำเนินกำรเอง

ถอย



• แกไ้ขจุดอ่อน  แลว้ค่อยควำ้โอกำส
• พฒันำหน่วยงำน
• อุดจุดอ่อน
- กำรจำ้งเหมำ
- ร่วมลงทุน

• ฝึกอบรมทกัษะ

ถอย สุขุมรอบคอบ

ตั้งรับ รอโอกำส

ใชพ้นัธมิตร ขยำยงำน

ปรับปรุง ด ำเนินกำรเอง

พลิกฟื้ นสถานการณ์



ปัจจัยแห่งความส าเร็จทางผลติภณัฑ์

• ปัจจัยด้านการผลติ
• ปัจจัยด้านบริการ
• ปัจจัยด้านการตลาด



ปัจจยัดำ้นกำรผลิต

มีงานท า  มีรายได้ รัฐบาลมีรายได้เพื่อการพัฒนา

ต้นทุนแข่งขันได้
ได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ

ตรงใจ

ความสูญเสียเป็นศูนย์ มีมาตรฐานท่ีเป็นสากล

ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตรงใจลูกค้า
เทคโนโลยีในการผลิตท่ีเพิ่ม

ประสิทธิภาพ
บุคลากรมีทักษะ

ความเช่ียวชาญในการท างาน

สังคม / ชุมชน

การเงิน

นวัตกรรม

ลูกค้า

กระบวนงาน



ปัจจยัดำ้นกำรบริกำร
มีส่วนร่วมพฒันำสังคม / 

ชุมชน
เช่ือมัน่ ไวว้ำงใจ

ในผลงำน

โปร่งใส
ไดรั้บบริกำร / กำรตอบแทน

ท่ีมีคุณภำพตรงใจ

กำรจดักำรหน่วยงำนแนวใหม่

สังคม / ชุมชน

การเงนิ

นวตักรรม

ลกูค้า

กระบวนงาน

ควำมเส่ียงนอ้ย

โครงสร้ำงหน่วยงำนท่ี
เหมำะสม

กำรจดักำรบุคคล
ท่ีมุ่งผลงำน

ระบบงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ



การวเิคราะหป์ระโยชนใ์ชส้อยของผลติภณัฑ์

(function analysis)

• การวเิคราะหก์าตม้กาแฟ KRAPP



การวเิคราะหป์ระโยชนใ์ชส้อยของผลติภณัฑ์

(function analysis)

• แสดงลกัษณะของการใชง้านผลติภณัฑล์กัษณะตา่งๆ

การใช้งาน

ยี่ห้อ (brands) 

การใส่ผงกาแฟ การเติมน้ า การปิดฝาหม้อ ไฟแสดงการใช้
งาน

MELITTA

PRINCESS



การวเิคราะหป์ระโยชนใ์ชส้อยของผลติภณัฑ์

(function analysis)

• แสดงลกัษณะของการใชง้านผลติภณัฑล์กัษณะตา่งๆ

การใช้งาน

ย่ีห้อ (brands) 

การใส่ผง
กาแฟ

การเติมน ้า การปิดฝา
หม้อ

ไฟแสดงการ
ใช้งาน

BRAUN  

KRAPP



การวเิคราะหป์ระโยชนใ์ชส้อยของผลติภณัฑ์

(function analysis)

• ผลติภณัฑก์าตม้
กาแฟ KRAPP



การวเิคราะหป์ระโยชนใ์ชส้อยของผลติภณัฑ์

(function analysis)

• ประโยชนใ์ช้สอยหลัก ประโยชนใ์ช้สอยรอง

• การใชง้าน (use) การเคลื่อนยา้ย (handling)

• ความงาม (aestgtc) การท าความสะอาด 
(cleaning)

• วสัดุ (pric) การเก็บรกัษา (storag)

• ฯลฯ ฯลฯ

ไฟฉาย flashlight



การวเิคราะหป์ระโยชนใ์ชส้อยของผลติภณัฑ์

(function analysis)



การวเิคราะหป์ระโยชนใ์ชส้อยของผลติภณัฑ์

(function analysis)



การวเิคราะหป์ระโยชนใ์ชส้อยของผลติภณัฑ์

(function analysis)



การวเิคราะหป์ระโยชนใ์ชส้อยของผลติภณัฑ์

(function analysis)
• ผลสรปุจากการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ออกแบบกลอ่งอาหาร  มดีังนี้

• ขนาดสดัสว่น

พัฒนาใหก้ลอ่งมสีดัสว่นทีด่นี าสมัยและไมเ่หมอืนใครในทอ้งตลาด พัฒนา
สดัสว่น ดา้นกวา้งคณูยาว ใหเ้หมาะสมประหยัดเนือ้ทีใ่นตูเ้ย็น  พัฒนาสดัสว่น
ดา้นสงู ใหเ้หมาะสมงา่ยตอ่การหยบิกลอ่งทีเ่รยีงอยูด่า้นในสดุมาใช ้

• การวางซอ้นเก็บผลติภณัฑ์

รปูรา่งทีเ่อือ้ตอ่การวางซอ้น  รปูทรงไมเ่หมอืนใครในตลาดและท าความสะอาด
งา่ย

• การเปิดฝาทีส่ะดวก

ขอบฝาทีอ่อกแบบใหม ่เปิดปิดสะดวก ฝาทีปิ่ดไดส้นทิแน่น  ลักษณะภาชนะที่
สะดวกในการใชอุ้น่อาหารดว้ยเตาไมโครเวฟ  มขีอบกลอ่งทีช่ว่ยในการจับถอื
กลอ่งอุน่อาการรอ้นๆ ทีอ่อกมาจากเตาไมโครเวฟ มฝีากลอ่งทีเ่อือ้อ านวยในการ
เปิดปิด ระบายอากาศรอ้น เมือ่อุน่อาการในเตาไมโครเวฟ


