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ทําไมตอ้งทําการวเิคราะห ์SWOT และDiamond Model

1. เพือ่ประเมนิศกัยภาพของตนเอง
2. เพือ่เปรยีบเทยีบศกัยภาพของตนเองและคูแ่ขง่
3. เพือ่วเิคราะหค์วามแตกตา่งระหวา่งศกัยภาพของ

ตนเองและคูแ่ขง่ หรอืผูนํ้าตลาด เพือ่วางแผนและ
พัฒนากลยทุธใ์นการพัฒนาตนเอง

4. เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการจัดทํายทุธศาสตร ์
กลยทุธ ์หรอืแผนปฏบิตักิารตา่งๆ ของ หน่วยงาน
จังหวัด หรอืประเทศ



การวเิคราะห ์SWOT 



การวเิคราะห์ SWOT  (SWOT Analysis)

การวเิคราะห ์SWOT

สถานการณ์ภาวะแวดลอ้ม

การวเิคราะห์
สภาวะแวดลอ้มภายใน

การวเิคราะห์
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จดุแข็ง
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องคป์ระกอบของ SWOT 

Strengths 
จดุแข็ง 

Weaknesses 
จดุออ่น 

Opportunities 
โอกาส 

Threats 
อปุสรรค 

ความสามารถหรอืสถานการณ์ภายในจังหวัดทีเ่ป็นในดา้นบวก เป็น
ประโยชนต์อ่การดําเนนิงานเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องจังหวัด 

ความสามารถหรือสถานการณ์ภายในจังหวัดทีเ่ป็นในดา้นลบ ไม่
กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การดําเนนิงาน 

ปัจจัยหรอืสถานการณ์ภายนอกจังหวัดทีเ่อือ้อํานวยใหก้ารทํางาน
ของจังหวัดบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การดําเนนิการของจังหวดั

ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกจังหวัดที่ขัดขวางการทํางานของ
จังหวัดไม่ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกทีเ่ป็นปัญหาตอ่จังหวดั

ภายใน

ภายนอก



การรวบรวมขอ้มลู 

การรวบรวมโดยการสมัภาษณ์ 
จากผูบ้รหิาร และผูเ้ชีย่วชาญ ทีม่ปีระสบการณ์

การทํางาน หรอืเกีย่วขอ้งกบัจังหวัด

การเก็บรวบรวม
ขอ้มลู

เอกสารจากหนว่ยงานตา่งๆ 

เว็ปไซด ์

งานวจิยั 

ปฐมภมู ิ

สมัภาษณ์
เชงิลกึ

สาํรวจ
ภาคสนาม

ทตุยิภมู ิ

สมัมนา



ตวัอยา่งการจัดเก็บขอ้มลู



ตวัอยา่งการจัดเก็บขอ้มลู



จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค 

S1  W1  O1  T1 

S2  W2  O2  T2 

S3  W3  O3  T3 

S4  W4  O4  T4 

S5  W5  O5  T5 
 

ตวัอยา่งการรวบรวมจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค



ตวัอยา่ง SWOT
จดุแข็ง ( Strengths)
1. ประเทศไทยเป็นผูส้ง่ออกขา้วอนัดบัตน้ๆ ของโลก
2. มขีา้วหอมมะลทิ ีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่คณุภาพดี
3. ไทยสามารถปลกูขา้วไดเ้กอืบตลอดปี
4. ไทยมเีทคนคิการสแีละปรบัปรงุคณุภาพขา้วทีด่ ี

จดุออ่น (Weaknesses)
1. ตน้ทนสงูกวา่ประเทศคูแ่ขง่
2. ผลผลติตอ่ไรตํา่กวา่ประเทศคูแ่ขง่
3. ระบบชลประทานยงัไมท่ ัว่ถงึเทา่ประเทศคูแ่ขง่
4. ผูส้ง่ออกขา้วมอํีานาจตอ่รองนอ้ย เนือ่งจากมคีูแ่ขง่

มาก
5. การแทรกแซงราคาของภาครฐัทาํใหร้าคาสงู

โอกาส (Opportunities)
1. อตัราภาษนํีาเขา้ขา้วในอาเซยีนลดลง
2. ภาษนํีาเขา้สนิคา้อืน่ๆ ในอาเซยีนลดลง ทาํให้

สามารถนําเขา้วตัถดุบิไดร้าคาถกูลง
3. ลกูคา้ตอ้งการนําเขา้ขา้วมากขึน้จากประชากรที่

เพ ิม่ข ึน้

อปุสรรค์ (Threats)
1. เวยีดนาม กมัพชูา มกีารพฒันาในเรือ่งขา้วอยา่ง

จรงิจงั เชน่ระบบชลประทาน
2. การรว่มมอืระหวา่งเวยีดนามและกมัพชูาในการ

สง่ออกขา้ว
3. ราคาขา้วของเวยีดนามถกูกวา่ไทย
4. เวยีดนามมผีลผลติตอ่ไรม่ากกวา่ 
5. ไทยกําลงัถกูแยง่ชงิสว่นแบง่ตลาดในอาเซยีน

กรณีขา้วไทย



ใหค้ะแนน

จดุแข็ง โอกาส จดุออ่น อปุสรรค

5 คะแนน ปจัจยัน ัน้มผีลดา้นบวกตอ่จงัหวดัสูงมาก
4 คะแนน ปจัจยัน ัน้มผีลดา้นบวกตอ่จงัหวดัสูง
3 คะแนน ปจัจยัน ัน้มผีลดา้นบวกตอ่จงัหวดัปานกลาง
2 คะแนน ปจัจยัน ัน้มผีลดา้นบวกตอ่จงัหวดัตํา่
1 คะแนน ปจัจยัน ัน้มผีลดา้นบวกตอ่จงัหวดัตํา่มาก

-5 คะแนน ปจัจยัน ัน้มผีลดา้นลบตอ่จงัหวดัสงูมาก
-4 คะแนน ปจัจยัน ัน้มผีลดา้นลบตอ่จงัหวดัสงู
-3 คะแนน ปจัจยัน ัน้มผีลดา้นลบตอ่จงัหวดัปานกลาง
-2 คะแนน ปจัจยัน ัน้มผีลดา้นลบตอ่จงัหวดัตํา่
-1 คะแนน ปจัจยัน ัน้มผีลดา้นลบตอ่จงัหวดัตํา่มาก

การใช ้SWOT เพือ่วางกลยทุธ์



ตวัอยา่งการใหค้วามกบัสําคญัจดุแข็งของจงัหวดัจากการรวบรวมขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ทา่น
 สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) ต�ํา (2) ต�ํามาก (1) รวม 

S1 2 1    14 

S2    3  6 

S3   2 1  8 

S4  1 2   10 

S5 3     15 
 

ตวัอยา่งการใหค้วามสําคญักบัโอกาสของจงัหวดัจากการรวบรวมขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ทา่น

 สูงมาก (5) สูง (4) ปานกลาง (3) ตํ�า (2) ตํ�ามาก (1) รวม 

O1 1 1 1   12 

O2  1 2   10 

O3   2 1  8 

O4    3  6 

O5  1 1 1  9 
 



ตวัอยา่งการใหค้วามสําคญักบัจดุออ่นของจงัหวดัจากการรวบรวมขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ทา่น
 สูงมาก (-5) สูง (-4) ปานกลาง (-3) ตํ�า (-2) ตํ�ามาก (-1) รวม 

W1  3    -12 

W2 1 2    -13 

W3    1 2 -4 

W4  1 2   -10 

W5  2   1 -9 
 ตวัอยา่งการใหค้วามสําคญักบัอปุสรรคของจงัหวดัจากการรวบรวมขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ทา่น

 สูงมาก (-5) สูง (-4) ปานกลาง (-3) ตํ�า (-2) ตํ�ามาก (-1) รวม 

T1  1 2   -10 

T2 3     -15 

T3    1 2 -4 

T4   3   -9 

T5  3    -12 
 



สรปุ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรคทีสํ่าคญั

จุดแข็ง 

 

S5 (15) 

S1 (14) 

S4 (10) 

S3 (8) 

S2 (6) 

จุดอ่อน 

 

W2 (-13) 

W1 (-12) 

W4 (-10) 

W5 (-9) 

W3 (-4) 

โอกาส 

 

O1 (12) 

O2 (10) 

O5 (9) 

O3 (8) 

O4 (6) 

อุปสรรค 

 

T2 (-15) 

T5 (-12) 

T1 (-10) 

T4 (-9) 

T3 (-4) 
 



TOWS Matrix

TOWS Matrix เป็น
เครือ่งมอืตัวหนึง่ทีนํ่า
ผลการวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส
แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค์  ม า
วเิคราะหต์่อเนื่องเพือ่
ระบุทางเลือกเชงิกล
ยทุธ์



TOWS Matrix

• จดุแข็งและโอกาส (SO) – เป็นวธิทีีใ่ชจ้ดุแข็งของธรุกจิเพือ่หาประโยชนท์ี่
ไดเ้ปรยีบภายใตโ้อกาสทมีี

• จดุแข็งและอปุสรรค (ST) – เป็นวธิทีีใ่ชป้ระโยชนจ์ากจดุแข็งของธรุกจิ 
เพือ่หลกีเลีย่งภยัคกุคามทีอ่าจจะเกดิขึน้จรงิ

• จดุออ่นและโอกาส (WO) – เป็นวธิกีารใชโ้อกาสทีม่ขีองธรุกจิเพือ่เอาชนะ
จดุออ่น 

• จดุออ่นและอปุสรรค (WT) – เป็นวธิทีีส่ามารถลดจดุออ่นและหลกีเลีย่งภยั
คกุคาม

เมือ่ทําการกําหนดกลยทุธต์า่งๆ ภายใตจ้ดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค ์
แลว้ มสี ิง่ตอ้งคํานงึถงึ ความเป็นไปไดใ้นการดําเนนิกลยทุธ ์และลําดบั
ความสําคญัวา่ควรดําเนนิกลยทุธใ์ดกอ่นหลงั



ตวัอยา่ง TOWS Matrix 
จดุแข็ง โอกาส

มขีา้วหอมมะลทิี่
ไดร้บัการยอมรบั

วา่คณุภาพดี

อตัราภาษนํีาเขา้
ขา้วในอาเซยีน

ลดลง+ =
สง่เสรมิการสง่ออก

ขา้วในอาเซยีนให้
มากขึน้

มขีา้วหอมมะลทิี่
ไดร้บัการยอมรบั

วา่คณุภาพดี

ตน้ทนุการผลติ
ของไทยสงูกวา่
ประเทศคูแ่ขง่+ =

สรา้งภาพลกัษณ์
ของขา้วไทยวา่

เป็นสนิคา้คณุภาพ

จดุแข็ง จดุออ่น

ระบบชลประทาน
ยงัไมท่ ัง่ถงึเทา่
ประเทศคูแ่ข็ง

เวยีดนามมกีาร
พฒันาระบบ
ชลประทาน
อยา่งจรงิจงั

+ =
เรง่พฒันาระบบ

ชลประทานใน
ประเทศ

จดุออ่น อปุสรรค์

กลยทุธ์

กลยทุธ์

กลยทุธ์



ขอ้ควรระวังในการทํา SWOT

1. ระบจุดุออ่นอยา่งซือ่ตรง ไมเ่ขา้ขา้งตวัเอง หรอืเป็น
จดุออ่นเฉพาะบคุคล

2. ไมข่ยายจดุแข็งเกนิความเป็นจรงิ หรอืเป็นจดุแข็งเฉพาะ
บคุคล

3. กําหนดบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรวบรวม ตอ้งชดัเจนและ
เป็นผูเ้กีย่วขอ้งจรงิๆ

4. ระวังปัญหาขอ้มลูไมเ่พยีงพอในการจัดทํา  โดยเฉพาะ
โอกาส และอปุสรรค์



แบบฝึกหดัที ่1

วเิคราะหจ์ดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค ในประเด็น
เกีย่วกบัอตุสาหกรรมในจังหวัดของทา่น



Diamond Model



แนวคดิ Diamond Model

Diamond Model เป็นแบบจําลองทีใ่ชใ้นการ
ประเมนิศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกจิอีกแนวทาง
หนึง่ของ Michael E. Porter ซึง่เป็นตัวแบบสําหรับการ
วเิคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขันหรอืสภาพแวดลอ้ม
ของอุตสาหกรรม โดยเป็นการพิจารณาและประเมิน
สภาวการณ์ปัจจุบันของปัจจัยแวดลอ้มทีสํ่าคัญ ในแต่
ดา้น เพื่อแสวหาโอกาส และรับรูถ้งึอุปสรรคเพื่อ หา
แนวทางสง่เสรมิหรอืปรับปรุงตอ่ไป ทัง้นี้ปัจจัยดังกลา่ว
ประกอบดว้ยพจิารณาจากปัจจัยตา่งๆ ดงันี้



กลยทุธ ์ โครงสรา้ง และสภาพ
การแขง่ขนั

Strategy , Structure and 
Rivalry

อปุสงค์
Demand Conditions

อตุสาหกรรมสนบัสนนุและ
เกีย่วเนือ่ง

Related and Support Industries

ปจัจยัการผลติ
Factor Conditions

รัฐบาล

เหตสุดุ
วสิยั

แนวคดิ Diamond Model



แนวคดิ Diamond Model

ปจัจยัการผลติในประเทศ (Factor Conditions)

1) ทรพัยากรทางกายภาพ : เชน่ ความอดุมสมบรูณ ์คณุภาพของทีด่นิ
แหลง่นํา้ เหมอืงแร ่ป่าไม ้สภาพภมูอิากาศ และภมูปิระเทศ

2) โครงสรา้งพืน้ฐาน : เชน่ ระบบขนสง่สือ่สารโทรคมนาคม สาธารณสขุ
วฒันธรรม คณุภาพชวีติประชากร ทําเลทีต่ ัง้หรอืตาํแหนง่ทีต่ ัง้ของ
ประเทศ

3) ทรพัยากรมนษุย ์: เชน่ จาํนวนแรงงาน ทกัษะแรงงาน ตน้ทนุ
คา่แรงงาน ตน้ทนุการจดัการ

4) ทรพัยากรดา้นความรู ้: เชน่ ระดบัวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
(ลอกเลยีนแบบยาก และเครือ่งจกัรทนัสมยั) แหลง่ขอ้มลูความรู ้คูม่อื 
งานวจิยั

5) แหลง่เงนิทนุ : ตน้ทนุของเงนิ การเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ
6) วตัถดุบิในกระบวนการผลติ



แนวคดิ Diamond Model

ปจัจยัดา้นอปุสงค์ (Demand Conditions)

1) ตลาด : เชน่ ขนาด รปูแบบการเตบิโตของตลาด และสว่นแบง่ตลาด
2) ความตอ้งการของผูซ้ือ้ : เชน่ มาตรฐาน ความตอ้งการของผูซ้ือ้ และ

รสนยิมผูซ้ือ้
3) การตอบสนองของธรุกจิ: เชน่ ภาพลกัษณ์และการยอมรบัสนิคา้ 

ความสามารถในการปรบัเปลีย่นสนิคา้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ทีห่ลากหลาย



แนวคดิ Diamond Model

กลยทุธ ์โครงสรา้ง และการแขง่ขนั (Strategy , Structure and Rivalry)

1) ลกัษณะและบรรยากาศของการแขง่ขนัทางธรุกจิ กลไกการตลาด ฯลฯ 
ทีจ่ะมผีลตอ่การกําหนดกลยทุธท์างธรุกจิของบรษิทั เชน่ 

- ตลาดมกีารแขง่ขนัสงู เชน่ แขง่กนัดา้นราคาหรอืคณุภาพ
- อปุสรรคท์างการคา้ตา่งๆ ท ัง้ทีเ่ป็นภาษแีละไมใ่ชภ่าษ ี
- ขนาดของธรุกจิใหญห่รอืเล็ก



แนวคดิ Diamond Model
อตุสาหกรรมสนบัสนนุและเกีย่วเนือ่ง (Related and Support Industries)

1) อตุสาหกรรมตน้นํา้ (Upstream): การผลติวตัถดุบิเพือ่นําไปผลติตอ่เป็น
วตัถดุบิซึง่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานของ อตุสาหกรรมหลกั 

2) อตุสาหกรรมกลางนํา้ (Midstream): อตุสาหกรรมหลกัและ ตอ่เนือ่งจาก
ตน้นํา้ โดยทําการผลติประเภท ชิน้สว่น/ผลติภณัฑก์ ึง่สาํเร็จรปู จากการ
นําเขา้ วตัถดุบิหลกัจากตน้นํา้ สว่นใหญก่ลางนํา้เป็น ประเภทผลติ/
ประกอบชิน้สว่น ทีม่กีระบวนการ/ ข ัน้ตอนการผลติทีต่อ้งใชแ้รงงาน/
เทคโนโลยใีน ระดบัปานกลางถงึระดบัสงู 

3) อตุสาหกรรมปลายนํา้ (Downstream): อตุสาหกรรมประเภทการ ผลติ/
ประกอบผลติภณัฑส์าํเร็จรปู

4) ระดบัของความสมัพนัธร์ว่มมอืระหวา่งกนั เชน่ แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร
ความรูร้ะหวา่งกนั วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ/์ตลาดรว่มกนั



แนวคดิ Diamond Model
รฐับาล(Role of Government)

1) บทบาทของภาครฐัมผีลและไดร้บัผลจากปจัจยัแวดลอ้มทางธรุกจิท ัง้ 4 
ดา้นในขา้งตน้ เชน่ การแทรกแซงราคา การขึน้คา่แรง 300 

เหตสุดุวสิยั (Role of Chance)

1) เหตสุดุวสิยัคอืการเปลีย่นแปลงทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของธรุกจิ และ
รฐับาลในประเทศ แตอ่าจอยูใ่นการควบคมุของรฐับาลประเทศอืน่ๆ เชน่
วกิฤตนํิา้มนั วกิฤตสิหรฐัและยโุรป ภยัธรรมชาติ



แหลง่ขอ้มลู

การเก็บรวบรวม
ขอ้มลู

เอกสารจากหนว่ยงานตา่งๆ 

เว็ปไซด ์

งานวจิยั 

ปฐมภมู ิ

สมัภาษณ์
เชงิลกึ

สาํรวจ
ภาคสนาม

ทตุยิภมู ิ

สมัมนา

รปูแบบการจัดทํา Diamond Model

1) จัดทําในรปูแบบเชงิคณุภาพ
2) จัดทําในรปูแบบเชงิปรมิาณ 



ตัวอยา่ง
แบบสอบถาม



ตัวอยา่ง
แบบสอบถาม



ตัวอยา่ง
แบบสอบถาม



ตัวอยา่ง
แบบสอบถาม



ตัวอยา่ง
แบบสอบถาม



ตวัอยา่ง Diamond Model

สรปุผลการประเมนิปัจจัยแวดลอ้มทางธรุกจิ
ของอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ใน
เขตอําเภอแมส่อด จังหวดัตาก ตามกรอบ 

Diamond Model



อตุสาหกรรมรถยนตข์องเวยีดนามอตุสาหกรรมรถยนตข์องไทย
ทีม่า : อา้งองิจากสํานักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว.)



ทีม่า : อา้งองิจาก สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

ศกัยภาพการแขง่ขนัอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์



ทีม่า : อา้งองิจาก สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์

ศกัยภาพการแขง่ขนัอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์



ทีม่า : อา้งองิจากมหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์

ศกัยภาพการแขง่ขนัอตุสาหกรรมสิง่ทอ



ศกัยภาพการแขง่ขนัอตุสาหกรรมแปรรปูไมย้างพาราจังหวดัสตลู

ทีม่า : อา้งองิจาก กระทรวงอตุสาหกรรม



การกําหนดกลยทุธโ์ดยใช ้Diamond Model 

1. พจิารณาจากปัจจัยบวกและลบของตวัเอง

2. พจิารณาเปรยีบจากความแตกตา่งจากคูเ่ปรยีบเทยีบ/คูแ่ขง่ และพจิารณาวา่
ควรทําอยา่งไรบา้ง เพือ่ใหส้ามารถทัดเทยีบกบัคูแ่ขง่

เหมอืน SWOT

มกีารควบคมุราคา
สนิคา้

ราคาเป็นไปตามกลไก
ตลาด = ทบทวนการควบคมุราคา

สนิคา้

ไทย คูแ่ขง่หรอืประเทศทีเ่ป็น
มาตรฐานในการเปรยีบเทยีบ

ขาดความพรอ้มดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน

มโีครงสรา้งพืน้ฐานที่
มปีระสทิธภิาพ = เรง่พฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน

ขาดการวจิยัและ
พฒันานวตักรรม

มกีารวจิยัและพฒันา
นวตักรรมมาก = สง่เสรมิการวจิยัและ

พฒันานวตักรรม

หมายเหต ุ: อยา่งก็ก็ตามควรพจิารณาในประเดน็เกีย่วกบัความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในประเทศดว้ยวา่เหมาะกบั
กลยทุธด์งักลา่วหรอืไม่



แบบฝึกหดัที ่2

1. วเิคราะห ์Diamond Model ในปัจจัย 4 ดา้นหลกั และในสว่นของรัฐบาล พรอ้ม
ทัง้ใหค้ะแนนศกัยภาพ (คะแนนอยูร่ะหวา่ง 1-10 โดย 10 คอืคะแนนทีม่ากทีส่ดุ)
ในประเด็นเกีย่วกบั อตุสาหกรรมของจังหวดัทา่น

2. จับคูก่บัจังหวดัอืน่ และเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะห ์และกําหนดกลยทุธใ์นการ
พัฒนาอตุสาหกรรม



จบการนําเสนอ
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