
 
 
กลยุทธการวางแผนธุรกิจ (Strategic Business Plan)   
 ตอนที่ 6   S-W-O-T Matrix and Action Plan           

ในตอนที่แลวเราเรียนรูการทําจัดทํา S-W Analysis Format และ O-T Analysis Format ท่ีผู
เขียนนําเสนอใหเปนเครื่องมือในการชวยวิเคราะหในมุมมองตางๆ ท้ังภายนอกและภายใน ในบทนี้เรา
ตองนําขอมูลดังกลาวมาประยุกตเพื่อทําเปนกลยุทธในการดําเนินการดวยการทํา  S-W-O-T Matrix 
นั้นคือการนําวัตถุประสงค (Objective) ท่ีเปนเปาหมายองคการตองการ มาประกอบกับสิ่งท่ีเรา
วิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีเรียกวา"รูเขา รูเรา รบรอยคร้ัง ชนะรอยคร้ัง" และขณะเดียวกัน ก็ใหเคารพ ”กฎ
แหงฟาดิน” ใหเปนกลยุทธในการทํางานในแตละพันธกิจ (Mission)  

 
ตารางที่ 1 แผนภูมิกลยุทธธุรกิจดวย S-W-O-T Matrix  
จากผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 



 
 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาภายหลังจากเราไดระดมความคิดตามแผนภูมิการวิเคราะหปจจัย
ภายในและปจจัยภายนอกที่มีผลตอธุรกิจ เราตองนําสิ่งที่วิเคราะหไดมาเปรียบเทียบความสัมพันธเพื่อ
หากลยุทธที่สําคัญในการดําเนินการ ในรูปแบบ SWOT Matrix 
 

การจัดทํา S-W-O-T MATRIX 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เราจะไดโอกาส / ขอจํากัดในการประกอบ
ธุรกิจและไดจุดแข็ง / จุดออนที่เปนขีดความสามารถขององคกร  ส่ิงที่ตองทําตอไปสําหรับการทํา S-W-
O-T Analysis ไมไดจบอยูเพียงแคการวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออนภายใน และโอกาส/ขอจํากัดภายนอก
เทานั้น จุดที่สําคัญของการทํา S-W-O-T Analysis อยูที่การสรุปและประมวลเพื่อสรางตารางความ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน เพื่อกําหนดกลยุทธในการดําเนินการ เรา
เรียกวาการทํา S-W-O-T Matrix 
 

                        จุดแข็ง  Strengths 

S  
จุดออน  Weaknesses 

W 

โอกาส  Opportunities 

O 

SO Strategies 
กลยุทธเชิงรุก 

(Penetrations Strategy) 
รุกไปขางหนา 

WO Strategies 
กลยุทธเสริมความมั่นคง 

(Strengthening Strategy) 
พัฒนาภายใน 

ขอจํากัด  Threats 

T 

ST Strategies  
กลยุทธคงสภาพธุรกิจ 
 (Holding Strategy)  

ปรับภายนอก 

WT Strategies 
กลยุทธการหยุดยั้ง 

(Terminating Strategy) 
เปลี่ยนภายใน 

ตารางที่ 2 แสดงการนําแผนภูมิกลยุทธธุรกิจจากผลการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 
 

ภายใน Internal 
 ภายนอก External 



จากตารางที่ 2 ซ่ึงเปน S-W-O-T Matrix ที่เปนการนําการวิเคราะหปจจัยภายใน-ปจจัยภายนอก
มาวิเคราะหประกอบกับวัตถุประสงค (Objective) ขององคกร เพื่อที่จะนําไปสูการวางกลยุทธ ในการ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค ซ่ึงเราสามารถกําหนดกลยุทธ4 แนวทางตามสภาพแวดลอม ความสามารถ
ขององคกรที่วิเคราะหได มากําหนดกลยุทธที่สําคัญ คือ 

1. SO Strategies หากวัตถุประสงคขององคกร มีจุดแข็งภายในองค และมีโอกาสจากสภาพ
แวดลอมภายนอก ถือวาเปนความไดเปรียบอยางยิ่งที่อาจจะเรียกวา The Best – Case 
Scenario   การกําหนดกลยุทธในชองนี้ โดยนําจุดแข็งประสานกับความไดเปรียบใน
โอกาส กลยุทธที่นํามาใชคือ การรุกไปขางหนา หรือเรียกวากลยุทธเชิงรุก (Penetrations 
Strategy)   

2. WT Strategies หากวัตถุประสงคขององคกร เปนจุดออนภายในและมีอปสรรคจากสภาพ
แวดลอม ถือเปนความเสียเปรียบอันสําคัญที่ถือเปน The Worst – Case Scenario การ
กําหนดกลยุทธในชองนี้โดยระมัดระวังจุดออนและหลบหลีกขอจํากัด จะตองใชกลยุทธ
การหยุดยั้ง (Terminating Strategy) เพื่อหลีกเลียงอุปสรรค และการปรับเปลี่ยนภายใน
โดยการเสริมใหเกิดจุดแข็งภายในใหได เพื่อความพรอมที่มากกวาเดิม 

3. WO Strategies หากวัตถุประสงคขององคกรมีโอกาสที่ดี แตมีจุดออนภายในในขีดความ
สามารถ ดังนั้นเราก็ควรใชกลยุทธเสริมความมั่นคง (Strengthening Strategy) เพื่อการ
ปรับสภาพและความสามารถขององคกร และพยายามปรับสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อให
เกิดโอกาสที่ดีในอนาคต 

4. ST Strategies หากวัตถุประสงคขององคกร มีความพรอมในขีดความสามารถขององคกร 
แตมีอุปสรรคในสภาพแวดลอมภายนอก ทําใหเราไมสามารถทําวัตถุประสงคนั้นได เรา
ควรใชกลยุทธคงสภาพ (Holding Strategy) กลาวคือการเตรียมความพรอม เพื่อรอใหมี
โอกาสที่ดีในอนาคต   

ในสภาพความเปนจริงของการนําการวิเคราะหปจจัยภายใน-ปจจัยภายนอกมาประยุกตใหเขา
กับวัตถุประสงคขององคกร เพื่อใหไดกลยุทธที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน ที่ผูเขียนนําเสนอ
เปนแนวทาง อาจจะมีอีกหลากหลายรูปแบบตามการวิเคราะหและการประยุกตใหสอดคลองกับสถาน
การณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรวบรวมความคิด การระดมสมอง การแกไขปญหาและการตัด
สินใจดวยเหตุผล เพื่อใหกลยุทธที่แยบยล ฉานฉลาดเหมาะสมตอสถานการณนั้นๆ   

ผูเขียนไดศึกษาการใชกลยุทธเพื่อการทําศึกสงครามในอดีต ที่เรียกวายุทธศาสตร (Strategy) ซ่ึง
เปนการใชเลหเพทุบายในการวางแผนทําศึกเพื่อใหไดชัยชนะโดยนําจุดแข็งภายในเขาพิชิตชัยตาม



จังหวะและโอกาสที่ดี และกําหนดแนวทางปฏิบัติซ่ึงเรียกวายุทธวิธี (Tactical Plan) ซ่ึงเปนการวาง
แผนการรบในวิชาการทหาร คําวากลยุทธ (Strategy) ทางธุรกิจก็คือการใชเลหเพทุบาย ลูกเลน ช้ันเชิง
ที่เหนือกวาเพื่อการแขงขันทางธุรกิจ ใหไดมาถึงความเจริญเติบโตทางธุรกิจ ความมั่นคงทางธุรกิจ ให
ไดมาซึ่งแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดังนั้นจึงจะเห็นวาการวางแผนกลยุทธจึงเปนกลไกที่สําคัญของ
การแขงขันที่สําคัญมากในการทําธุรกิจ 

ในที่นี้เราจะนํากลยุทธที่ไดจาก S-W-O-T Matrix มาวางแผนกลยุทธในแตละระดับขั้น ซ่ึง
ประกอบดวย  

1. กลยุทธระดับองคกร Corporate Strategy 
2. กลยุทธระดับธุรกิจ Business Strategy 
3. กลยุทธระดับหนาที่ Functional Strategy 

 
               กลยุทธเชิงรุก 

รุกไปขางหนา 
SO Strategies 

กลยุทธเสริม 
พัฒนาภายใน 

WO Strategies 

กลยุทธคงสภาพ 
ปรับภายนอก 
ST Strategies 

กลยุทธการหยุดยั้ง 
เปล่ียนภายใน 

WT Strategies 

กลยุทธระดับองคกร 
Corporate 
Strategy 

Growth Strategies 
กลยุทธที่มุงเนนการเจริญ

เติบโต 

Stabilizing Strategies 
กลยุทธรักษาเสถียรภาพ 

Retrenchment 
Strategies 

เขมงวดการบริหาร 
ตนทุน-กําไร 

Liquidation Strategy 
เปนการขาย/เลิกกิจการ 

กลยุทธระดับธุรกิจ 
Business  
Strategy 

Concentrated Growth 
เนนสินคา-บริการท่ีทํากําไร 

Market Development 
เพื่อฐานลูกคา ขยายตลาด 

Product Development 
& Innovation 
พัฒนาผลิตภัณฑ 

Internal Development 
กลยุทธความเจริญเติบ

โตภายใน 

Joint Venture 
เปนการรวมกิจการ 

สรางโอกาส 
Diversification 
เปนการขยายไปสู
ธุรกิจอื่น ท่ีแตกตาง 

Divestiture 
เปนการขายกิจการบาง
สวนท่ีผลประกอบการ

ไมดี 
 

กลยุทธระดับหนาที่ 
Functional 
Strategy 

การรักษาความไดเปรียบใน
การแขงขัน  

(Competitive Advantage) 
สรางความแตกตางและ

หลากหลาย 
(Differentiation) 
เปนผูนําดานตนทุน 
(Cost Leadership) 

การตอบสนองที่รวดเร็ว 
(Quick Response) 

 
การจัดการดานขอมูล

ทรัพยากร 
(Human Resource 

Information System) 
สงเสริมและมอบงาน
ตามขีดความสามารถ

ของบุคคล 
(Competency Test)  

 
การกําหนดขอบเขต

ทางการตลาด 
(Market Focus) 

การเขาถึงวงจรชีวิต
ทางการตลาด 

(Market Life Cycle) 
การสงเสริมการขาย 

(Promotions) 
 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

Strategies 

Level



 
ตารางที่ 3 แสดงการนํากลยุทธจาก S-W-O-T Matrix มากําหนดกลยุทธในแตละระดับ 

 ผูเขียนไดนํากลยุทธที่ไดจากการการวิเคราะหปจจัยภายใน (S-W Analysis) การวิเคราะหปจจัย
ภายนอก (O-T Analysis) การทําการสังเคราะห (Synthesis) ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห คือการทํา S-
W-O-T Matrix จนไดกลยุทธที่จะเดินหนาทางธุรกิจหรือตองถอยหลังในการทําธุรกิจ และนํากลยุทธดัง
กลาวมาแบงระดับชั้น เปนแนวทางในการวางกลยุทธ สุดทายไดผูเขียนไดทําตารางที่ 3 มาประกอบเพื่อ
ทําความเขาใจที่งายขึ้นเพื่อเปนทางในการคิด/ริเร่ิมเรื่องกลยุทธ (Creation of Strategy) และเพื่อใหมี
แนวทางดานกลยุทธหลายๆแนวทางกลยุทธ การประเมินและการเลือกกลยุทธที่ดี (Evaluation & 
Choice of Strategy) ก็คือบทสรุปในทางเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดในการนําไปใชในการกําหนดแผน
ปฏิบัติการ (Action Plan) 

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Implementation of Strategy) 
ในอดีตการทําสงครามทางการทหาร ก็คือการนํากลยุทธไปปฏิบัติการวางแผนที่เรียกวาการ

กําหนดยุทธวิธี (Tactical Plan) เชนกันกับการนํากลยุทธทางธุรกิจไปปฏิบัติ ตองมีการกําหนดยุทธวิธี
ดวยเชนกัน แตเราจะเรียกวาการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีความสําคัญไมนอยกวาการทําแผนกลยุทธ (Strategic 
Business Plan) และใชหลักการเดียวกันในการดําเนินการ แตสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการก็คือการ
นํากลยุทธที่เลือกมาแตกเปนกิจกรรมตางๆ มีการกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรม มีเปาหมาย มีผูรับ
ผิดชอบ มีผูสนับสนุน มีงบประมาณและมีกําหนดระยะเวลา การที่เราตองมีแผนปฏิบัติการเพราะแผน
ปฏิบัติการเปนสิ่งที่ลงรายละเอียดในทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรมเพื่อเปนการสื่อสารสาระสําคัญจากฝาย
บริหารสูฝายปฏิบัติการในระดับพนักงาน 

การนํากลยุทธทางธุรกิจมาทําแผนปฏิบัติการก็คือการพิจารณาวากลยุทธนั้นจะตองอยูในความ
รับผิดชอบของฝายไหน นั้นคือหาเจาภาพในแตละกลยุทธแลวนํากลยุทธดังกลาวมาดูรายละเอียดวาจะ
ตองมีการทํากิจกรรม โครงการ ทําแผนงาน ซ่ึงจะแบงออกเปนหลายกิจกรรมแผน แตกิจกรรมทั้งหมด
จะตองเปนสิ่งที่ผลักดันใหกลยุทธนั้นๆประสบความสําเร็จตามงบประมาณและเวลา ในที่นี้ผูเขียนขอ
เสนอแบบฟอรมการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan Format) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ตามตา
รางที่ 4  



 
 
แผนปฏิบัติการ (Action plan) ที่ดีจะตองประกอบดวย 

1. ปริมาณรายการงาน (Line Item) 
2. โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ (Project/Activities)  
3. ผูรับผิดชอบหลักและผูชวยสนับสนุน (Responsible Unit) อาจระบุเปนหนวยงานหรือ

บุคคล 
4. ชวงระยะเวลาปฏิบัติงาน (Duration) อาจกําหนดเปนรายวัน รายเดือน 
5. เปาหมายประสงคของงาน(Work/Target) 
6. งบประมาณที่จะใช (Operation Budget and Capital Budget) 
การทําแผนปฏิบัติการจะตองมีรายละเอียดที่เปนสื่อที่ผูบริหารระดับลาง นําไปใชในการปฏิบัติ

งานทําความเขาใจกับพนักงานและจะตองสามารถโนมนาวความคิด ดึงความสามารถ  สรางจิตมุงมั่น
ในความฝนขององคกรคือวิสัยทัศน(Vision) และพันธกิจ (Mission) ใหเกิดความเจริญเติบโตทางธุรกิจ
และความมั่นคงทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

ผูบริหารคือผูนําเชิงกลยุทธการวางแผนธุรกิจ (Strategic Business Plan) นั้นคือการทํากระบวน
การวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ (Process of Strategic Business Plan) ซ่ึงกลยุทธที่ไดจะสําเร็จไดดวยการ
วางแผนปฏิบัติการที่ดีและแผนปฏิบัติการจะมีมากมายหลากหลายแผนจากนักวางแผนในสวนงาน
ตางๆ  ถาเราเปรียบวิสัยทัศน (Vision) เหมือนภาพวาดที่สวยงาม นักวางแผนทั้งหลายก็เปรียบเสมือนผู
ทํา Jigsaw Puzzle ในแตละสวน และ Jigsawแตละสวนจะมีลักษณะรูปรางที่แตกตางกัน ผูบริหารที่ดี
และมีความสามารถก็เปรียบเสมือนผูเลนตอ Jigsawใหเปนภาพ นั้นคือการนําสวนตางๆที่นักวางแผนทํา



ไวมาตอใหเปนภาพจริงที่ฝน เราจะเห็นวานักวางแผนก็จะมีความคิดเห็นในแตละสวนที่เปนรูปรางบน
ขอบเขตของการทํางานของตนเอง จนไดสวนของ Jigsaw มาหนึ่งชิ้น(Action Plan) ซ่ึง Jigsaw แตละ
ช้ินจะแสดงขอบเขตรายเสนของตนเอง ผูตอ Jigsaw (ผูบริหาร) จึงมีหนาที่ในการปะติดปะตอรูปภาพ
(ประสานแผนปฏิบัติการ)ในแตละสวนเขาดวยกันจนเปนรูปภาพ(วิสัยทัศน) ที่สวยงาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 แสดงสวนตางๆของ Jigsaw Puzzle ท่ีนักวางแผนวางเปน Action Planและผูบริหารจะ 
             ตองเปนผูท่ีตอ Jigsaw Puzzle นั้นใหสําเร็จเปนรูปภาพตาม Vision ท่ีตั้งไว 

 
 ท้ังหมดคือขั้นตอนการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจ (Strategic Business Plan) ซุน วู กลาวไว

วา การที่จะชนะศึกไดตั้งแตเร่ิมคือการชนะสงครามโดยไมตองรบ คือ “ ฆาผูวางแผน” และ ซุน วู ได
อธิบายถึงคําดังกลาววา เราตองชนะความคิด (ผูวางแผน) ของขาศึก หากเรารูความคิดความตองการ
ของขาศึก เราก็สามารถที่จะวางแผนรองรับ การเจรจาตอรองบนเงื่อนไข สงครามก็ไมเกิด บานเมืองไม
เดือดรอนนั้นคือ “ ฆาผูวางแผน” ในการแขงขันทางธุรกิจก็เชนกัน ถาเราสามารถชนะความคิดของคู
แขงเพียงหนึ่งกาวเราก็สามารถยืนอยูบนเสนท่ีเหนือกวาคูแขงอยางนอยหนึ่งกาว แลวพบกันในฉบับ
หนาครับ 
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