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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการเรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา และเป็นแนวทางการการพัฒนา
สถานศึกษา ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหนังสือที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการ
ผลการศึกษา สรุปได้ว่า  1) การด าเนินการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาของสถานศึกษานั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้อง
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการพัฒนาของสถานศึกษาทั้งสภาพภายในและสภาพภายนอก โดยสภาพการ
พัฒนาภายใน ศึกษาเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนสภาพการพัฒนาภายนอกศึกษาเกี่ยวกับโอกาสและ
อุปสรรค 2) การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบสภาพการพัฒนาของ
สถานศึกษา ว่าปัจจุบันสถานศึกษามีสภาพการพัฒนาอย่างไร ใน 4 สถานการณ์ ได้แก่ สถานภาพที่ 1  
จุดแข็ง-โอกาส สถานภาพที่ 2 จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค สถานภาพที่ 3 จุดอ่อน-โอกาส และสถานภาพที่ 4  
จุดแข็ง-อุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 
 
ค าส าคัญ : วางแผนกลยุทธ์, การวิเคราะห์สภาพการพัฒนา 
 
ABSTRACT 
 Academic Article “Techniques for analyzing development conditions for strategic 
planning of schools” Aims to be a guideline for strategic planning of schools And the way to 
develop the school In which the author studied and analyzed data from documents Related 
books for a guideline of implementation. The study concluded that. 1) An analysis of the 
development conditions of that school was necessary to studied analyzed on and analyze 
the development conditions of the school, both internal conditions and external conditions, 
the condition of internal development should be studied on the strengths and weaknesses 
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while the external development conditions should be studied on opportunities and 
obstacles. 2) A strategic plan for school development was important, the educational 
institutions currently have development conditions in 4 situations, namely status               
1: strengths-opportunities, status 2: weaknesses-disasters, obstacles, status 3: weaknesses-
opportunities A status 4: strengths-obstacles To lead to strategic planning for further school 
development. 
 
Keywords : Strategic Planning, Analysis of Development Conditions 
 
บทน า 
 การด าเนินกิจกรรมใดๆ ในสถานศึกษา ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม ล้วนเกิดจากการวางแผน
กลยุทธ์สถานศึกษาทั้งสิ้น การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ มีการก าหนดเป้าหมาย
ระยะยาวที่ชัดเจน มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในอนาคตของสถานศึกษา และคิดเชิงการพัฒนาในอนาคต 
ต้องวางระบบการท างาน ที่สามารถยืดหยุ่นได้ในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา 
เพ่ือให้ทันเหตุการณ์ และสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริหาร        
จัดการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์นั้นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการพัฒนา
สถานศึกษา คือ“การรู้จักสถานภาพของสถานศึกษาเพ่ือน าสู่การก าหนดกลยุทธ์” ส าหรับใช้ในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา การบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยกลยุทธ์ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
จะถูกก าหนดตามธรรมชาติและลักษณะของสถานศึกษานั้นๆ 
  
การวางแผนกลยุทธ์ 
 การวางแผนกลยุทธ์เริ่มต้นมาจากวงการทหารที่จัดท าเพ่ือท าศึกสงคราม ต่อมามีการน าแผนกลยุทธ์
มาใช้ในวงการธุรกิจและขยายอย่างกว้างขวางในช่วงปี ค.ศ.1930 เป็นต้นมา เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการตอบโต้
กับสภาพการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ผลส าเร็จ จากการวางแผนบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ ท าให้ทุกวงการตื่นตัวและกลายเป็นแนวคิดหลักของการ ปฏิรูปกระบวนการบริหารงาน
ภาครัฐในปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2544) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการตัดสินใจในปัจจุบันอย่างมี
ระบบที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต ดังนั้นแผนกลยุทธ์จึงไม่ใช่เรื่องของการตัดสินใจที่จะท าในอนาคต 
แต่เป็นการตัดสินใจในปัจจุบันที่ส่งผลถึงอนาคต อีกทั้ง  สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึง         
การวางแผนกลยุทธ์ ว่าเป็นแนวทางการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่เป็นระบบและมีขั้นตอน และเป็นการ
วางแผนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับไปในตัว เป็นการวางแผนแบบมีทิศทาง แต่ก็มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์  
 ถวิล มาตรเลี่ยม (2544) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการส าคัญยิ่งต่อการบริหาร และ
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถช่วยให้สถานศึกษารู้ว่า ขณะนี้ตนเองอยู่ ณ จุดใด ต้องการจะไป
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ทิศทางใดและจะไปถึงจุดนั้นได้ด้วยวิธีใด แผนกลยุทธ์ท าให้มองเห็นภาพรวมของสถานศึกษาได้ทั้งหมด ท าให้มี
แนวคิดแนวปฏิบัติที่จะต้องด าเนินการควบคุมในอนาคตและที่ส าคัญสถานศึกษาสามารถตอบสนองต่อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สุพจน์ ทรายแก้ว (2545) กล่าวว่า การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการส าคัญ เกี่ยวกับการก าหนด
วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ การวิเคราะห์องค์การ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators: KPI) และ พินิจ มีค าทอง (2559) ได้ให้ความหมายของ   
การวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษา หรือ แผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา ว่าเป็นการตัดสินใจวางแผนอย่างมีระบบ      
มีทิศทาง มีกระบวนการท างานที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานภาพของสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด ารงอยู่ได้ในอนาคตโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทุกฝ่าย 
  จึงสรุปได้ว่า สถานศึกษาจะด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ได้นั้น ต้องรู้สภาพของสถานศึกษาหรือ
ภาวะของสถานศึกษาของตนเองเสียก่อน นอกจากนั้นยังต้องมีกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับ
สถานศึกษาด้วย ซึ่งวิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรและกระบวนการก าหนดกลยุทธ์มี
หลายวิธีด้วยกันและหนึ่งในวิธีการเหล่านี้ ผู้เขียนขอน าเสนอในหนังสือฉบับนี้คือ การวิเคราะห์สถานศึกษา 
ด้วย SWOT Analysis ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะเครื่องมือในการประเมิน หรือ
วิเคราะห์สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง เพ่ือน าไปสู่การวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 
 
เกี่ยวกับ SWOT Analysis และหลักการส าคัญของ SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์ SWOT หรือบางครั้งเราเรียกว่า SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม และศักยภาพขององค์กร ในที่นี้ผู้เขียนจะขอเน้นไปทางการวิเคราะห์สถานศึกษาที่มีผลต่อการ
ด าเนินการของสถานศึกษา ทั้งนี้ปัจจัยที่ผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กรใดๆก็ตาม ย่อมมีทั้งปัจจัย
ภายนอก (External Factor) และปัจจัยภายใน (Internal Factor) โดยที่ปัจจัยภายนอกถือว่าเป็นปัจจัยที่
ควบคุมได้ยากหรือไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเมืองการปกครอง  สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี 
เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่สถานศึกษา สามารถควบคุมได้เช่น โครงสร้างของการบริหารงาน 
บุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ เป็นต้น (พินิจ  มีค าทอง, 2559) 
 หลักการส าคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยการส ารวจ
สภาพแวดล้อม ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ 
SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้
สถานภาพของตนเองที่ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก
สถานศึกษา ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อสถานศึกษา และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่สถานศึกษามีอยู่ 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตาม  
กลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีเหมาะสมต่อไป 
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 “SWOT” มาจากตัวอักษรย่อของค า 4 ค าคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), 
Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) SWOT คือ เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ของสถานศึกษา
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
 อีกเหตุผลหนึ่งที่ SWOT ได้รับความนิยมไปทั่วโลก และยังนิยมมาจนถึงทุกวันนี้คือ SWOT นั้น
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งทางธุรกิจและการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ แม้กระทั่งทุกวันนี้ในยุคที่ทุกอย่าง
ถูกน าเข้าสู่ระบบออนไลน์ SWOT ก็สามารถน ามาใช้ได้กับธุรกิจออนไลน์ได้ รวมถึงมีบรรดาผู้ผลิต Software 
ผลิต Application ออกมาเพ่ือช่วยให้การใช้งานเทคนิค SWOT ท าได้ง่ายมากขึ้น 
 
การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายในสถานศึกษา 
 การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายในของสถานศึกษา เป็นการประเมินศักยภาพของการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ที่ผ่านมาในอดีต (Post experiences) และในปัจจุบันว่าประสบผลส าเร็จ มี
ผลสัมฤทธิ์ หรือมีปัญหา จุดอ่อน(Weaknesses) มีจุดเด่น(Strengths) หรือจุดแข็ง ตรวจสอบสภาวะเสี่ยงของ
การด าเนินงานภายในสถานศึกษา หรือมีศักยภาพการด าเนินงานในสถานศึกษาเป็นอย่างไรบ้าง ตามหลักการ
วิเคราะห์ (2S4M) (พินิจ  มีค าทอง, 2559) ดังนี้ 
   1. โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา(Structure : S1) เช่น  โครงสร้างนโยบาย  ระบบงาน
ของสถานศึกษา ฯลฯ  
  2. ผลผลิตและบริการ(Products and Service : S2) เช่น ประสิทธิภาพของการให้บริการทาง
การศึกษา คุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา คุณภาพของนักเรียน ฯลฯ  
  3. บุคลากร (Man : M1) เช่น จ านวนบุคลากรมีความเพียงพอกับการด าเนินงาน  ตรงตาม
วิชาเอกท่ีสอน และคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา ฯลฯ  
  4. ประสิทธิภาพทางการเงิน(Money : M2) เช่น ความเพียงพอ ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน 
การระดมทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา ฯลฯ  
  5. วัสดุทรัพยากร (Material : M3) เช่น ความเพียงพอและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ใน
สถานศึกษา การบ ารุง ดูแลรักษาฯลฯ  
  6. การบริหารจัดการ(Management : M4) เช่น การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา การ
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ  
 
การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกสถานศึกษา 
  การวิเคราะห์ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกของสถานศึกษา เป็นการประเมินสภาพภายนอก
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบหาข้อมูลหรือโอกาส (Opportunity) ใน
การพัฒนาสถานศึกษา รวมถึงการตรวจสอบภาวะคุกคาม(Threats) หรือข้อจ ากัด(Constraint) ซึ่งนับได้ว่า
สภาพภายนอกสถานศึกษา  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษา แต่สถานศึกษาไม่สามารถ
ควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านต่างๆ ตามหลักการวิเคราะห์ (STEP)  ดังนี้ 
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  1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) เช่น ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการ  
ระบบการศึกษา  ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน แนวโน้มทางสังคม การสื่อสาร อาชีพและปัญหา
สังคมฯลฯ  
  2. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิต
เครื่องจักรกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่เดิม หรือพัฒนาขึ้นใหม่ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ  
  3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) เช่น รายได้ของผู้ปกครอง  ภาวะทางการเงิน   
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทุนต่างๆ ฯลฯ  
  4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) เช่น  รัฐธรรมนูญ  
พระราชบัญญัติการศึกษา นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  การแทรกแซงทางการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น ฯลฯ  
 ทั้งนี้ ปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังกล่าว จะมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานการบริหารจัดการของสถานศึกษา  
มากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง อย่างไรก็ ตามปัจจัย
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษานั้น อาทิ ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยการเมืองและกฎหมาย จะเป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญต่อสถานศึกษามากกว่าด้านอ่ืนๆ เพราะสถานศึกษาส่วนมากเป็นหน่วยงานภาครัฐ ต้องยึด
กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ตลอดจนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาด้านการศึกษารัฐบาล และ     
ต้นสังกัดเป็นแนวทางหลักๆ ในการปฏิบัติงาน 
 
ตารางท่ี 1 สรุปเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT สถานศึกษา 
 

เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT สถานศึกษา 
  ภายในสถานศึกษา  ภายนอกสถานศึกษา 

o จุดแข็ง (Strength)      
o จุดอ่อน (Weakness) 

o โอกาส (Opportunity) 
o อุปสรรค (Threat) 

2S4M STEP 
สิ่งท่ีวิเคราะห์ สิ่งท่ีวิเคราะห์ 

O โครงสร้าง (Structure) 
O การบริการ,ผลผลิต (Service) 
O คน (Man) 
O เงิน (Money) 
O วัสดุ (Materials) 
O การจัดการ (Management) 

O สภาพสังคม (Social–cultural)  
O เทคโนโลยี (Technological)  
O สภาพเศรษฐกิจ (Economic)  
O นโยบาย การเมือง (Political and legal) 

 
การระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 
           เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกด้วยการประเมินสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาแล้ว ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมา
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เปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าสถานศึกษา  ก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใด และภายใต้
ส ถ านกา รณ์ เ ช่ นนั้ น  ส ถ านศึ กษาควร จะท า อย่ า ง ไ ร  โ ดยทั่ ว ไ ปแล้ ว ผ ลจ ากกา รด า เ นิ น ก า ร
วิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ สถานศึกษา จะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้ 
 

 สถานการณ์ที่ 1 Star 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส)  สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุดของ
สถานศึกษา เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสและสภาพแวดล้อม ภายในเป็นจุดแข็ง ต่างเป็นปัจจัย
เอ้ือต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เรียกว่า สภาพดาวรุ่ง 
  ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (aggressive - strategy) เพ่ือดึงเอา 
จุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังกลยุทธ์
ที่ว่า  “เมื่อเราเข้มแข็ง โอกาสเอ้ืออ านวย จงรุกบุกไปข้างหน้า” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W - S + 

O + 

T - 



ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2562 

117 

 สถานการณ์ที่ 2 Question marks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์ที่สถานศึกษามีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
พัฒนาสถานศึกษา อยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน 
พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส เป็นปัจจัยเอ้ือ แต่สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน ส่งผลให้มี
ข้อจ ากัดในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเรียก สภาพปัญหา 
  ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (turnaround-oriented 
strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้ ดังกลยุทธ์ที่ว่า
“หากเราอ่อนแอ แม้จะมีโอกาส จงตั้งรับ ปรับกระบวนท่า” 
 สถานการณ์ที่ 3 Cash cows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W - 

O + 

T - 

W - 

O + 

S + 

T - 

S + 
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 สถานการณ์ที่ 3 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การด าเนินงานของสถานศึกษา แต่ตัวสถานศึกษาเองมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ เนื่องจากพบว่า 
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค สภาพภายในเป็นจุดแข็งที่เอ้ือต่อการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งต้องรักษา
ความสามารถภายในไว้ พร้อมที่จะก้าวต่อไปเมื่อโอกาสมาถึงเรียก สภาพวัวแม่ลูกอ่อน     
  ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์
การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาส
ในระยะยาวด้านอื่นๆ แทน ดังกลยุทธ์ที่ว่า“ถ้าเราเข้มแข็ง แต่โอกาสไม่เอ้ือ พึงตั้งรับ รอจังหวะ” 
 
 สถานการณ์ที่ 4 Dogs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สถานการณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจาก
สถานศึกษาก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ โดย
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรค และสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดอ่อน จึงมีข้อจ ากัดในการพัฒนา
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเรียก สภาพสุนัขจนตรอก 
  ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือ
พยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้สถานศึกษา
เกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด ดังกลยุทธ์ที่ว่า“หากเราอ่อนแอและไร้โอกาส จงถอยไปตั้งหลัก” 
 
 
 
 

O + 

S + 

T - 

W - 

T - 
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 สรุปกลยุทธ์การแก้ไขปัญหา 4 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
สรุปแนวทางด าเนินการจากผลการวิเคราะห์ 

O Stars Situation (SO)   
   กลยุทธ์ สร้าง เปิด เพ่ิม บุก รุก ขยาย  

O Question Marks Situation (WO) 
   ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ทบทวน  ประสานความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุน 

O Cash Cows Situation (ST) 
   ปรับปรุง พัฒนา ลดต้นทุน ลดระยะเวลา  

O  Dogs Situation (WT)  
   เลิก/ลดภารกิจบางด้านที่มีจุดอ่อน และภัยคุกคาม  หรือ คิดใหม่ ท าใหม่  
   ถ่ายโอน ปรับ เปลี่ยน Re-engineering   
 
อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย 
 เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน และ โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อน
ภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญสถานการณ์ เช่นใดและ
ภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น สถานศึกษาควรท าอย่างไร กับผลการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวในสถานการณ์ 4 
รูปแบบดังนี้ 

ลองเสี่ยง 

ปรับปรุง 

เพิ่มช่องทาง 

 

เร่งขยายงาน 

 

ทบทวน 

ลด เลิก 

เปลี่ยน โอนย้าย 

 

ไม่เสี่ยงรักษาสภาพ 
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 สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุด เนื่องจากองค์กร
ค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive - Strategy) 
เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจาก
องค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดี
ที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค 
ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด 
 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่
หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออกคือ  
กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-Oriented Srategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้ พร้อมที่จะ
ฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้ 
 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่ง
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยายขอบข่ายกิจการ 
(Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน 
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