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External Environment

1. สภาพแวดล�อมโดยท่ัวไป (General Environment) 
2. สภาพแวดล�อมทางการแข*งขัน (Competitive Environment)

General Environment
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Competitive Environment

การวิเคราะห3คู*แข*งขัน

• William E. Rothshschild
1. คู*แข*งคือใคร (Who are they)
2. คู*แข*งมีแผนการจะทําอะไร (What are they up to)
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กระบวนการวิเคราะห3สภาพแวดล�อมภายนอก

1. การหาข*าว (Scanning)
2. การตรวจสอบ (Monitoring)
3. การใช�ภาพ (Scenario)

สภาพแวดล�อมภายนอกกับกลยุทธ3

• องค3การจะต�องวิเคราะห3สภาพแวดล�อมภายนอกเพื่อจะได�
ดําเนินการปLองกันผลกระทบอันเกิดจากสภาพแวดล�อม
ภายนอกท่ีมีต*อองค3การ หรือสร�างความสัมพันธ3ที่เหมาะสมกับผู�
มีส*วนร*วมในสังคมท่ีองค3การเกี่ยวข�องอยู* โดยเฉพาะอย*างยิ่ง
องค3การจะต�องดําเนินการทุกอย*างเพื่อนําเอาข�อมูลต*างๆมา
เสริมความรู�ความชํานาญ และเพิ่มความสามารถในการแข*งขัน 
โดยผู�บริหารรู�ดีว*าปQจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายนอกน้ัน
กระทบต*อกลยุทธ3ขององค3การอย*างไร ผู�บริหารจะต�องยอมรับ
ว*าปQจจัยภายนอกก็อาจสร�างทางเลือกให�กับการบริหารเชิงกล
ยุทธ3ได� และในขณะเดียวกันผู�บริหารก็สามารถพัฒนากลยุทธ3ให�
มีอิทธิพลต*อสภาพแวดล�อมภายนอกได�
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เทคนิคการตรวจสอบสภาพแวดล�อมภายนอก

บทท่ี ๓

การวิเคราะห3สภาพแวดล�อมภายใน 
(Internal Environmental Analysis)
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Internal Environmental Analysis

• เมื่อองค3การสามารถระบุปQจจัยท่ีเปYนโอกาส (Opportunities) 
และปQจ จัย ท่ี เปYนอุปสรรค (Threats)  จากการวิ เคราะห3
สภาพแวดล�อมภายนอก แต*ปQจจัยท้ังสองน้ียังไม*เพียงพอท่ีจะ
สร�างความได�เปรียบทางการแข*งขัน (Competitive advantage) 
ให�กับองค3การในการจัดทํากลยุทธ3

Internal Environmental Analysis

• เพราะการจัดทํากลยุทธ3เพื่อให�ได�ผลดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
น้ัน จําเปYนจะต�องอาศัยความเข�าใจสภาพแวดล�อมภายใน
องค3การด�วย น่ันคือ สามารถระบุจุดแข็ง (strengths) และ
จุดอ*อน (weaknesses) ขององค3การได�ด�วย ซึ่งรวมเรียกว*า 
“ปQจจัยเชิงกลยุทธ3ภายใน” (internal strategic factors) อันเปYน
ปQจจัยท่ีบริษัทจะนํามาใช�เพื่อสร�างความได�เปรียบจาก โอกาส 
(Opportunities) ท่ีเปeดให� และเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค (Threats) 
หรือภัยคุกคามท่ีจะเกิดขึ้น



05/04/57

6

Internal Environmental Analysis

• สภาพแวดล�อมภายใน (Internal Environment) คือปQจจัยท่ี
องค3การสามารถควบคุมได�  ซึ่งเปYนปQจจัยท่ีแสดงถึงจุดแข็งและ
จุดอ*อน (Strength and Weakness) ขององค3การสําหรับ
นํามาใช�ในการกําหนดกลยุทธ3เพื่อสร�างความได�เปรียบในการ
แข*งขัน หากองค3การบริหารจุดแข็งจุดอ*อนให�ถูกต�องเหมาะสม
แล� วปQจ จัยภายในจะมีความสํ า คัญกว* าปQจ จัยภายนอก                 
โดยความสําเร็จยังต�องอาศัยการเพิ่มจุดแข็งและขจัดจุดอ*อน
ขอ งองค3 ก าร เพื่ อ สร� า งคว าม ไ ด� เ ป รีย บ ในก ารแ ข* ง ขั น 
(Competitive Advantage)

ความสําคัญของการวิเคราะห3สภาพแวดล�อมภายใน

• การวิเคราะห3สภาพแวดล�อมภายในจะทําให�รู�ข�อมูลองค3การใน
การบริหารจัดการ หมายถึงการพิจารณาองค3ประกอบท่ีอยู*
ภายในองค3การ โดยมีวัตถุประสงค3เพื่อท่ีจะวิเคราะห3ศักยภาพ
หรือความสามารถทางกลยุทธ3บนพื้นฐานจุดแข็ง (Strength) 
และจุดอ*อน (Weakness) ขององค3การ องค3ประกอบใดเปYนจุด
แข็งก็ต�องพยามรักษาไว� องค3ประกอบใดเปYนจุดอ*อนก็ต�อง
พยามแก�ไข   การท่ีจะวิเคราะห3จุดแข็งและจุดอ*อน หมายถึง
การวิเคราะห3เพื่อนําไปประเมินกับโอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats)  ห รือภัย คุกคาม  ด� วยการวิ เคราะห3
สภาพแวดล�อมภายใน กับสภาพแวดล�อมภายนอก ซึ่งเปYนเร่ือง
เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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resource-based approach

• คําว*า “ทรัพยากร” (resource) ในท่ี น้ีหมายถึง สินทรัพย3 
(asset) ความสามารถ (competency) กระบวนการ (process) 
ทักษะหรือความรู� (skill or knowledge) ซึ่งอยู*ภายใต�การ
ควบคุมขององค3การ ทรัพยากรต*างๆ หากช*วยให�องค3การมี
ความได�เปรียบหรือความเปYนต*อในการแข*งขัน ก็ถือว*าเปYน  
“จุดแข็ง” หากสร�างความเสียเปรียบ ก็จะกลายเปYน “จุดอ*อน” 
เช*นกัน

PRIMO-F 

• P = People หรือ บุคลากร
• R = Resources หรือ ทรัพยากร
• I = Innovation and Ideas หรือ นวัตกรรมและความคิด
• M = Marketing หรือ การตลาด
• O = Operation หรือ การปฏิบัติการ
• F = Finance หรือ การเงิน
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๔P

• P = People หรือ บุคลากร
• P = Properties หรือ ทรัพย3สิน
• P = processes กระบวนการ
• P = Products and Services ผลิตภัณฑ3และการบริหาร

Seven-S framework of McKinsey

• Strategy = กลยุทธ3
• Structure = โครงสร�าง
• System = ระบบ
• Shared Value = ค*านิยมร*วม
• Style = รูปแบบ
• Staff = บุคลากร
• Skill = ทักษะ
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MMPF

• Marketing = การตลาด
• Management = การบริหารจัดการ
• Production = การผลิต หรือการบริการ
• Finance = การเงิน

จุดแข็ง (Strengths)

• คือ เง่ือนไขภายในท่ีจะส*งผลกระทบให�กับองค3การในทางท่ีดี 
และเปYนประโยชน3หากได�มีการทํากิจกรรมใดๆ ท่ีสามารถนํา
เง่ือนไขเหล*าน้ันมาใช�ตามช*วงเวลาท่ีเง่ือนไขน้ันยังมีผลอยู* หรือ
สามารถพูดได�ว*า เราจะนําจุดแข็ง (Strengths) ท่ีเรามีอยู*มาใช�
ให�เกิดประโยชน3ได�อย*างไร? จะคงรักษามันไว�ได�อย*างไร?        
จะเสริมสร�างและยกระดับมันให�มากขึ้นอย*างไร?
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จุดอ*อน (Weakness)

• คือ เง่ือนไขภายในท่ีจะส*งผลกระทบให�กับองค3การในทางท่ีไม*ดี 
ไม*เปYนประโยชน3 และเกิดความเสียเปรียบในการแข*งขัน หาก
ไม*ได�มีการปฏิบัติใดๆ ท่ีจะแก�ไขสถานการณ3ตามช*วงเวลาท่ี
เง่ือนไขน้ันยังมีผลอยู* หรือสามารถพูดได�ว*า เราจะลดจุดอ*อน 
(Weakness) ของเราได�อย*างไร? จะเยียวยามันได�อย*างไร? หรือ
จะกําจัดมันออกไปได�อย*างไร?

Internal Environmental Analysis

• ข�อสังเกตสําหรับการระบุจุดแข็ง และจุดอ*อน โดยท่ัวไปแล�วการ
ระบุจุดแข็งน้ันไม*ใช*เร่ืองยาก แต*จะแม*นยําหรือไม* หรือเปYนการ
ระบุที่เกินเลยมากเกินไปหรือไม* เปYนสิ่งท่ีต�องระวัง ด้ังน้ันควรทํา
ใจไว�เปYนกลาง แล�วมองดูตัวเองว*าเราเก*ง หรือเราแน* หรือเรา
เด*นดีในด�านไหน อย*างไร 

• ส*วนจุดอ*อน ก็เช*นเดียวกันกับการวิเคราะห3ภาวะคุกคามว*ามัน
เปYนธรรมชาติของมนุษย3อย*างหน่ึงท่ีเปYนเร่ืองยากพอสมควรใน
การท่ีเราจะระบุจุดอ*อนของตัวเอง หรือองค3การของเรา ว*ามี
ข�อด�อย หรือข�อเสียอะไร เพราะอาจจะมีบางสิ่งบางอย*างท่ีตัว
เราเองอาจจะไม*ยอมรับว*ามันมีอยู*จริง
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บทท่ี ๔

การวิเคราะห3สถานการณ3 : การวิเคราะห3 SWOT

การวิเคราะห3สถานการณ3 : การวิเคราะห3 SWOT
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การวิเคราะห3สถานการณ3 : การวิเคราะห3 SWOT

• การจัดทํากลยุทธ3 เปYนงานข้ันท่ี ๒ ในกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ3 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลัง  ท่ีนักวางแผนกลยุทธ3ได�ตรวจสอบ
สภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกองค3การ การจัดทํากล
ยุทธ3เปYนการตัดสินใจวางแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงานใน
ระยะยาว เพื่อสร�างความได�เปรียบเหนือคู*แข*งขัน ดังน้ันจึงมัก
เรียกว*า “การวางแผนเชิงกลยุทธ3” (Strategic Planning) หรือ”
การวางแผนระยะยาว” (Long-range Planning) ซึ่งเกี่ยวกับ
การกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค3 กลยุทธ3 และนโยบายของ
องค3การ เปYนสําคัญ

การวิเคราะห3สถานการณ3 : การวิเคราะห3 SWOT

• การจัดทํากลยุทธ3 จะเร่ิมต�นจากการวิเคราะห3สถานการณ3 
(Situation analysis) อันเปYนกระบวนการเพื่อแสวงหาแนวทาง
ท่ีเหมาะสมเชิงกลยุทธ3 ระหว*างโอกาสหรือช*องทางท่ีเกิดขึ้น
ภายนอกกับความแข็งแกร*งหรือจุดแข็งขององค3การ โดยจะต�อง
คํานึงถึงอุปสรรคและจุดอ*อนขององค3การอีกด�วย
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การวิเคราะห3สถานการณ3 : การวิเคราะห3 SWOT

• การวิเคราะห3สถานการณ3เปYนการหาคําตอบต*อคําถามโดยท่ัวไป 
๒ ประการ คือ “สภาพปQจจุบันขององค3การเปYนอย*างไร” (What 
is the current position of the firm) กับ “ทิศทางการ
ดําเนินงานขององค3การต*อไปจะมุ*งไปทางไหน” (Where does 
the firm want to be)

ประเภทของกลยุทธ3

1. กลยุทธ3ระดับองค3การ (Corporate Strategy)
2. กลยุทธ3ระดับหน*วยงาน (Business Strategy)
3. กลยุทธ3ระดับหน�าท่ี (Functional Strategy)
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ประเภทของกลยุทธ3

กลยุทธ3ระดับองค3การ (Corporate Strategy)

• กลยุทธ3เติบโต (Growth Strategies) 
• กลยุทธ3คงสภาพ (Stability Strategies)
• กลยุทธ3ตัดทอน (Retrenchment Strategies)
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กลยุทธ3ระดับหน*วยงาน (Business Strategy)

• กลยุทธ3ผู�นําด�านราคา (Cost Leadership Strategy)
• กลยุทธ3สร�างความแตกต*าง (Differentiation)

กลยุทธ3ระดับหน�าท่ี (Functional Strategy)

• การผลิต (Production)
• การตลาด (Marketing)
• การบริหารพัสดุ (Material management)
• การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย3 (Human resource Development)
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การวิเคราะห3สถานการณ3 : การวิเคราะห3 SWOT

SO Strategy

• เมื่อเราเข�มแข็ง โอกาสเอื้ออํานวย จงบุกรุกไปข�างหน�า
• + , +
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ST Strategy

• ถ�าเราเข�มแข็ง แต*โอกาสไม*เอื้ออํานวย พึงตั้งรับรอจังหวะ
• + , -


