PHÉP PHÂN TÍCH SWOT
Lê Anh Tuấn
(Đại học Cần Thơ)
--- oOo --SWOT là từ viết tắt của các chữ S - Strengths (Điểm mạnh), W - Weakness (Điểm yếu),
O - Opportunities (Cơ hội) và T - Threats (Đe dọa). Đây là phép phân tích các hoàn cảnh
môi trường bên trong và bên ngoài khi xây dựng và phát triển một dự án hoặc một qui
hoạch nào đó. Sự khác nhau giữa hoàn cảnh bên trong và bên ngoài dựa vào 2 tiêu chuẩn:
1. Không gian: Mọi thứ bên trong một biên địa lý chọn lọc của hệ thống được xem
như là hoàn cảnh môi trường bên trong.
2. Thời gian: Mọi thứ đang xảy ra và tồn tại ở thời điểm hiện tại liên quan đến hoàn
cảnh môi trường bên trong. Tình trạng trong tương lai là hoàn cảnh môi trường bên
ngoài.
Thời gian HIỆN TẠI
Không gian
BÊN TRONG VÙNG DỰ ÁN
Môi trường Bên trong
BÊN NGOÀI VÙNG DỰ ÁN

TƯƠNG LAI
Môi trường Bên ngoài

Điểm Mạnh và điểm Yếu liên quan đến môi trường bên trong. Đôi khi đặc điểm của các
điểm đặc trưng này không thể thay đổi, ví dụ như vị trí của một vùng bị ngập lũ hằng
năm nào đó. Tuy nhiên thông thường các đặc điểm thì có thể thay đổi, ví dụ như sự trì trệ
trong công việc. Môi trường bên ngoài thường được phân tích ở dạng Cơ hội và Đe dọa.
Có nhiều Thách thức, đe dọa khó có thể tránh khỏi (giá cả gia tăng theo các thỏa thuận
quốc tế), nhưng cũng có nhiều Đe dọa khác cũng có thể thay đổi được (chính sách, luật
lệ, ngân sách). Điều quan trọng và phân biệt giữa môi trường bên trong và bên ngoài để
có thể hiểu được những cái gì có khả năng làm được và không làm được khi phân tích dự
án.
Môi trường bên trong
ĐIỂM MẠNH
ĐIỂM YẾU

Môi trường bên ngoài
CƠ HỘI
ĐE DỌA

Phương pháp SWOT là một công cụ phân tích để có được một cái nhìn toàn thể nhanh
chóng của một tình thế phức tạp. Phương pháp này được sao chép từ các xí nghiệp tư
nhân đã sử dụng nó như một hướng dẫn để xác định những điểm nút kẹt chính yếu trong
tiến trình sản xuất của họ và/ hoặc để xác định các cơ hội nhằm hướng đến các lợi nhuận
nhiều hơn trong tương lai.
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CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP
• Phân tích SWOT là thực hiện một bản liệt kê tất cả các đặc trưng mạnh và yếu có
thể có của một đối tượng liên quan. Xa hơn, SWOT nhắm vào một cái nhìn tổng thể
tất cả các mối đe dọa và cơ hội có thể có (bên ngoài) trong tất cả các lãnh vực thực
tế xung quanh có cùng đối tượng.
• Phép phân tích SWOT được sử dụng ở mức độ vùng lãnh thổ, đô thị, ngoại thành
và là trên cơ sở đa lãnh vực. Ở các lãnh vực có mức độ thấp hơn (giao thông, cấp
nước, giải trí, ...), nó cũng có thể được dùng.
• Ta có thể xem các vùng lãnh thổ, đô thị tương ứng như là một xí nghiệp tư nhân
mong muốn biết tình trạng làm ăn hiện tại bên trong và một phần bên ngoài địa
bàn, nhằm để có một nhận định mang tính hệ thống, không quên bỏ qua bất kỳ yếu
tố quan trọng nào.
• Phép phân tích SWOT được thực hiện bởi 1 người, 1 nhà qui hoạch cá biệt hoặc 1
nhóm làm công tác qui hoạch. Người này hoặc nhóm người này có thể tự phân tích
SWOT bởi chính họ hoặc thể hiện phép Phân tích SWOT bằng cách hỏi các nhiều
thành viên điền vào (theo sự chỉ dẫn của họ) các điểm Mạnh, điểm Yếu, Cơ hội và
Đe dọa. Các thành viên mời tham dự buổi trao đổi có thể là các chuyên gia ở các
ban ngành khác nhau của Chính phủ, có thể là các nhóm mục tiêu, đại diện các hộ
dân, xí nghiệp tư doanh, bệnh viện, ... liên quan.
• Mục tiêu của phép phân tích SWOT là có được một tổng quan nhanh chóng của
một tình hình nào đó tại một thời điểm nào đó và tại một vùng nào đó. Đây không
nên hiểu như là một phương pháp đánh giá, không định được giải pháp hoặc định
ra phương án, nó không thể dùng để so sánh các ý kiến và không tạo ra sự quyết
định liên quan.
Nhận diện vấn đề và nhu cầu
bổ sung
Thu thập và phân tích dữ liệu
Phát triển mục đích lâu dài
và mục tiêu trước mắt
• Trong tiến trình qui hoạch và xây dựng dự án, phép phân tích SWOT được sử dụng
trong các giai đoạn thứ nhất và thứ hai trong việc nhận diện vấn đề và nhu cầu, thu
thập và phân tích dữ liệu. Một số vấn đề có thể đã được nhận diện, nhưng việc sử
dụng phép phân tích SWOT vẫn mang tính quan trọng khi xem xét việc bổ sung
nhận diện vấn đề.
• Phân tích SWOT dựa vào nguyên lý "lắng nghe". Dựa vào các cơ sở đơn giản,
người thu thập ý kiến bằng cách lắng nghe các người bên ngoài từ các lãnh vực
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khác nhau làm thay công việc "định danh dự án". Từ các nhận định như vậy, ta có
thể bắt đầu tiến trình qui hoạch với các quan điểm hiện thực hơn về hiện trạng.
• Kết quả của Phân tích SWOT có thể đi xa hơn bảng liệt kê các điểm Mạnh, điểm
Yếu, Cơ hội và Đe dọa. Sau khi cắt nghĩa, gom tụ và phân tích các hạng mục, Phân
tích SWOT sẽ dẫn đến một danh sách các thứ tự ưu tiên. Đi xa hơn, phép phân tích
SWOT sẽ định hướng các điều kiện của một tiến trình qui hoạch chiến lược.
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CÁCH THỰC HIỆN
Các bước sau thể hiện một phép phân tích SWOT:
1. Quyết định ai là người dẫn dắt phương pháp SWOT, trong thời đoạn gì, hệ quả sẽ
phải trình bày và với hình thức gì. Nếu được, người dẫn dắt là một nhóm các
"diễn viên đa hệ".
2.

Xác định mục tiêu của việc thực hành SWOT, trong đó cần chỉ rõ biên địa lý của
khu vực dự án và thời điểm của cơ hội và thách thức.

3.

Cần dẫn dắt việc phân tích SWOT như một biện pháp "mở" mà không có sự rào
cản hoặc dùng một liệt kê tiêu chuẩn các loại chỉ thị thể hiện, bằng cách hoặc là
gom tụ hoặc là không. Ví dụ cho mục đích qui hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng
chẳng hạn, một danh sách “phù hợp” các chỉ thị thể hiện như sau:
+ Chức năng không gian
+ Kỹ thuật/ vật chất
+ Văn hóa - xã hội
+ Tài chính/ kinh tế
+ Luật lệ liên quan đến qui hoạch không gian
+ Tổ chức/ Phòng ban chức năng
Nếu người dẫn dắt việc phân tích không thể quyết định được các công việc trước
như vậy trong tay, thì cũng phải biết cách gom tụ các vấn đề hướng theo các tính
chất lưu ý như vậy.

4.

Các người tham gia cần ghi rõ trên giấy tất cả các vấn đề lưu ý. Chú ý rằng có
mỗi người thể có khác nhau trong việc định các nhóm từ và cần phải làm rõ các
chi tiết trong bức tranh phát họa điểm Mạnh và điểm Yếu. Ví dụ có ai đó viết rằng
“Hệ thống đường sá thiếu” như là một điểm Yếu, thì điều này cũng không rõ là
vấn đề đang thảo luận có liên quan đến giao thông hay không: như vậy điểm Yếu
này cần phải thảo luận chi tiết hơn. Hơn nữa, cần phải giải thích cho người dự rõ
tất cả các mối quan hệ giữa các điểm Mạnh, điểm Yếu, Cơ hội và Đe dọa. Hoặc ví
dụ khác, cụm từ “thiếu việc làm” có thể là do các nguyên nhân như cơ sở hạ tầng
yếu kém, hoặc do thiếu người có kỹ năng hoặc do thiếu tiền, v.v.... Nhận diện các
tương quan giữa điểm Mạnh và điểm Yếu ở một vế và tương quan giữa Cơ hội và
Đe dọa ở vế khác.

5.

Nếu kết quả của phép phân tích SWOT được sử dụng cho việc kế hoạch sử dụng
đất thì cũng cần lưu ý tác động không gian giữa Cơ hội và Đe dọa. Ví dụ, cụm từ
"thiếu việc làm" trong điểm Yếu cần được chuyển thành "cơ hội việc làm" trong
Cơ hội, theo sau vị trí địa lý, khả năng làm việc của dân cư, ...

6.

Kết quả phụ thêm của phép phân tích SWOT có thể là một kết luận rằng cần phải
thu thập thêm dữ liệu.

7.

Ngoài ra, từ phép phân tích SWOT, phương pháp thu thập thêm dữ liệu nói ở
phần 6, gọi là phương pháp metaplan (kế hoạch biến đổi), kế hoạch ngân sách và
các phương pháp thực hành trong việc thực hiện phép phân tích SWOT rất cần để
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nhận được một bức tranh hiện thực về các giai đoạn của sự việc. Hơn nữa, cần
phải có một cái nhìn tổng quan về kinh phí, luật lệ hiện hữu để tránh các qui
hoạch tổng thể thiếu thực tế về sau.
8.

Kết quả cuối cùng của phép phân tích SWOT phải được viết ra thành một tài liệu
ngắn. Trong báo cáo, không chỉ là các liệt kê về điểm Mạnh, điểm Yếu, Cơ hội và
Đe dọa, mà còn những cắt nghĩa mỗi hạng mục, các lý do bên trong nó, các quan
hệ giữa các hạng mục và gút lại các sự kiện, vấn đề nổi bậc. Nên nhớ rằng, phép
phân tích SWOT là kết hợp nhiều hơn một tổng quan và một bản liệt kê. Nó có ý
nghĩa phân loại các sự kiện, nguyên nhân và ảnh hưởng. Nó là một bản phân tích
được sử dụng để xác định vấn đề hoạch định chiến lược qua việc sắp xếp các ưu
tiên cần giải quyết từ một "rừng" các vấn đề phức tạp. Thứ tự ưu tiên của một vấn
đề được xác định bằng tần số và tầm quan trọng của sự kiện nổi lên từ việc thực
hành SWOT.

9.

Sự mô tả, phân tích và kết luận cần ngắn. Phân tích SWOT không phải là một
nghiên cứu thâm thúy, mà chỉ hơn một tổng quan "nhanh và thô".

10. Cuối cùng là các khuyên cáo để khởi đầu cho cho việc thực hiện những hoạt động
cơ bản. Dựa vào các kinh phí hiện có cần phải nhấn mạnh rằng "điều này và điều
này ... cần phải làm, bởi vì chúng là các điều kiện cơ bản đề thực hiện những hoạt
động lâu dài, và nó không làm phản tác dụng cho những vấn đề đã được đề cập
cho các hoạt động lâu dài".
Ví dụ sau đây về phép phân tích SWOT:
Hệ thống Cấp nước Thị trấn
Hiện trạng
Một thị trấn có chừng 5.000 cư dân có gặp khó khăn trong việc cung cấp nước ăn uống.
Thị trấn có một khu phố cổ tồn tại một hệ thống cấp nước nhỏ bằng đường ống, được xây
dựng từ thời thực dân. Vùng xa - thấp phía ngoài khu vực, các máy bơm điện đã được lắp
đặt.
Thị trấn được 1 số tiền từ ngân sách quốc gia giúp cho việc xây dựng 1 dự án cấp nước
uống. Vậy các nhà làm kế hoạch phải bắt đầu từ đâu ?
Phân tích SWOT
Điểm mạnh
• Trữ lượng nước ngầm phong phú
• Việc tổ chức xài nước vòi công cộng/bơm tay là tốt, hiệu quả và rẻ tiền.
• Đủ số người quản lý có tay nghề
Điểm yếu
• Hai hệ thống riêng rẽ, do yếu tố lịch sử, sẽ không hiệu quả và khác biệt (khác
nhau về tiêu chuẩn, khác giá thành, ...)
• Gây phương hại cho hệ thống cũ, bao gồm các thiết bị chứa, rò rỉ, ...
• Đôi khi thiếu dầu diesel, hệ thống bơm sẽ không hoạt động
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•
•
•
•

Thiếu phụ tùng cho các bơm tay
Hệ thống ống cũ thì lâu nay đã không thu tiền nước
Nguồn nước ngầm sâu (100 - 200 m), chất lượng nước có vị tanh
Trong khoảng 1 tháng mùa khô, mực nước ngầm rất thấp

Cơ hội
• Đủ lượng mưa và nước ngầm
• Đa số dân cư có thể tự lực
• Có thể gia tăng số lỗ khoan tầng nông để lấy nước
• Có thể và có yêu cầu kết hợp 2 hệ thống
Đe dọa
• Dân số gia tăng
• Giới hạn tầng nước nông
• Nước ống dùng để tưới rau màu
• Một số dân cư quá nghèo không thể trả tiền nước
• Phía cho tiền thì không có kinh nghiệm xác định nhu cầu dùng nước, làm giới hạn
thời gian chọn lựa phương án và đầu tư mới .
• Các người có kiến thức thì bị lôi cuốn và phân tán đi các nơi có mức sống cao
hơn, làm gia tăng khó khăn cho cộng đồng.
Để hoàn tất việc phân tích SWOT cho ví dụ trên, cần trả lời các câu hỏi sau:
1. Định nghĩa các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa đã đề cập.
2. Cắt nghĩa quan hệ giữa các điểm trên và phân tích chúng một cách ngắn gọn.
3. Cái gì là ưu tiên cho việc can thiệp về chính sách.
4. Kết luận và khuyến cáo của bạn: bắt đầu hành động gì trước ?
HAI MẶT CỦA SWOT
Các phương pháp và kỹ thuật phân tích đều có những ưu nhược riêng của nó, SWOT
cũng vậy. Sau đây là một số tình thế khó xử của SWOT:
1.
Khó phân biệt các yếu tố trong ý kiến. Phương pháp SWOT dựa vào quan điểm
của từng người hoặc một nhóm người trong việc hiểu và nhận diện vấn đề song hành.
Một số "điểm mạnh" và "điểm yếu" thì thực sự không hẳn là "mạnh" và "yếu" sau một
hồi thảo luận các yếu tố phụ trội. Ví dụ khi nói "dân đông" là một điểm yếu, thì điều này
có thể đúng lúc đầu, nhưng khi đi đến việc phân tích các nguồn nhân lực thì "dân đông"
lại có thể là một ưu thế! Do vậy, yếu tố qui mô và sự quan tâm phải được tính đến khi
phân tích hệ quả của việc thực hiện SWOT.
2.
Môi trường bên trong cũng có thể tạo ra các cơ hội và đe dọa. Phép ngoại suy các
sự kiện và hình ảnh có thể giúp có một bức tranh rõ nét vấn đề đang xét. Cần phân biệt
“cơ hội” và "đe dọa” từ môi trường bên trong và bên ngoài. Điều này sẽ cho các ý tưởng
tốt hơn về các khả năng ảnh hưởng đến các vấn đề nào đó. Liên quan đến điểm trên, có
thể thấy rằng các số liệu bổ sung là cần thiết. Nó giúp ta có một cái nhìn các sự kiện và
nghiên cứu các cơ hội khả thi, nhưng cũng không nên đi quá đà để lạc vào việc hoạch
định một qui hoạch tổng thể lần nữa.
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3.
Mỗi trường hợp đều có các chỉ số chỉ thị. Người thực hiện phải lập một danh sách
các chỉ thị này cho mỗi trường hợp. Đồng thời các điểm gút lại trong thảo luận phân tích
cũng làm tương tự như vậy. Phân tích một khu vực lãnh thổ thì đòi hỏi các điểm gút lại
nhiều hơn việc phân tích một thành phố. Trong mỗi khu vực, các thành phần nông nghiệp
khác nhau sẽ có các định nghĩa chung và các định nghĩa riêng biệt, trong khi đó ở thành
phố hầu như chỉ có một định nghĩa bao quát. Điều quan trọng là nên chuẩn bị một danh
sách các định chuẩn trước trong tay, sau đó mới bắt đầu thực hiện việc phân tích SWOT.
Nếu không làm việc chuẩn bị như vậy, khả năng bỏ sót các sự kiện rất lớn. Hơn nữa, việc
này cũng làm tránh các trùng lập các tiêu chuẩn, như vậy các chỉ thị sẽ được định nghĩa
rất rõ ràng.
4.
Thật khó để có một so sánh cuối cùng các thông tin nào là chất lượng và không
chất lượng. Mặt dù phương pháp có khuyến cáo là có càng nhiều các số liệu có chất
lượng càng tốt (ví dụ như xác định có bao nhiêu lượng nước rò rỉ trong hệ thống ống
chẳng hạn), một số thông tin nào đó mang tính mơ hồ nhưng đa số đều có cảm giác
chung là “cơ hội” thì cũng khá quan trọng để xem xét.
5.
Cũng thật khó để có một so sánh cuối cùng và để có thể gia trọng các tầm quan
trọng các sự kiện nổi bậc. Không chỉ là các thông tin có chất lượng và không chất lượng
mà còn là bên trong các phạm trù này nữa. Ví dụ như câu hỏi “giao thông công cộng xấu”
có quan trọng hơn “hệ thống nước thải kém” ? Và cái gì quan trọng nếu hệ thống nước
thải được đề xuất do các thành viên trong phân tích SWOT đưa ra nhiều hơn khi đề xuất
về giao thông ? Hơn nữa, thảo luận nhằm để biết được các khả năng ảnh hưởng của “cơ
hội” và "đe dọa”. Điều quan trọng là phải có các trả lời thẳng đến những giới hạn này.
Mỗi trường hợp phải đồng nhất. Điều này có thể gây căng thẳng khi thảo luận sâu vào chi
tiết.
KHI NÀO NÊN DÙNG PHÉP PHÂN TÍCH SWOT
• Khi cần một cái nhìn tổng thể nhanh.
• Khi có nhiều ý kiến khác nhau từ các thành viên ở các lãnh vực khác nhau. Ý kiến
không chỉ liên quan đến hiện trạng mà còn ảnh hưởng đến cơ hội tương lai, và có
thể có khả năng giúp nhận thức vấn đề cùng với những hạn chế và thách thức của
nó.
• Khi chỉ có một số giới hạn các ý kiến chỉ đạo được chọn trong số nhiều quan điểm
khác nhau.
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