
การวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัดขอนแก่น 

SWOT Analysis 

S - จุดแข็ง 
• มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง

ของภาคอีสานและตั้งอยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC และ 
NSEC สามารถเชื่อมโยงออกสู่ทะเลตะวันออก 

• เ ป ็ นศ ู นย ์กลางการบร ิ หารและบร ิ ก ารภาคร ัฐ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั ้งเป ็นที ่ต ั ้งสถานกงสุลใหญ่จีน 
เวียดนาม และลาว 

• เป็นแหล่งผลิตพืชอาหาร/พลังงานทดแทนท่ีสำคัญ เช่น ข้าว  อ้อย
โรงงาน มันสำปะหลัง และแหล่งผลิตสัตว์ที่สำคัญ เช่น โคเนื้อ 
(ลำดับ 4 ของภาคอิสานตอนบน) และไก่เนื้อ (ลำดับที่ 4 ของ
ภาคอิสานตอนบน) รวมท้ังเป็นแหล่งแปรรูปอาหาร/เครื่องด่ืม  

• เป็นศูนย์บริการการแพทย์และสาธารณสุข และการศึกษา 

• เป็นท่ีต้ังของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และ อปท. รวม
แล้วกว่า 450 หน่วยงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญในการให้บริการ
ประชาชนและพัฒนาจังหวัด 

• มีเข ื ่อนอุบลรัตน์ซึ ่งเป็นเขื ่อนอเนกประสงค์ใช ้ในด้านไฟฟ้า 
ชลประทาน แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแหล่งท่องเท่ียว 

• โรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะ พลังงานให้กับเขตเมือง สร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานให้กับเขตเมือง 

W- จุดอ่อน 
• ประชากรส่วนใหญ่ยังมีรายได้ต่ำ โดยมีสัดส่วนคนจนเป็นลำดับท่ี 

10 ของประเทศ ลำดับท่ี 3 ของภาค ลำดับท่ี 2 ของกลุ่ม ส่วนใหญ่
อยู่ในภาคเกษตรกรรม 

• ภาคเกษตรผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ำ เมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของเกษตรกร เนื ่องจากระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง 
ประกอบกับดินขาดความอุดมสมบูรณ์ (ดินเค็ม กรด ทราย) 
รวมท้ังเกษตรกรขาดความรู้และขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเพ่ิมผลผลิต 

• ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ (จาก
ค่าเฉลี่ย O-net) 

• การผลิตแรงงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาด และขาดแคลน
แรงงานระดับฝีมือและไร้ฝีมือ ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ  

• มีปริมาณขยะจำนวนมาก อันดับท่ี 4 ของประเทศ และอันดับท่ี 2 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ข้อมูล ปี 2561)  

• การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความแออัดของชุมชน 
และการจราจร รวมทั้งทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ไม่เพียงพอต่อการรองรับการขยายตัวของตัวเมือง 

• บุคลากรภาครัฐส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ภาษาอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

• ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
และอนามัยแม่และเด็ก 

• การขยายตัวของที ่อย ู ่อาศัยออกไปนอกเมืองส ่งผลให้พ ื ้ น ท่ี
การเกษตรลดลง ส่งผลกระทบต่อความมั ่นคงพืชอาหาร/พืช
พลังงานทดแทน ประกอบกับราคาที ่ดินปรับตัวสูงขึ ้น ซึ ่งเป็น
อุปสรรคต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 

O- โอกาส 
• กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (UN) 

• นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของ
ประชาชน  

• สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.หรือ 
TCEB) คัดเลือกให้จังหวัดขอนแก่นเป็น MICE CITY แห่งท่ี 5 ของ
ประเทศไทย  

• ค.ร.ม. มีมติอนุมัติในหลักการ (เมื ่อ 22 ก.พ.55) จัดตั ้งนิคม
อุตสาหกรรมสีเขียวท่ีจังหวัดขอนแก่น 

• การเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนทำให้ตลาดผู้บริโภคเพิ ่มขึ้นทำให้
ต้องการสินค้า และบริการ และการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

T-ภัยคุกคาม 
• ภัยพิบัติจากผลกระทบสภาวะโลกร้อน เช่น ฝนมาช้ากว่าปกติ  ภัย

แล้ง อุทกภัย และอัคคีภัย ส่งผลกระทบต่อประชาชน และ
สิ่งแวดล้อม 

• ประชากรแฝง และมีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง 

• การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม/บริการ เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินจากภาคเกษตรไป เป็นท่ีอยู่อาศัย และธุรกิจ
บริการ 

• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยและรวดเร็ว โดยนำ
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบต่อ



• ความต้องการบริโภคอาหารปลอดภัย 

• นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทน 

• การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 

• นโยบายส่งเสริมการเกษตรในเขตโซนนิ่ง  

• การเป็นเมือง SMART City 

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคม ทำให้คุณภาพการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตลดลง 

• ราคาก๊าซเพ่ิมสูงขึ้น 

• ต้นทุนเกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและราคาเกษตรมีความ
ผันผวน 

 

การวิเคราะห์ TOWS Analysis 
 

SO - กลยุทธ์เชิงรุก 
• ส่งเสริมการผลิตพืชอาหาร เช่น ข้าวทับทิมชุมแพ  ไก่ KKU1 

เพื่อรองรับนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้งส่งเสริมแหล่ง
เงินทุนของเกษตรกร 

• ส่งเสริมการผลิตสินค้า บริการและการท่องเที่ยว สร้างตลาด
บริโภคเพิ ่มขึ ้น โดยการทำ MOU กับสถานกงสุลที ่อยู ่ใน
จังหวัดขอนแก่น 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเช่ือมสู่ทะเล
ตะวันออก ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC และ NSEC 

• เพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากขอนแก่นเป็น
เมือง MICE City และ SMART City 

WO - กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
• ส่งเสริมนโยบายเกษตรโซนนิ่ง รวมทั้งพัฒนาความรู้และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของของเกษตรกร 

• ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
อนามัยของประชากร 

• ส่งเสริมและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื ่อรองรับน ิคม
อุตสาหกรรมสีเขียว 

• เพิ่มระบบขนส่งมวลชนภายในเมืองที่สะดวก ปลอดภัย และ
ใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดมลพิษ 
 

ST - กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
• พัฒนาแหล่งน้ำ เพิ่มพื้นที่รับน้ำ เพื่อช่วยแก้ไขผลกระทบจาก

สภาวะโลกร้อน 
 

WT - กลยุทธ์เชิงรับ 
• รณรงค์และส่งเสริมการลดขยะ รวมทั้งการคัดแยกขยะจาก

ต้นทาง 

 
 
 


