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บทที่ 2 
การศึกษาสถานภาพโรงเรียน 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายใน 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure)  
1 โรงเรียนมีโครงสร้างสายงานท่ีชัดเจน โดยมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายและสามารถน ามา
ปฏิบัติได้จริง 

1 โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียนขาดการ
ทบทวนและด าเนินการไม่ต่อเนื่อง 

2 นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถตามศักยภาพ 

    

ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service / Products) 
1 หลักสูตรสถานศึกษาและมีสาระเพิ่มเติม

อย่างหลากหลายตามความต้องการของ
นักเรียน 

1 การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค อุปโภค 
บริโภคไม่เพียงพอ 

2 มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

2 นักเรียนบางส่วนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น ความรับผิดชอบ การรักษาทรัพย์
สมบัติของโรงเรียน  

3 ค่าเฉล่ียคะแนน O-Net ของนักเรียนสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

  

 4 มีการสนับสนุนระดมทรัพยากรและ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

  
  

5 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศในการเผยแพร่
ผลงานข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น 
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ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายใน 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านบุคลากร (Man) 
1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ี และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่
หลากหลาย 

2 บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการปฏบิัติงาน  

2 ครูขาดทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

3 ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 

3 ครูมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก  

4 ครูและบุคลากรตระหนักและเห็นคุณค่า
ขององค์กร 

    

5 ครูและบุคลากรได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและชุมชน 

    

6 ครูและบุคลากรมีความศรัทธาในวิชาชีพครู     
ด้านการเงิน (Money) 

1 โรงเรียนมีทรัพยากรสนับสนุนด้านการ
พัฒนาการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี 

1 การใช้เงินยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 

2 ระบบในการเบิกจ่ายเงินจากทางราชการมี
สภาพคล่องและมีหลักฐานชัดเจน 

2 การบริหารจัดการแก้ปัญหาได้แต่ไม่ตรง
ความต้องการของครูและนักเรียน 

3 มีการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานท่ีได้
ก าหนดไว้และสามารถติดตามตรวจสอบได้ 

3 การบริหารค่าใช้จ่ายยังไม่สมดุลกับรายรับ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
1 มีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ อย่างเพียงพอ

ในการจัดการเรียนการสอนและมีการดูแล 
บ ารุง รักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

1 การใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีด้าน
การเรียนการสอนไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
และไม่เต็มศักยภาพ 

2 มีการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานท่ี อย่าง
สม่ าเสมอ ส่งผลต่อบรรยากาศการเรียนการ
สอนท่ีดีและมีความพร้อมในการให้บริการ
แก่นักเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอก 

2 
 
3 

มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างฟุ่มเฟือย 
อาคารห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3 โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้
สายความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ี 

4 ห้องสมุดมีหนังสือท่ีไม่หลากหลายและขาด
ส่ือเทคโนโลยีในการสืบค้น 

    5 สภาพโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนเก่า ช ารุด 
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ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายใน 

 
จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการจัดการ (Management)  
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้

อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายการจัด
การศึกษา 

1 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีไม่เป็นปัจจุบัน
และขาดประสิทธิภาพ 

2 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ ด าเนินงานตามแผนและนิเทศก ากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ 

2 ขาดการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเอง ID PLAN เพื่อน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วม 

3 ขาดระบบการประชาสัมพันธ์  การ
ประสานงาน และการก ากับนิเทศติดตาม 

4 บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างดีตามนโยบายของโรงเรียน 

    

5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

    

6 โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น
ในการพัฒนาโรงเรียนและได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม (Social – cultural factors)  

1 โรงเรียนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและ
เอกชน โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

1 วัฒนธรรมการเล้ียงดูบุตรท่ีแตกต่างกัน 

2 ผู้ปกครองเห็นความส าคัญด้านการศึกษาจึง
นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน และให้การ
สนับสนุนนักเรียนเป็นอย่างดี  

2 ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอน 

3 ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกนัอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีส่วน
ร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

3 ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน
เท่าท่ีควร 

  
  

4 สภาพแวดล้อมมีมลภาวะทางอากาศ ส่งผล
ต่อการเรียนการสอนและสุขภาพ 

    5 โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีภาวะเส่ียง 
ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี(Technological factors)  

1 ชุมชนและหน่วยงานมีการให้บริการแหล่ง
เรียนรู ้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรอบ
รู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1 ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี ท าให้นักเรียนบางส่วนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีในทางท่ีผิด 

2 ผู้ปกครองและนักเรียนต้องการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งผลให้โรงเรียนต้อง
ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ 

    

3 ส่ือเทคโนโลยีมีราคาถูกลง ท าให้โรงเรียน
สามารถจัดซื้อจัดหามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

    

4 โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตเมืองท าให้มีความ
ทันสมัยและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี 
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ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors)  

1 เศรษฐกิจในชุมชนอยู่ในระดับดีสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ จึงเอื้อประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

1 ภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีการเปล่ียนแปลง
ตามฤดูกาลท่องเท่ียว ท าให้ผู้ปกครอง
บางส่วนไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนได้ 

2 ผู้ปกครองมีรายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนสูงขึ้น 
ท าให้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในเมืองมาก
ขึ้น 

2 ค่าครองชีพในท้องถิ่นสูง 

ปัจจัยด้านการการเมืองกฎหมายและนโยบาย(Political and legal factors)  
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2545และกฎหมายการศึกษาและนโยบาย
ของรัฐบาลสามารถเอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอน 

1 นโยบายของรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงบ่อย ท า
ให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่องในการ
พัฒนา 

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความส าคัญ
ของการศึกษา 

2 การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน 

3 ภาครัฐและเอกชนให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนท่ีขาดโอกาสทาง
การศึกษาและมีนโยบายท่ีช่วยเหลือ
ทางด้านการศึกษา 

3 นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


