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สวนท่ี 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรยีนทาแสงวิทยายน

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนทาแสงวิทยายน คณะทํางานไดวิเคราะหประเด็นปจจัย
ของสภาพแวดลอม  ดังน้ี

1. ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนทาแสงวิทยายน
2. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
3. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

1. ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรยีนทาแสงวิทยายน
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน  กลาวโดยสรุปไดดงัน้ี โรงเรยีน

ทาแสงวิทยายน มีปจจัยจากสภาพแวดลอมภายนอกทีไ่มเปนโอกาสตอการจัดการศึกษา  แตมี
สภาพแวดลอมภายในแขง็  ดังน้ันการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ผานมาจึงตองพยายามใชจุดแขง็จาก
สภาพแวดลอมภายในไปชวยแกไขอุปสรรคของสภาพแวดลอมภายนอก  สงผลใหโรงเรียนทาแสง
วิทยายน สามารถดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนไดตามศักยภาพ  ดังน้ันสถานภาพของโรงเรียน
ทาแสงวิทยายน จึงอยูในลักษณะที่ “ไมเอื้อแตแข็ง ”

2. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
คณะทํางานไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรยีนเชยีงเครอื

วิทยาคม จากปจจัยหลัก 4 ประการ  คือ
2.1 ดานสังคมและวัฒนธรรม ( Socio – cuitural  Factor : S ) พบวาเปนปจจัยที่เปน

อุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนมากกวาเปนโอกาส (-0.20) กลาวคือ  มีแหลงการเรยีนรูที่
หลากหลาย  ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภครวมทั้งการคมนาคม  การติดตอส่ือสารสะดวกสบาย  มีการ
สงเสริมดานการกีฬา  ซ่ึงมผีลดีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาถือวาเปนโอกาสตอ
การจัดการศึกษา  แตพบวามีปจจัยทีเปนอปุสรรคตอการจัดการศึกษาคือ ผูปกครองมีการอพยพทํางาน
ตางถิ่น  ทําใหเด็กขาดความอบอุน  ขาดคนดแูลเอาใจใส  ผลการวิเคราะหดานสังคมและวัฒนธรรมพบวา
เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษามากกวาโอกาส

2.2 ดานเทคโนโลยี ( Technological  Factors : T ) พบวาเปนปจจัยที่เปนโอกาสตอการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษามากกวาอุปสรรค (+0.3) กลาวคือ ชุมชนมีภมูิปญญาทองถิ่นที่สงผลดีตอการ
เรียนรูอยางหลากหลาย  เชนการทําสวนยางพารา , การปลูกเห็ด , การทําไรออย ,มันสําปะหลัง
การมีเครื่องจักรเครื่องทุนแรงในการเกษตรซ่ึงสงผลใหไดรับผลผลิตเพิม่ขึ้น  มีการใชพื้นที่การเกษตร
อยางคุมคาสงผลใหผูประกอบการมรีายไดเพิ่มขึ้น  ตามประเด็นที่กลาวมาขางตนสงผลใหประชากรมี
รายไดเพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุนดานการศึกษาใหแกบุตรหลานไดมากขึ้น  แตพบวามีปจจัยที่เปน
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อุปสรรคคอื  ชุมชนมีส่ือทางโทรทัศน,คอมพิวเตอร,เครื่องเลนวีซีดี  สงผลใหเด็กเกิดการเลียนแบบในส่ิง
ที่ผิด  จากผลการวิเคราะหปจจัยดานเทคโนโลยีในภาพรวม พบวาเปนโอกาสตอการจัดการศึกษามากกวา
อุปสรรค (+0.30)

2.3 ดานเศรษฐกิจ ( Economic  Factors:E ) พบวาเปนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษามากกวาโอกาส(-1.10) กลาวคือ ผูปกครองไมมีเวลาดูแลเอาใจใสบุตรหลาน
เน่ืองจากใชเวลาในการประกอบอาชีพ  ประชากรมีภาวะหน้ีสินมากสงผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู
และเกษตรกรใชสารเคมีในการเกษตรมาก  สงผลใหสุขภาพรางกายเส่ือมโทรมเปนผลกระทบตอการ
สนับสนุนทางดานการศึกษาของบุตรหลานและเปนอปุสรรคตอการจัดการศึกษาอยางยิ่ง  สวนประเด็นที่
ถือวาเปนโอกาสตอการจัดการศึกษามีดังน้ีคอื ในชุมชนมีการทําสวนยางพารา สงผลใหประชาชนมี
รายไดจากการทํางาน สามารถนําเงินมาสงเสียในดานการศึกษาแกบุตรหลาน  เกษตรกรใชพื้นที่ทํา
การเกษตรไดอยางคุมคาสงผลใหมีรายไดเพิม่ขึ้น  จากผลการวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจใน
ภาพรวมพบวาเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากกวาโอกาส (-1.10)

2.4 ดานการเมืองและกฎหมาย (Political  and  Legal  Factors : P) พบวาเปนปจจัยที่เปน
โอกาสตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากกวาอุปสรรค  กลาวคือ  ประชากรมีความตื่นตัวในการ
เลือกตั้งมากขึ้น  จึงแสวงหาความรูเก่ียวกับการเมืองเพิม่ขึ้นสงผลใหนักเรียนไดเรยีนรูแบบประชาธิปไตย
และการมพีระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงเปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนมากขึ้นสงผลใหชุมชนเห็นความสําคัญของการศึกษา  จึงทําใหชุมชนใหความรวมมือใน
การจัดการศึกษาและสนับสนุนในกิจกรรมตางๆของสถานศึกษาดวยดี  แตพบวามีประเด็นที่เปนอุปสรรค
ตอการจัดการศึกษาคือ  ระบบการเลือกตั้งสรางคานิยมที่ไมดีเชน  การซ้ือสิทธิ์  ซ้ือเสียง  สงผลใหการ
จัดการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียนไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  นอกจากประเด็นดังกลาว
แลวยังพบวาการจัดอาหารเสริม(นม) ผานองคการบริหารสวนตําบลสงผลใหสถานศึกษาขาดความ
คลองตัวในการดําเนินงาน ซ่ึงถือวาเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนอยางยิง่   จากผล
การวิเคราะหปจจัยดานการเมืองและกฎหมายในภาพรวมพบวาเปนโอกาสตอการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามากกวาอุปสรรค

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกจากปจจัยทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตน  สามารถ
กลาวโดยสรุปไดดังน้ี โรงเรียนทาแสงวิทยายน มีสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอปุสรรคตอการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามากกวาเปนโอกาส  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสังคมและวัฒนธรรม (-0.20)
และดานเศรษฐกิจ ( -1.10 )
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3. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
คณะทํางานไดทําการศึกษาสภาพแวดลอมภายในของโรงเรียนทาแสงวิทยายน

โดยการแยกประเด็นการศึกษาออกเปน 6 ประเด็น  หลังจากน้ันไดพิจารณาจุดแขง็และจุดออนโดยการ
ใหคะแนนแลวนําขอมูลจากคาคะแนนมาวิเคราะห  จากการศึกษาและวิเคราะหดังกลาวสามารถนํามา
เสนอไดดังน้ี

3.1 ดานโครงสรางและนโยบายของสถานศึกษา ( Structure:S1 ) พบวาเปนจุดแข็งมาก
กวาจุดออน (+0.12) กลาวคือ  โรงเรยีนมีนโยบายและแผนงานทีช่ัดเจนสงผลใหสามารถดําเนินงานดวย
ความคลองตัวรวดเร็วและตดิตามตรวจสอบประเมินผลได  โรงเรียนไดเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมี
สวนในการกําหนดนโยบายของโรงเรียนและมีการแบงงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ  ทุกประเด็นที่
กลาวมาสงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนมีความคลองตัวและรวดเร็ว  จึงนับวาเปนจุดแขง็ของ
สถานศึกษา  แตจากการศึกษาพบวามีจุดออนคอื  การกําหนดนโยบายของโรงเรียนไมไดรับความรวมมือ
จากทุกฝายเทาที่ควรและหนวยเหนือมีการเปลีย่นแปลงนโยบายบอยทําใหนโยบายของโรงเรียนตอง
ปรับปรุงอยูเสมอ  แตโดยภาพรวมแลวดานโครงสรางและนโยบายของโรงเรยีนเปนจุดแขง็มากกวา
จุดออน

3.2 ดานผลผลิตและการบริการ ( Products  and  Service : S2 ) พบวา เปนจุดแข็ง
มากกวาจุดออน(+0.25) กลาวคือโรงเรียนจัดอาหารกลางวันใหแกนักเรียนครบทกุคนยกเวนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 สงผลใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายแขง็แรงและชวยแบงเบาภาระของผูปกครองใน
การจัดหาอาหารกลางวันใหแกบุตรหลาน  จากการใหบริการดงักลาวทําใหชุมชนใหความรวมมอืแก
โรงเรยีนเปนอยางดี  นอกจากน้ันโรงเรยีนไดใหความสําคัญแกชมุชนในทุกๆดาน  และใหนักเรียนมี
โอกาสแสดงความสามารถตอชุมชนในหลายๆดาน  สงผลใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนในดานการเงิน
และอื่นๆพอควร  แตจากการศึกษาพบวามีจุดออนดงัน้ีคือ  นักเรียนขาดระเบียบวินัยในการใชหองสมุด
ขาดนิสัยรักการอานสงผลใหไมสามารถใชบริการหองสมุดไดเทาที่ควร  แตจากการวิเคราะหโดย
ภาพรวมแลวพบวา  ดานผลผลิตและการบริการเปนจุดแขง็มากกวาจุดออน (+0.25)

3.3 ดานบุคลากร (Man : M1 ) พบวาเปนจุดแข็งมากกวาจุดออน (+0.11) กลาวคือ
โรงเรยีนไดสงเสรมิพัฒนาครโูดยการใหไปอบรมศึกษาดูงานสม่ําเสมอ  บุคลากรมคีวามรูความสามารถ
ในการใชคอมพิวเตอรและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  สงผลดีตอการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาไดเปนอยางดี  แตจากการศึกษาพบวาในดานบุคลากรมีจุดออนคือ  ขาดบุคลากรทีม่ีความรู
ความสามารถเฉพาะดานเชน  ดานดนตรี-นาฏศิลป  ดานงานธุรการ , บัญชแีละพัสดุ  แตถาพิจารณาโดย
ภาพรวมแลวพบวาเปนจุดแข็งมากกวาจุดออน
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3.4 ดานประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2 ) พบวาเปนจุดแขง็มากกวาจุดออน
กลาวคือ  ทางโรงเรียนทาแสงวิทยายน ไดมีการบริหารงบประมาณเปนไปตามปฏิทินกําหนดและมีการ
จัดทําแผนงบประมาณโดยใหทุกฝายมีสวนรวม  สงผลใหการดําเนินงานมีความคลองตัวสามารถ
ตรวจสอบได  นอกจากน้ันโรงเรยีนยังไดรบัการสนับสนุนดานการเงินจากชุมชนสงผลใหสามารถนําเงิน
มาจัดกิจกรรมตางๆไดตามโอกาสอันควร  แตจากการศึกษาพบวาโรงเรียนมีจุดออนในดานการเงินคือ
ขาดบุคลากรที่มคีวามรูเฉพาะดานการเงินการบัญชแีละงบประมาณที่ไดรับจากทางราชการไมเพียงพอตอ
การพัฒนาโรงเรยีนสงผลใหการพัฒนาไมสามารถดําเนินการไดดีเทาทีค่วร  จากการวิเคราะห
ประสิทธิภาพจากการเงินของโรงเรียนโดยภาพรวมพบวา  เปนจุดแข็งมากกวาจุดออน (+0.20)

3.5. ดานวัสดุทรัพยากร ( Material : M3 ) พบวาเปนจุดแขง็มากกวาจุดออน  กลาวคือ
โรงเรยีนทาแสงวิทยายน ตัง้อยูในชมุชนทีม่ีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  สามารถจัดการเรียนการสอน
โดยใชแหลงการเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ันชุมชน วัด ตลอดจนศิษยเกาไดใหความ
ชวยเหลือโรงเรยีนโดยการบริจาควัสดุ อุปกรณตางๆ  ใหกับโรงเรียนตามโอกาสอันควร  สวนโรงเรียนได
มีการสํารวจวัสดุอุปกรณกอนทําการจัดซ้ือทุกครั้ง  จึงทําใหจัดซ้ือไดตรงตามความตองการในการใชงาน
เสมอ  ตามประเด็นที่กลาวมาขางตนถือเปนจุดแขง็ของโรงเรียน  ซ่ึงสงผลดีตอการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน  สวนในดานที่เปนจุดออนมีบางเชน  วัสดุครุภัณฑที่ทางราชการจัดใหบางรายการมคีุณภาพต่ํา
จึงทําใหมีการชํารุดเร็วเกินไปและโรงเรียนมเีครื่องคอมพิวเตอรเพยีงหน่ึงเครือ่งจึงไมเพียงพอกับความ
ตองการ  แตการพิจารณาโดยภาพรวมแลวในดานวัสดุอุปกรณของโรงเรียนพบวาเปนจุดแขง็มากกวา
จุดออน

3.6. ดานบริการจัดการ (Management : M4) พบวาเปนจุดแขง็มากกวาจุดออน (+0.22)
กลาวคือ โรงเรียนทาแสงวิทยายน มีธรรมนูญโรงเรยีนและแผนปฏิบัติราชการประจําป มีการบริหารงาน
แบบเปดโอกาสใหทุกฝายมสีวนรวม  นอกจากน้ันยังมกีารติดตอประสานงานกับชุมชนและหนวยงาน
ตางๆในทองถิ่น  ซ่ึงสงผลดีตอการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่ง  สวนในดานจุดออนพบวา  โรงเรยีนมีการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานไมตอเน่ืองและบคุลากรไมปฏิบัตติามกระบวนการ  สงผลใหงานไม
เปนไปตามแผนเทาที่ควร

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในจากปจจัยทั้ง 6 ดานดังกลาวพบวา โรงเรียนทาแสง
วิทยายน มีจุดแข็งมากกวาจุดออน (+0.50) กลาวคือ  ในดานโครงสรางและนโยบายของสถานศึกษา ,
ดานผลผลิตและการบริการ ,ดานบริการ,ดานบุคลากร,ดานประสิทธิภาพทางการเงิน,ดานวัสดุทรัพยากร
และดานบริหารจัดการ  ลวนมีการดําเนินการที่ถือวาสงผลดตีอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งส้ิน
จากการศึกษาอาจพบจุดออนบางบางประการ  แตถาจุดออนดังกลาวไดรับการชวยเหลือแกไขจากทุกฝาย
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ที่เก่ียวของจะสงผลใหการจัดการศึกษาแหงน้ี  สามารถพัฒนาไดตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา
อยางเต็มศักยภาพและเตม็ภาคภูมิในอนาคตอันใกลน้ีอยางแนนอน


