
บทที่ 2  
สถานภาพของสถานศึกษา 

 
การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 
           การวิเคราะห์องค์กรเพื่อศึกษาสถานภาพของโรงเรียนท้ังภายนอกและภายในโรงเรียนโดยการ

วิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ผลท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสเป็นส่ิงท่ีโรงเรียนต้องด ารงรักษาไว้ และ

น ามาใช้ประโยชน์โดยน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ และโครงการพัฒนา  ส่วนข้อจ ากัด  ปัญหาอุปสรรค จะน ามา

ด าเนินการให้ลดน้อยลง  โดยน ามาเป็นโครงการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ผลการวิเคราะห์  มีดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพภายนอก 
1.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (External  Environment) 
ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนท่ีมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูง  ท้ังในด้านอุตสาหกรรม             

การก่อสร้าง  การค้าขาย  การพัฒนาท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยและอุตสาหกรรม  จึงท าให้ผู้ปกครองนักเรียน 

และประชาชนในชุมชน ท างานด้านการขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  การก่อสร้างและค้าขายเป็นส่วนใหญ่   

การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมลดน้อยลง  ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 80 ท่ีอพยพมาหา 

งานท าจากต่างจังหวัดหรือต่างท้องถิ่นเพื่อมาขายแรงงานในชุมชน  การเปล่ียนแปลงทางสังคมมีมาก                 

การอพยพมาหางานท าจากต่างจังหวัด มีผลต่อโรงเรียนอย่างมากในด้านอัตราการเพิ่มของจ านวนนกัเรียนท่ี

สูงขึ้นทุกปีในภาคเรียนท่ี 1 และลดจ านวนลงในภาคเรียนท่ี 2  การดูแลเอาใจใส่บุตรหลานมีเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี

การศึกษาท่ีผ่านมา  แต่ยังคงต้องเร่งรีบต่อการท างานและการหารายได้พิเศษ  จึงส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน  นักเรียนมีการย้ายท่ีเรียนบ่อยครั้ง  การเรียนจึงไม่ต่อเนื่อง 

1.2 ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
เนื่องจากโรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนเมือง  ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมาก  โรงเรียนมีการพัฒนาครู  

จัดหาส่ือ/เทคโนโลยี  ให้มีในการเรียนการสอน  นักเรียนทุกคนได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์  มีทักษะในการใช้

เครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ 

1.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economics) 
จากการท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรม  ส่งผลให้โรงเรียนมีโอกาสได้รับการสนับสนุนทรัพย์ใน

การจัดการศึกษา  ผู้ปกครองส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนจบหลักสูตร  เพื่อจะได้ให้บุตรหลานได้มีโอกาสเข้า

ท างานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

 



1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political  Legal) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดให้ผู้ปกครอง  ชุมชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนัน้  จึงท าให้ชุมชนเห็นความส าคัญของ

การจัดการศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

2.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 2.1 ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน (Structure  Policy) 
 มีระบบการบริหารท่ีชัดเจน  และด าเนินการจัดการศึกษา  ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  ในปีการศึกษา 2555  มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ท่ียึดหลักสูตร

แกนกลาง  พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2561  มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท้ังหลักสูตรปฐมวัย

และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ,4 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในรายวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาและวัฒนธรรม และการงานอาชีพ  และในปีการศึกษา 

2562 มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2,5และ

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาและวัฒนธรรม และการ

งานอาชีพโรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ตลอดจนเป้าหมาย  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  ส่งผลให้

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 2.2 ปัจจัยด้านผลผลิตและการบริการ (Services  Products) 
 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มสามารถให้บริการได้อย่างเข้าถึงและท่ัวถึง  ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักเรียนอย่างหลากหลาย  ส่งผลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง  แต่

โรงเรียนประสบปัญหาในเรื่องของอัตราการย้ายเข้าย้ายออกของนักเรียนอยู่เสมอท าให้นักเรียนมีความแตกต่าง

กันในด้านพื้นฐานความรู้ 

 2.3 ปัจจัยด้านบุคลากร (Man) 
 ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ  มีภาวะผู้น า  มีวิสัยทัศน์  คณะครูใน

โรงเรียนได้รับการพัฒนา  ให้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ท าให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

 



 2.4 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money) 
 โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ  เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบทางราชการมีแผน

ก ากับการใช้งบประมาณ  ท าให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด  สามารถ

ตรวจสอบได้ 

 2.5 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
 โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเป็นแหล่งการเรียนรู้ และมีวัสดุอุปกรณ์  แต่มีจ านวนไม่เพียงพอ

กับจ านวนนักเรียน 

 2.6 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) 
 โรงเรียนจัดการบริหารโดยคณะบุคคลหลายฝ่าย   มีการก ากับติดตาม  ท าให้การบริหารจัดการภายใน

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ   

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพภายนอก(External  Environment) 
1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social   Cultural) 

โอกาส  อุปสรรค 
1.โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตคมนาคม  การติดต่อส่ือสารท่ี

สะดวกส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้ท่ัวถึง 

1.สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้ปกครองและ

นักเรียนอยู่ในชุมชนขยาย  สภาพครอบครัวส่วนใหญ่

แตกแยกส่งผลให้นักเรียนบางกลุ่มอยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงต่อการเกิดปัญหาอบายมุขและ

สารเสพติด 

 

2.โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตปริมณฑล  จึงท าให้ชุมชนเห็น

ความส าคัญของการจัดการศึกษา  ส่งผลให้โรงเรียน

ได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนและความร่วมมือในการ

จัดการศึกษา 

 

2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย  ไม่สามารถ

ส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียนเท่าท่ีควร  จึง

ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 

3.มีภูมปัิญญาท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอยา่ง

หลากหลาย 

 

 

 

 



2.ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
โอกาส  อุปสรรค 

1.ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี  ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของครูและนักเรียนมีประสิทธิภาพขึ้น 

1.การใช้เทคโนโลยีบางประเภทมีผลกระทบท้ัง

ทางตรงและทางอ้อมต่อค่าสาธารณูปโภคและค่า

บ ารุงรักษา  ส่งผลให้โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสูง 

2.โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตปริมณฑล  ซึ่งมีความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  ท าให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนมีความต้องการให้โรงเรียนจัดการศึกษา  โดยใช้

คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ให้เพียงพอกับความต้องการ

ของนักเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเครื่อง

คอมพิวเตอร์จากชุมชนอย่างเพียงพอ 

2.ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบ

ต่อการมาเรียนของนักเรียน 

 

3.ด้านเศรษฐกิจ  (Economics) 
โอกาส  อุปสรรค 

1.โรงเรียนต้ังอยู่ในแหล่งอุตสาหกรรม ส่งผลให้

โรงเรียนได้โอกาสในการได้รับการสนับสนุน

ทรัพย์ในการจัดการศึกษา และผู้ปกครอง

ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนจนจบหลักสูตรเพื่อได้

เข้าท างานในโรงงาน 

1.ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างผู้ใช้แรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม  มีรายได้น้อย  ดังนั้น  ฐานะทางการเงิน

จึงไม่แน่นอน ส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนด้านการศึกษา

ของบุตรหลานได้อย่างเต็มท่ี  นักเรียนขาดแคลนในเรื่อง

อาหาร เส้ือผ้า เครื่องเขียน แบบเรียน  ท าให้โรงเรียนต้อง

รับภาระในการช่วยเหลือทุกด้าน  

 

 2.ในกลุ่มท่ีผู้ปกครองมีฐานะดีก็จะส่งบุตรหลานไปเรียนใน

เขตกรุงเทพฯ  หรือโรงเรียนเอกชนท าให้โรงเรียนไม่ค่อย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองท่ีมีฐานะดี แต่บุตรหลาน

ไม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียน 

 3.ผู้ปกครองเปล่ียนท่ีท างานบ่อยครั้ง   ท าให้นักเรียนต้อง

ย้ายติดตามผู้ปกครอง ส่งผลให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง 

 



4.ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political  Legal) 
โอกาส  อุปสรรค 

1.พระราชบัญญัติ. การศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 

2542. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ให้ผู้ปกครอง  ชุมชนองค์กร

ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรยีน

ส่งผลให้สามารถพัฒนานักเรียนสู่คุณภาพได้ 

 

1.หน่วยงานราชการภายนอก  ยังขาดนโยบายการ

ท างานร่วมกัน ในการให้ความช่วยเหลือด้าน

การศึกษา  จึงขาดการท างานแบบบูรณาการ 

2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีรายได้จากการ

จัดเก็บภาษีอากรสูง  สามารถให้การสนับสนุนการจัด

การศึกษาของโรงเรียนได้ 

 

2.กฎหมาย หรือ ระเบียบไม่เอื้อท่ีจะให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นน างบประมาณมาสนับสนุนการ

จัดการศึกษา   

 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพภายใน (Internal  Environment) 
1.ด้านโครงสร้างนโยบาย (Structure  Policy) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน 
1.ผู้บริหารและครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนใน

การร่วมกันจัดกิจกรรมและพัฒนาการศึกษา  ส่งผลให้

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในทุกๆด้านและมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

1.โอกาสท่ีชุมชนและผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการ

ก าหนดนโยบายของโรงเรียนน้อย  เนื่องจากการจ ากัด

ในเรื่องเวลา  ส่งผลให้การจัดการศึกษายังไม่

สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

2.บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 

3.โรงเรียนจัดระบบการบริหารชัดเจน  และก าหนด

นโยบายสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดส่งผลให้

นักเรียนมีคุณภาพ 

 

 

 



2. ด้านผลผลิตและบริการ (Service  Products) 
จุดแข็ง  จุดอ่อน 

1.โรงเรียนสามารถให้บริการนักเรียนได้อย่างท่ัวถงึ   

ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 

1.โรงเรียนมนีักเรียนจ านวนมาก  และมีอัตราการย้าย

เข้า  ย้ายออกสูง  นักเรียนมีความแตกต่างกันในด้าน

พื้นฐานความรู้  ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 

 

2.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม

เสริมหลักสูตรให้นักเรียนอย่างหลากหลาย ส่งผลให้

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง 

2.โรงเรียนมีพืน้ท่ีจ ากัด  ไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน  ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย 

 

 

3. หมวดบุคลากร (Man) 
จุดแข็ง  จุดอ่อน 

1.คณะครูได้รับการพัฒนา  โดยเข้ารับการอบรม

ศึกษาดูงาน  แลกเปล่ียนความรู้  ท าให้การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นส่งผล

ให้นักเรียนมีคุณภาพ 

2.ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ  

มีภาวะผู้น ามีวิสัยทัศน์  ส่งผลให้ระบบงานของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

1.อัตราส่วนครู  : นักเรียน ไมไ่ด้ตามเกณฑ์  ส่งผลให้

การจัดการเรียนการสอน และการบริการไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 

2.บุคลากรมีภาระงานมาก  การใช้ส่ือ/ส่ือเทคโนโลยี

ยังไม่มากเท่าท่ีควร  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเสียสละอุทิศ

ตนเพื่อราชการ  ส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จตาม

เวลาท่ีก าหนด 

 

 
 
 
 
 



4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money) 
จุดแข็ง  จุดอ่อน 

1.โรงเรียนมีแผนก ากับติดตามการใช้งบประมาณ และ

บริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบราชการ  ท า

ให้การใช้จ่ายเงินบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

1.งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ  และการอนุมัติ

งบประมาณล่าช้า ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 

  

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
จุดแข็ง  จุดอ่อน 

โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถใช้ในการ

บริหารจัดการและการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

6. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
จุดแข็ง  จุดอ่อน 

1.โรงเรียนจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมและกระจาย

อ านาจในรูปแบบคณะกรรมการ  ส่งผลให้การบริหาร

และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมี

ประสิทธิภาพ 

1.บุคลากรในสายบริหารไม่เพียงพอกับปริมาณงาน

โรงเรียน  ส่งผลให้การก ากับติดตามงานบางเรื่องไม่

ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน 

2.โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในท าให้การก ากับติดตาม

งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 3.1 ปัจจัยภายนอก (External factors) 
เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ชุมชนมีความสนใจในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษา  ส าหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคก็คือด้านการเมืองและกฎหมายท่ีท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่

สามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มท่ี   แต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว  ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่า

อุปสรรค  ซึ่งเอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 3.2 ปัจจัยภายใน (Internal factors) 
 โรงเรียนมีจุดแข็ง โดยเฉพาะด้านการเงิน  ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง  มีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร  

และนโยบายไว้อย่างชัดเจน  บุคลากรมีความพร้อมในการจัดการศึกษา  แต่ปัจจัยด้านผลผลิตและบริการเป็น

ประเด็นท่ีต้องพัฒนา  เนื่องจากจุดแข็งและจุดอ่อนไม่แตกต่างกัน  ซึ่งอาจเป็นเพราะนักเรียนส่วนใหญ่มี

ผู้ปกครองเป็นผู้ใช้แรงงาน  รายได้น้อย  การศึกษาน้อย อพยพย้ายถ่ินบ่อย  ไม่สามารถส่งเสริมด้านการศึกษา

ของนักเรียนได้เท่าท่ีควร  ท าให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายและได้

มาตรฐาน  เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว  ปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 

 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า  ภาพโรงเรียนมีลักษณะโน้มเอียงไปในทางท่ีพึงประสงค์  อยู่ในโอกาสท่ี

เอื้อและมีจุดแข็ง  กล่าวคือ  โรงเรียนมีโอกาสในการจัดการศึกษาหรือให้การบริการการศึกษามาก ท้ังนี้

เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมภายในมี จุดแข็ง  คือมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารและนโยบายไว้อย่างชัดเจน  

บุคลากรมีความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีความรู้ความสามารถค่อนข้างสูง  แต่ควรต้องพัฒนาด้านผลผลิต

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 


