
 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษา 
ของ โรงเรียนนบพิต าวิทยา 

 
โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ได้ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์และสังเครำะห์หลักกำร จำกกำร

ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกำรศึกษำของ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในและภำยนอก ซึ่งมี ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. สภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths :S) หมำยถึง  ปัจจัยหลักของ
สภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำนที่เป็นจุดแข็ง   ข้อดี  หรือข้อเด่นที่จะท ำให้หน่วยงำน
ประสบผลส ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 

๒. สภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknisses :W) หมำยถึง  ปัจจัยหลัก   
สภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำนที่เป็นจุดอ่อน  ข้อด้อย  หรือจุดที่ควรพัฒนำส่งผลเสีย
ต่อกำรด ำเนินงำนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๓. สภำพแวดล้อมภำยนอกภำยนอกที่เป็นโอกำส (Opportunities :O)  หมำยถึง ปัจจัย
หลักของสภำพแวดล้อมภำยนอกหน่วยงำนที่เป็นโอกำส เอ้ืออ ำนวย หรือสนับสนุน
หน่วยงำนให้ประสบผลส ำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ 

๔. สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเป็นอุปสรรค (Threat :T) หมำยถึง  ปัจจัยหลักของ
สภำพแวดล้อมภำยนอกหน่วยงำนที่เป็นอุปสรรค  ภัยคุกคำม  หรือข้อจ ำกัดที่จะท ำให้
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไม่ประสบผลส ำเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ผลกระทบต่อองค์กรด้านโครงสร้างและนโยบาย S๑ : (Structure & Policy) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐำนมีกำรก ำหนด
นโยบำยที่ชัดเจน 

๒. โรงเรียนมีนโยบำยส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมศักยภำพ
ครอบคลุมทุกด้ำน 

๓. โรงเรียนใช้ระบบ ICT และข้อมูลทำง
อินเตอร์เน็ตเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้และ
กำรกระจำยข่ำว 

๔. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยของ
โรงเรียน ส่งผลท ำให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุผล 

๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน
ที่ติด ๐,ร,มส. ได้เพียงพอต่อระดับ
คุณภำพที่ต้องกำรพัฒนำ 

๖. โรงเรียนก ำหนดนโยบำยโดยมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรทุกฝ่ำย มีกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กรที่มีควำมถูกต้องชัดเจน 
ส่งผลให้ได้รับควำมร่วมมือจำก
บุคลำกรทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงดี 

๗. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนที่
หลำกหลำยเป็นผลดี ต่อกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

๑. กำรจัดหลักสูตรในท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุก
รำยวิชำ 

๒. บุคลำกรรับผิดชอบงำนพิเศษมำกเกินไป ส่งผล
ให้ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กำรเรียนกำรสอนได้
เต็มตำมศักยภำพ 

๓. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและชุมชนมีส่วนร่วม
ในกำรก ำหนดนโยบำย 



 

 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านผลผลิตและการบริการ S๒ : (Product and Service) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนมีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้และให้บริกำรแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
อย่ำงหลำกหลำย 

๒. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ท ำให้สำมำรถยกระดับกำร
บริกำรและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในระดับสูง เรียนจบตำม
หลักสูตร สอบเข้ำเรียนต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 

๓. มีกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดท ำ
สำระเพ่ิม หลักสูตรท้องถิ่นอย่ำง
หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของ
นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวัน 

๔. โรงเรียนจัดกำรบริกำรกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง ทั้งด้ำนควำมรู้และเทคโนโลยี
และสถำนที่บริกำรส ำหรับนักเรียน 
ชุมชนและหน่วยงำนอื่นๆ 

๕. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจด
กิจกรรมเสริมทำงด้ำนควำมรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม สุขภำพพลำนำมัย หลัก
ประชำธิปไตย ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และส่งเสริมจิตสำธำรณะในโรงเรียน 

๑. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ส ำหรับจัด
กำรศึกษำและกำรบริกำรด้ำน
สำธำรณูปโภคไม่เพียงพอ 

๒. ผู้เรียนบำงส่วนไม่ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในบำงวิชำและ
คะแนน O-NET ของนักเรียนยังไม่เป็น
ที่น่ำพอใจ 

๓. ผู้เรียนบำงส่วนไม่ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรศึกษำส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ
และจ ำนวนผู้จบกำรศึกษำของโรงเรียน
ไม่ครบ ๑๐๐%  

 
 
 
 
 



 

 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านบุคลากร M๑ : (Man) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ครแูละบุคลำกรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียน กำรสอนและ
งำนพิเศษ ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำมี
ประสิทธิภำพ 

๒. ครูและบุคลำกรพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ส่งผลให้กำรจัด
กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ 

๓. ครูและบุคลำกรได้รับกำรเสริมแรง มี
ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

๔. ครูและบุคลำกรมีวัฒนธรรมองค์กร รัก
และมีส่วนร่วม ในกำรท ำงำนส่งผลให้
เกิดควำมรักควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

๕. ครูมีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
และสอนตรงตำมสำขำวิชำครบทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

๖. ครูมีศักยภำพในกำรพัฒนำผู้เรียนสู่
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

๗. ครูน ำเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นมำจัดกำรเรียนกำรสอน 

๘. ครูและบุคลำกรมีควำมรักและศรัทธำ
ในวิชำชีพครู ปฏิบัติหน้ำที่โดยตรงไม่
ต้องอำศัยค ำสั่ง 

๙. ครูและบุคลำกรทุกคนมีควำมตระหนัก
รู้คุณค่ำขององค์กร เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 

๑๐. ผู้บริหำรและครูทุกคนได้รับกำร
ยอมรับจำกผู้ปกครองและชุมชนใน
กำรจัดกำรศึกษำ 

๑. ครูและบุคลำกรไม่เพียงพอในบำง
สำขำวิชำ 

๒. ครูและบุคลำกรบำงส่วนขำดทักษะใน
กำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำร 

๓. ครูมีภำระงำนพิเศษนอกเหนือจำกงำน
สอนมำก 

๔. กำรกระจำยงำนไม่เท่ำเทียมกัน 
 



 

 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านการเงิน M๒ : (Money) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนมีกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณโดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมท ำให้ใช้จ่ำย
ตรงตำมควำมต้องกำร 

๒. โรงเรียนได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก
ภำครัฐ หน่วยงำนอื่น และชุมชนในกำร
พัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปตำม
แผนงำน/โครงกำร อย่ำงเป็นระบบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 

 
ผลกระทบต่อองค์กรด้านวัสดุอุปกรณ์ M๓ : (Material) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงคุ้มค่ำ 

๒. โรงเรียนมีอำคำรสถำนที่เพียงพอเหมำะสม
กับจ ำนวนนักเรียนมีกำรพัฒนำปรับปรุง
อำคำรสถำนที่อย่ำงสม่ ำเสมอมีควำมพร้อม
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ
ให้บริกำรแก่ชุมชนและองค์กรภำยนอก 

๓. โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ภำยนอกในด้ำนกำรจัดหำสื่อ นวัตกรรม 
และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนซึ่งส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน  

๑. วัสดุครุภัณฑ์ขำดคุณภำพ มีสภำพเก่ำ 
ช ำรุด ไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียน 

๒. ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือ
ไม่หลำกหลำย ไม่เพียงพอต่อกำรศึกษำ
และสืบค้น 

๓. ห้องพิเศษต่ำงๆไม่เพียงพอ หอประชุม
ไม่เหมำะสมกับจ ำนวนนักเรียนที่จะใช้
ในกำรจัดกิจกรรมนักเรียน 
โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ ขำด
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถเฉพำะทำง 
ส่งผลท ำให้กำรซ่อมแซมอุปกรณ์ล่ำช้ำ 
ไม่ทันต่อกำรใช้งำน 

 
 
 
 
 



 

 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านบริหารจัดการ M๔ : (Management) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของครูและ
บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง 

๒. โรงเรียนมีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของ
โรงเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆอย่ำงหลำกหลำย 

๓. มีกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบโดย
ใช้หลักกำรมีส่วนร่วมและมอบหมำยงำนตำม
ควำมถนัดส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ 

๔. ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีภำวะผู้น ำ มี
วิสัยทัศน์ก้ำวไกล มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่ำงที่ดี 

๕. โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
เครือข่ำยผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วนร่วม 

๖. มีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักประชำธิปไตย
และใช้ควำมเป็นกัลยำณมิตรในกำรปฏิบัติงำน 

๗. มีกำรส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท ำแผนพัฒนำ
ตนเอง(ID Plan) 

๘. มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นในกำรพัฒนำ
โรงเรียน 

๙. มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ มีหลักฐำนใน
กำรมอบหมำยงำน มีแผนในกำรปฏิบัติชัดเจน 

๑๐. มีแผนและโครงกำรเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำโรงเรียน
อย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้จัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๑๑. ผู้บริหำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
ตนเอง 

๑. ขำดกำรใช้ฐำนข้อมูล
สำรสนเทศร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ผลกระทบต่อองค์กรด้านสังคมและวัฒนธรรม  S : (Social and Culture) 

โอกาส อุปสรรค 
๑. ชุมชนมีทัศนคติที่ดี  ให้กำรยอมรับและ

ศรัทธำต่อโรงเรียน 
๒. ชุมชน หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน

ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน 

๓. ชุมชนและหน่วยงำนในท้องถิ่นร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่ง
กำรศึกษำ มีแบบอย่ำงที่ดี  มีควำมรัก
ในประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

๔. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีกำร
คมนำคมที่สะดวก 

๕. มีสถำนที่ส ำคัญ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 

๖. ผู้ปกครองมีระดับกำรศึกษำปำนกลำง 
ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำบุตร นิยมให้ลูก
เรียนในโรงเรียนใกล้บ้ำน 

๗. ผู้ปกครองเห็นควำมส ำคัญด้ำน
กำรศึกษำ ให้ควำมไว้วำงใจ เชื่อมั่นใน
ครูผู้สอน และนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำ
เรียนในโรงเรียนมีชื่อเสียง 

๑. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริกำร
ที่ยั่วยุ เช่น ร้ำนเกม ร้ำนคำรำโอเกะ
และมีปัจจัยเสี่ยงด้ำนยำเสพติด ท ำให้
นักเรียนมีควำมเสี่ยงในกำรด ำรงชีวิต 

๒. โครงสร้ำงประชำกร ด้ำนกำรคุมก ำเนิด 
ส่งผลให้ประชำกรวัยเรียนลดลง 

๓. มีปัญหำกำรหย่ำร้ำงเพ่ิมข้ึน 
๔. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน มี

ปัญหำครอบครัว หย่ำร้ำง ขำดกำร
ดูแลบุตร ส่งผลกระทบต่อผลกำรเรียน
ของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านเทคโนโลยี  T : (Techonology) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียน
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 

๒. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต)ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความ
รอบรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๓. สินค้าเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์มีราคาถูก
ลงส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดซื้อจัดหามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ 

๔. หน่วยงานภายนอกเห็นความส าคัญและความ
จ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีจึงให้การส่งเสริม
สนับสนุน ส่งผลท าให้มีสื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 

 

๑. ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่ง
เรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลาย ทั้ง
สภาบันการศึกษาและองค์กร
เอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 

๒. ชุมชนขาดการควบคุมการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีเช่น 
ร้านอินเตอร์เน็ต เกม ท าให้
นักเรียนบางส่วนไปใช้ในทาง
ที่ผิด 

 
ผลกระทบต่อองค์กรด้านเศรษฐกิจ  E : (Economic) 

โอกาส อุปสรรค 
๑. รำยได้ผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับ

ปำนกลำงนักเรียนมีรำยได้ระหว่ำงเรียน
เศรษฐกิจชุมชนเอื้อประโยชน์ในกำร
พัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน 

๒. โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชน 
ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ 
องค์กรเอกชน ร่วมกับทำงโรงเรียน
ได้รับกำรบริจำคทุนทรัพย์และวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนกำรศึกษำ ส่งผลให้
นักเรียนมีโอกำสทำงกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน 

๑. ปัญหำทำงด้ำนภำวะเศรษฐกิจที่
ถดถอยส่งผลให้ผู้ปกครองบำงส่วนขำด
ควำมคล่องตัวด้ำนค่ำใช้จ่ำยของบุตร
หลำน และขำดควำมพร้อมในกำร
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

๒. ค่ำครองชีพสูงรำยได้ต่ ำ ขำดกำร
ส่งเสริมอำชีพเสริมในชุมชน ผู้ปกครอง
มีภำระหนี้สิน ส่งผลกระทบต่อกำรให้
กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 



 

 

ผลกระทบต่อองค์กรด้านกฎหมายและการเมือง  P : (Legal and Political) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ ให้ทุกคนมี
โอกำสศึกษำตำมศักยภำพของแต่ละ
บุคคล 

๒. นโยบำยให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็น
ควำมส ำคัญและสนับสนุนงบประมำณ
ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๔. รัฐบำลจัดสรรงบประมำณ เรียนฟรี๑๕
ปี อย่ำงมีคุณภำพ 

๕. ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ และ
ผู้น ำชุมชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ส่งผล
ให้โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนมำกขึ้น 

๑. กำรลดอัตรำก ำลังเป็นอุปสรรคในกำร
จัดกำรศึกษำ 

๒. นโยบำยของรัฐบำลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 
ท ำให้กำรด ำเนินงำนต้องปรับเปลี่ยน
ตำมรัฐบำลจึงขำดควำมต่อเนื่อง 

๓. นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณรำยหัว
ของรัฐบำลยังไม่เพียงพอกับกำร
บริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียน 

๔. กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ
ต้นสังกัดเป็นอุปสรรคต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

๕. ผู้ปกครองบำงส่วนไม่เข้ำใจนโยบำย
ปฏิรูปกำรศึกษำ ขำดควำมรู้เรื่อง
กฎหมำย และ พระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำ ส่งผลกระทบต่อกำรจัด
กำรศึกษำ 

๖. กำรจัดสรรทรัพยำกรในกำรจัด
กำรศึกษำไม่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินสถานภาพ 
ของโรงเรียนนบพิต าวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 

 จำกกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทังภำยนอกและภำยในของโรงเรียนนบพิต ำวิทยำ ที่
ได้น ำเสนอแล้วข้ำงต้นและน ำมำวิเครำะห์โดใช้ตำรำงวิเครำะห์เพ่ือประมำณค่ำปัจจัยภำยนอกและ
ภำยใน  โดยให้คณะท ำงำนแต่ละคนได้ให้คะแนนทีละข้อ ในแต่ละด้ำนอย่ำงอิสระแล้วน ำมำหำ
ค่ำเฉลี่ยค่ำคะแนนของปัจจัยแต่ละด้ำน และได้สรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของโรงเรียนนบพิต ำ
วิทยำ ตำรำงที่ ๑ และตำรำงท่ี ๒ 
 
ตารางท่ี ๑ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนนบพิต าวิทยา STEP 
 

ประเภทตัวช้ีวัด 
น้ ำหนักคะแนน 
คะแนนเตม็ ๑ 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลกำรวิเครำะห ์
จุดแข็ง จุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑-๕ ๑-๕ 

๑. ด้ำนสังคม วัฒนธรรม (Social =S) ๐.๓๔ ๔.๑๖ ๓.๔๑ ๑.๔๒ ๑.๑๖ ๐.๒๖ 
๒. ด้ำนเทคโนโลยี (Technology = T) ๐.๒๒ ๓.๔๙ ๓.๓๑ ๐.๗๗ ๐.๗๓ ๐.๐๔ 
๓. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic = E) ๐.๓๑ ๓.๗๘ ๓.๖๙ ๑.๑๗ ๑.๑๔ ๐.๐๓ 
๔. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย

(Politic=P) 
๐.๑๓ ๔.๑๖ ๓.๒๕ ๐.๕๔ ๐.๔๒ ๐.๑๒ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) ๓.๙๐ ๓.๔๕ 
๐.๔๔ 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (STEP) ๐.๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี ๒  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนบพิต าวิทยา ๒S๔M 
 

ประเภทตัวช้ีวัด 
น้ ำหนักคะแนน 
คะแนนเตม็ ๑ 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลกำรวิเครำะห ์
จุดแข็ง จุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑-๕ ๑-๕ 

๑. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย 
(Sructure =S๑) 

๐.๒๐ ๔.๔๖ ๓.๓๔ ๐.๘๙ ๐.๖๙ ๐.๒๑ 

๒. ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร
(Service and Products = S๒) 

๐.๑๔ ๔.๒๑ ๓.๕๒ ๐.๕๙ ๐.๔๙ ๐.๑๐ 

๓. ด้ำนบุคลำกร (Man = M๑) ๐.๑๖ ๔.๗๓ ๓.๑๘ ๐.๗๖ ๐.๕๑ ๐.๒๕ 
๔. ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน

(Money=M๒) 
๐.๑๒ ๔.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๕๔ 

๕. ด้ำนวัสดุ และอุปกรณ(์Meterials 
M๓) 

๐.๑๐ ๔.๒๗ ๓.๓๒ ๐.๔๓ ๐.๓๓ ๐.๑๐ 

๖. ด้ำนกำรบริหำรจดักำร
(Management=M๔) 

๐.๒๘ ๔.๕๘ ๓.๓๗ ๑.๒๘ ๐.๙๔ ๐.๓๔ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (๒S๔M) ๔.๔๙ ๒.๙๖ 
๑.๕๒ 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M)  

 
จำกตำรำงที่ ๑ และตำรำงที่ ๒  แสดงให้เห็นว่ำกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน
ของโรงเรียนนบพิต ำวิทยำพบว่ำสภำพแวดล้อมภำยนอกมีปัจจัยเป็นโอกำสมำกกว่ำปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค  ส ำหรับสภำพแวดล้อมภำยในที่เป็นจุดแข็งมำกกว่ำปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน แสดงให้เห็นว่ำ
โรงเรียนนบพิต ำวิทยำมีปัจจัยที่มีควำมเข้มแข็งและปัจจัยภำยนอกสร้ำงโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกำส  และคุกคำม เป็นตำรำงสัมพันธ์ ๒x๒ 
SWOT Analysis 

STARS  ดำวรุ่ง 

ขยำย 
พัฒนำ 
ส่งเสริม 

          

QUESTION MARK  เครื่องหมำย
ค ำถำม 

ส่งเสริม 
ปรับปรุง 
เร่งรัด 

ชะลอ 
ปรับปรุง 

CASH COWS วัวแม่ลูกอ่อน 

ยุบ เลิก 
ควบกิจกำร 
หลอมรวม 

DOGS สุนัขจนตรอก          

 
STARS  ดาวรุ่ง  หมำยถึง  โรงเรียนนบพิต ำวิทยำมีสมรรถนะภำยในที่เข็มแข้ง และสภำพแวดล้อม
ภำยนอกที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำร  ก ำหนดกลยุทธ์เพื่อขยำยงำนและสร้ำงควำมเจริญเติบโต 

กราฟแสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนนบพิต าวิทยา สพม๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


