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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา 

 
2.1 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
 การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการทำ 
SWOT ANALYSIS โดยวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อการจัดการศึกษา คือ 
  1. สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) ได้แก่ 

1.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factors:S) 
1.2 ด้านเทคโนโลยี  (Technological Factors : T) 
1.3 ด้านเศรษฐกิจ  (Economic Factors : E) 
1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) 

 2. สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ 
2.1 โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา ( Structure : S1) 
2.2 ผลผลิตและการบริการ (Product and Service : S2) 
2.3 บุคลากร (Man : M1) 
2.4 ประสิทธิภาพการเงิน  (Money : M2) 
2.5 วัสดุทรัพยากร (Material : M3) 
2.6 การบริหารจัดการ  (Management : M4) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
1)  ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (S) 

โอกาส อุปสรรค 
1.สถาบันครอบครัว ส่งผลต่อการจัดการศึกษา 1.ผู้ปกครองบางส่วนมีงานประจำไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม

ของนักเรียน 
2.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพมั่นคง และมีรายได้ค่อนข้างดี 
พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการศึกษา 

 

3.ชุมชนให้ความช่วยเหลือ  ร่วมมือ  ส่งเสริมโรงเรียนดี  
ทำให้โรงเรียนบริหารงานได้คล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อนักเรียน     

 

4.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง  สามารถให้คำปรึกษา
แนะนำแก่บุตรหลานได้ 
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2) ด้านเทคโนโลยี (T) 
 

โอกาส  อุปสรรค 
1.ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้ปกครอง
ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา 

1.ชุมชนให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในด้านการจัด
การศึกษา 

2.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้โรงเรียน
ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

2.เทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากสื่อต่างๆทำให้เด็กกล้าแสดงออกในทางท่ีไม่
เหมาะสม 

3.เทคโนโลยีทำให้ได้รับข่าวสารรวดเร็วขึ้น 3.เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ถูกละเลยและเสื่อมสลาย 

4.เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้ต้อง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

 

5.ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลดีต่อการศึกษาของ
บุตรหลาน 

 

       
3) ด้านเศรษฐกิจ (E) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพที่มั่นคง 1.ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจส่งผลให้ประชากรมีระดับ

รายได้ต่ำส่งผลต่อการจัดการศึกษา 
2.ปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจเอ้ือต่อการจัดการศึกษา  

       
 

4) ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาทำให้
เกิดความคล่องตัว 

1.นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลชัดเจนและมี
ความเป็นเอกภาพ 

2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้เรื่องกฎหมายและ 
พ.ร.บ.การศึกษาส่งผลให้ขาดความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

3. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลส่งผล
ให้ลดภาระค่าใช้จ่ายชองผู้ปกครอง 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนทำให้การ
บริหารงานมีปะสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการเรียน 
การสอน จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.การบริหารงานโดยองค์คณะบุคคลส่งผลดีต่อข้าราชการ
ในสังกัด 

 

3.การดำเนินการตามนโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการ
พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 

 

4.การมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีในการทำงานมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 

5.โรงเรียนจัดทำโครงสร้างและนโยบาย  ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วม   

 

     2)  ด้านผลผลิตและการบริการ(S2) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

1. จำนวนนักเรียนต่อห้อง ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

2. จัดการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

2. นักเรียนบางส่วนยังขาดวินัยและจิตสำนึกในการรักษา
ความสะอาด สมบัตสิ่วนตัวและส่วนรวม  

3. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ ตามความถนัด 
และศักยภาพ 

 

4. เด็กท่ีจบจากสถานศึกษามีทักษะชีวิตที่ดี  
5.การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านผู้เรียน มีความ
หลากหลาย 

 

6. ความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียนอยู่ในระดับ 
ที่น่าพอใจ 

 

6. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ 
ของนักเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

 

7. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ (GIFTED) และโครงการห้องเรียนภาษาจีน 
ส่งผลต่อความม่ันใจของผู้ปกครอง ด้านคุณภาพผู้เรียน 
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3)  ด้านบุคลากร (M1) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูป
การศึกษา 

1.ครูยังขาดทักษะในการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ 

2.บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
3.บุคคลกรมีความตระหนัก และรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่
ของตนเองและองค์กรร่วมกัน 

 

4.อัตรากำลังบุคลากรมีความเพียงพอและเหมาะสม  
5.มีผู้นำทางวิชาการท่ีสามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
วิชาชีพได้ 

 

4)  ด้านการเงิน (M2) 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.มีระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติทางการเงิน 
ที่ชัดเจนทำให้สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

1.ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีไม่ได้เรียนจบด้านการเงิน  
การบัญชี โดยตรงทำให้ขาดความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงาน 

2.มีระยะเวลาในการเบิก-จ่ายที่ชัดเจน  ส่งผลให้หน่วยงาน 
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานภายในกำหนด 

2.งบประมานที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการในการ
บริหารจัดการ 

3.แผนการจัดซื้อ จัดจ้างเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 3. การเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนล่าช้า 
4.มีการระดมทรัพยากรจากท้ังภาครัฐ/เอกชนเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ส่งผลให้สร้าง
ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน 

 

5.การบริหารงานด้านการเงินมีความสะดวกคล่องตัว  

6.โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

   



82 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

5) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 
การสอนอย่างเต็มที่ 

1.วัสดุอุปกรณ์บางส่วนไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบ 
ต่อประสิทธิภาพการใช้งาน 

2. การจำหน่ายพัสดุเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 2.โรงเรียนได้รับงบประมาณจำกัดทำให้เป็นอุปสรรค 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. โรงเรียนมีสื่อท่ีทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน  

4. โรงเรียนจัดหาสื่อ วัสดุ การเรียนการสอนได้เพียงพอ 
กับความต้องการของบุคลากร ทำให้การจัดการเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพ 

 

5. โรงเรียนได้รับบริจาคจากชุมชน บุคคล และองค์กร
ภายนอกอยู่เสมอ 

 

6. การใช้วัสดุอุปกรณ์มีความคุ้มค่า  
 
 

6) ด้านบริหารจัดการ(M4) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.การบริหารจัดการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี  

2.โรงเรียนมีอำนาจในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของท้องถิ่น 

 

3.การประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจมีความต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 

4.การบริหารจัดการมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
ครบทั้ง 4 ฝ่าย 

 

5.โรงเรียนได้จัดระบบการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้า 
ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน 
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ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา พบว่า  
 1. ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ได้แก ่ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
มีอาชีพมั่นคง และมีรายได้ค่อนข้างดี พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการศึกษา ให้ความร่วมมือส่งเสริมโรงเรียน  
ทำให้โรงเรียนบริหารงานได้คล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อนักเรียน ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีการศึกษาสูง  สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุตรหลานได้ ด้านเทคโนโลยี ความเจริญ ก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ชุมชนมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเป็นผลดีต่อการศึกษาของบุตรหลาน ด้านเศรษฐกิจ ผู้ปกครองและประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพที่
มั่นคง เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา และปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีการ
กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาลส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้  
  2. ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้ปกครองบางส่วนมีงาน
ประจำไม่มีเวลาร่วมกิจกรรมของนักเรียน ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ถูกละเลยและเสื่อมสลาย ด้านเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจส่งผลให้ประชากรมีระดับรายได้ต่ำส่งผล
ต่อการจัดการศึกษา และปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้เรื่องกฎหมายและ 
พ.ร.บ.การศึกษาส่งผลให้ขาดความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยภายนอกทีม่ีโอกาสเกื้อหนุน ส่งเสริม ให้การดำเนินงานของสถานศึกษา
ประสบผลสำเร็จมากกว่าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของสถานศึกษามากกว่าที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 3. ปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ คือ ด้านโครงสร้างและนโยบาย โรงเรียนมี
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนทำให้การบริหารงานมีปะสิทธิภาพ การมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ดีในการ
ทำงานมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ด้านผลผลิตและการบริการ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุด
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่ดี โรงเรียนมีการจัด
การศึกษาได้ตรงกับความต้องการของนักเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา โครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ (GIFTED) และโครงการห้องเรียนภาษาจีน ส่งผลต่อความมั่นใจของผู้ปกครอง ด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านบุคลากร ครูมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา บุคคลกรมีความ
ตระหนัก และรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนเองและองค์กรร่วมกัน บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และ มีผู้นำทางวิชาการที่สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาวิชาชีพได้ ด้านการเงิน โรงเรียนมีระเบียบ
ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติทางการเงินที่ชัดเจนทำให้สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ แผนการจัดซื้อ จัดจ้างเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ส่งผลให้โรงเรียนบริหาร
จัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ ด้านวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนมีสื่อที่ทันสมัยใน
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจัดหาสื่อ วัสดุการเรียนการสอนได้เพียงพอกับความต้องการของบุคลากร 
ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและการใช้วัสดุอุปกรณ์มีความคุ้มค่า ด้านบริหารจัดการ การ
บริหารจัดการมีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจนครบทั้ง 4 ฝ่าย โรงเรียนได้จัดระบบการวางแผนการ
ปฏิบัติงานล่วงหน้า ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน และการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
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 4. ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน พบว่า มีบางปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนในการบริหารจัดการและการ
ดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ ด้านโครงสร้างและนโยบาย โรงเรียนมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากการเรียน
การสอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านผลผลิตและการบริการ จำนวนนักเรียนต่อห้อง ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน และ นักเรียนบางส่วนยังขาดวินัยและจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดสมบัติของส่วนรวม  
ด้านบุคลากร ครูบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ด้านการเงิน ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีไม่ได้เรียนจบด้านการเงิน การบัญชี โดยตรงทำให้ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายเงินของโรงเรียนล่าช้า ด้านวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนได้รับงบประมาณจำกัดทำให้เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยภายในทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านผลผลิตและการ
บริการ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ ด้านบริหารจัดการ เป็นปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง 
ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้การดำเนินงานของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จมากกว่าที่จะเป็นจุดอ่อนต่อการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 จากผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา สรุปได้ว่า สถานภาพของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
อยู่ในตำแหน่ง เอ้ือและแข็ง ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนจะเป็นไปในลักษณะการสร้างความ
เจริญเติบโต ขยาย พัฒนา หรือส่งเสริมการดำเนินงานให้เพิ่มเติมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

2.2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
 ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

ปัจจัยภายนอก คะแนนเต็มคือ 1 
ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านสังคม วฒันธรรม (S) 0.50 4 3 2.00 1.50 +0.50 
2. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.30 4 3 1.20 0.90 +0.30 
3. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.15 4 3 0.60 0.45 +0.15 
4. ด้านการเมืองกฎหมาย (P) 0.05 4 3 0.20 0.15 +0.05 

สรุปปัจจัยภายนอก 4 3 +1 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.50 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  
 

ปัจจัยภายใน คะแนนเต็มคือ 1 
ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุป 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(S1) 

0.22 4 3 0.88 0.66 +0.22 

2. ด้านผลผลิตและบริการ (S2) 0.20 4 3 0.80 0.60 +0.20 
3. ด้านบุคลากร (M1) 0.12 4 3 0.48 0.36 +0.12 
4. ด้านประสิทธิภาพการเงิน 
(M2) 

0.11 4 3 0.44 0.33 +0.11 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.10 4 3 0.40 0.30 +0.10 
6. ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.25 4 3 1.00 0.75 +0.25 

สรุปปัจจัยภายใน 4 3 +1 
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +0.50   

 

ตารางเรียงลำดับผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

ปัจจัยภายนอก 
น้ำหนักคะแนน

คะแนนเต็ม คือ 1 
ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.50 4 3 2.00 1.50 +0.50 
2. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.30 4 3 1.20 0.90 +0.30 
3. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.15 4 3 0.60 0.45 +0.15 
4. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.05 4 3 0.20 0.15 +0.05 

สรุปปัจจยัภายนอก 4 3  
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +0.50  

 
 

ปัจจัยภายใน 
น้ำหนักคะแนน

คะแนนเต็ม คือ 1 
ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุป 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.22 4 3 0.88 0.66 +0.25 
2. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
(S1) 

0.10 4 3 0.40 0.30 +0.22 

3. ด้านผลผลติและบริการ (S2) 0.11 4 3 0.44 0.33 +0.20 
4. ด้านบุคลากร (M1) 0.12 4 3 0.48 0.36 +0.12 
5.ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 0.20 4 3 0.80 0.60 +0.11 
6 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.25 4 3 1.00 0.75 +0.10 

สรุปปัจจยัภายใน 4 3  
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +0.50  
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จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของสถานศึกษา สรุปได้ว่า 
 

1.ปัจจัยภายนอก ที่เป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (+0.50) 
ด้านเทคโนโลยี (+0.30) ด้านการเมืองและกฎหมาย (+.015) และ ด้านเศรษฐกิจ (+.015) เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมแล้วพบว่า ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรคซึ่งเอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน (+0.50) 
 

2.ปัจจัยภายใน  ที่ เป็นจุดแข็งต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ (+0.25)   
ด้านโครงสร้างและนโยบาย  (+0.22) ด้านผลผลิตและบริการ (+0.20) ด้านบุคลากร (+0.12) ด้าน
ประสิทธิภาพการเงิน (+0.11) และด้านวัสดุอุปกรณ์ (+0.10)  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า ปัจจัย
ภายใน มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ซึ่งเป็นข้อดีที่จะทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสำเร็จ  (+
0.50) 
 

  สรุปได้ว่า โรงเรียนบ้านอนุบาลขอนแก่น มีปัจจัยภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา และมีปัจจัย
ภายในโรงเรียนที่เป็นข้อดีหรือมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอนาคตจะ
ประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

2.3 กราฟแสดงสถานภาพของสถานศึกษา 
กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  : สถานภาพ เอื้อและแข็ง 

 

                                                           โอกาส (O) 
(+,+) เอ้ือและแข็ง        เอ้ือแต่อ่อน (+,-) 
 
        
                                                                        
           
 
 
 
          
                                    
     (S)                                   
                                                                                     
 
       
 
 
 
 
(-,+) ไม่เอ้ือแต่แข็ง        ไม่เอ้ือและอ่อน (-,-) 
 

              อุปสรรค (T) 

 
0.50 

0.50 

4 

 3 

     4 3 
จุดอ่อน (W) จุดแข็ง (S) 



88 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

 


