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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับการก าหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 3 ระดับ 

Tow Matrix 

Opportunities(โอกาส) 
โครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure)   
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร ในการจัดตารางสอนโดยเสนอให้ลดช่วงเวลากิจกรรมในตอนเช้าให้น้อยและควรไป
เพ่ิมเวลาเรียนให้มากข้ึน 
ด้านผลผลิตการให้บริการนักเรียน(Service/Products)  
- มีเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก แสดงความสามารถ ในชุมชนเพ่ือสร้างช่ือเสียงของโรงเรียน 
- เพ่ิมแผนการเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน 
- ปลูกฝังวินัยให้แก่นักเรียน โดยครูประจ าช้ันก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด และมีรูปแบบการแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา ,พูดจาไพเราะ, แต่งกายเรียบร้อย, การไหว้ 
- พัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน 
- ระเบียบวินัยนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
ด้านบุคลากร(Man)  
- การพัฒนาบุคลากรในการท างานแบบมีส่วนร่วม ความรักความสามัคคีในองค์กร สร้างแรงจูงใจในการท างาน  
- การมอบหมายงานให้เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลเป็นส าคัญ และสายงาน 
- ครูจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนตามศตวรรษที่ 21 
ด้านการจัดการ(Management)  
- สร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ปกครอง และชุมชนในการน าลูกหลานเข้ามาศึกษา  
- พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมสถิติการสอบเข้ามหาลัยให้สูงข้ึน 
- การบริหารงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ หรือยึดหลักธรรมาภิบาล และทักษะการสื่อสารเพ่ือ
สร้างแรงจูงในในการท างานของบุคลากร 
- การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ(Best Practice)  
- พัฒนาระบบการลงโทษและพิจารณาความดีความชอบ ที่ยุติธรรม คือ มีบทลงโทษส าหรับผู้ที่กระท าผิด และมีการ
ช่ืนชมผู้กระท าความดี  
- ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติแสดงความคิดเห็น 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ (Materials)  
- การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น สภาพแวดล้อม ห้องเรียน สื่อเทคโนโลยี ระบบ
อินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ 
- ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเกิดความล่าช้า สัญญาไวไฟใช้ไม่ได้ ระบบไม่เสถียร 

Threats(อุปสรรค) 
ด้านสังคม วัฒนธรรม (Social-cultural factors)  
- ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่แตกแยก หย่าร้าง นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ
การถูกล่วงละเมิด ขาดความรักความอบอุ่น การเอาใจใส่จากผู้ปกครอง 
ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียนขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ ก้าวร้าว 
- ปัญหาครอบครัวส่งผลให้นักเรียนออกกลางครัน 
- ผู้ปกครองไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับโรงเรียน เช่น การประชุมผู้ปกครอง 
การติดต่อขอพบผู้ปกครองกรณีนักเรียนมีปัญหา  
- ระดับการศึกษาของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ส่วนมากอยู่ระดับ
ประถมศึกษา-มัธยมตอนต้น 
ด้านเทคโนโลยี(Technological factors)  
- นักเรียนขาดความตระหนักในการใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทาง
สร้างสรรค์ 
ด้านเศรษฐกิจ(Economic factors)  
- ผู้ปกครองมีรายได้ค่อนข้างต่ า ส่งผลให้โรงเรียนขาดงบประมาณรายหัวใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ด้านการเมือง กฏหมายและนโยบาย(Political and legal)  
- กฏหมาย นโยบายรัฐบาล ส่งผลต่อการดูแลระเบียบวินัยนักเรียนใน
สถานศึกษา เช่น การออกกฏหมายให้สิทธินักเรียนแต่ไม่รู้จักให้นักเรียนรู้
หน้าท่ี ดังน้ันโรงเรียนควรปลูกฝังความรับผิดชอบในหน้าที่ให้นักเรียน 
- นโยบายรัฐบาลเก่ียวกับการศึกษาเปลี่ยนบ่อยคร้ังตามวาระของรัฐบาลแต่
ละยุค ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดเสถียรภาพ ขาดความต่อเน่ืองในการจัด
การศึกษา 
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Strengths(จุดแข็ง) 
- กระบี่ กระบอง 
- โรงเรียนต้ังอยู่ในแหล่งชุมชมซึ่งมีความหลากหลายของอาหาร 

หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
- สถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาให้

ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 
- นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วหรือสนใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยี ดังน้ันโรงเรียนควรมีการจัดการเรียนการสอนที่
ผ่านเทคโนโลยี และจัดสรรแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นหาความรู้ผ่าน
เทคโนโลยี เช่น ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

OS  = เชิงรุก 
1. ขยายแผนการเรียนที่หลากหลาย โดยบูรณาการกับสาระท้องถ่ิน, ท า MOU กับสถาบันต่าง ๆ 
2. จัดหาเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถโดยร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะการแข่งขันกระบี่กระบอง 
3. ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียน พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหา 0 ร มส มผ 
4. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และระบบการแนะแนวการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักแก่ชุมชนและสร้าง
ความเช่ือมั่นแก่ผู้ปกครอง 
5. ประสานความร่วมมือจากชุมชนในการระดมทรัพยากรและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ชุมชนเข้มแข็ง) 

TS  = คงสภาพ 
1. พัฒนาทักษะบุคลากรด้านการประเมินผลตามสภาพจริงให้มากข้ึน 
2. พัฒนาวินัยในการมาปฏิบัติงาน เช่น การไม่ขาด ลา มาสาย 
3. พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. พัฒนาการก ากับติดตามการขอสอบแก้ตัว 0 ร มส มผ โดยประสานความ
ร่วมมือระหว่างครูประจ าช้ัน ครูประจ าวิชา และผู้ปกครอง 
 

Weaknesses(จุดอ่อน) 
- ควรการกระจายอ านาจในการบริหารงาน มีความเป็นกัลยาณมิตร 
ไม่ข่มขู่ด้วยกฏหมายหรืออ านาจ  
- การท างานไม่เป็นระบบ(PDCA) 
- การสื่อสาร การประสานงานภายในโรงเรียน 
- ระบบการเดินหนังสือราชการล่าช้า 
- การจัดประชุมบุคลากรในช่วงเวลาทีก่ระทบต่อการเรียนการสอน
ของนักเรียน  
- ผู้บริหารเรียกพบครูในกรณีเร่งด่วนในช่วงเวลาท่ีครูจัดการเรียน
การสอนท าให้ต้องทอดทิ้งนักเรียน 
- การคัดสรรนักเรียนในการศึกษาต่อ ไม่มีคุณภาพ(ไม่มีโอกาสใน
การคัดนักเรียน) 
- การบริหารงานกระทันหัน เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติขาดการวางแผนและ
เตรียมงาน ส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพ 
- จัดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะ 
นักเรียนเลิกช้าเป็นเหตุให้กระทบต่อวิชาภาคปฏิบัติไม่สามารถ
ฝึกซ้อมนักเรียนได้เต็มศักยภาพเน่ืองจากมีเวลาจ ากัด 
- การวางแผนงานบางอย่างยังไม่เหมาะสม ขาดการปรึกษาหารือ
บุคลากรในองค์กร  

OW  = ปรับปรุง 
1. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการผลิตสื่อเทคโนโลยี 
2. ระดมทรัพยากรเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ IT (ทอดผ้าป่า) 
3. ปรับปรุงห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ หรือห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆที่ทันสมัย  ระบบอินเตอร์เน็ต 
4. การพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ(Best Practice) เช่น การเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม อย่างต่อเน่ือง 
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  
6. พัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน การจิตส านึกต่อส่วนรวม 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจในการบริหาร ยึด
หลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล 
8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรัก ความสามัคคี ภายในองค์กร และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
9. พัฒนาระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการ 
10. ปรับปรุงระบบการระดมทรัพยากรหลาย ๆ ช่องทาง เช่น จากผู้ปกครอง ผ้าป่าการศึกษา สร้างสร้างรายได้ของ
องค์กร  
11. พัฒนากิจกรรมวิชาการที่หลากหลาย เช่น ตลาดวิชาการ การโชว์ผลงาน 

12. ปรับปรุงการบริหารบุคคล Put the right man on the right job บนพ้ืนฐานความเท่าเทียม 
13. ปรับปรุงระบบการพิจารณาความดีความชอบ 
14. ปรับปรุงระบบการสื่อสาร และการประสานงาน เชิงบวก 
15. พัฒนาโครงการอ่านออก เขียนได้  

TW  = ลด, ตัดทอน 
1. ลดการรับนักเรียนแทรกช้ัน ที่จบหลักสูตรไม่ตรงตามหลักสูตรของโรงเรียน 
2. ลดการลงโทษที่รุนแรง การท าร้ายจิตใจนักเรียน เน้นการใช้บทลงโทษตาม
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษของกระทรวงศึกษาธิการ หรือการส่งโทษที่
สร้างสรรค์ เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ การปรับพฤติกรรมเชิงบวก  
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- ความสามัคคีของบุคลากรภายในองค์กร  
- บุคลากรยึดติดวัฒนธรรมเดิม ๆ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ขาด
ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
- ภาระงานพิเศษมากกว่างานหลัก(การสอน)  
- อัตราก าลังบางกลุ่มสาระฯไม่เพียงพอ ส่งผลให้จัดการเรียนการ
สอนไม่เต็มศักยภาพ 
- ปัญหาสุขภาพของบุคลากร 
- นักเรียนขาดระเบียบวินัย และขาดความตระหนักในหน้าท่ี 
- นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
- ความสะอาดของสถานศึกษา(สกปรก)  
- ระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
- วัสดุครุภัณฑ์ช ารุด ไม่เพียงพอกับการใช้งาน เช่น สภาพห้องเรียน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ท า Lab ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ในการจัดการเรียนการสอน 
- ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

 

 

 

...................................................... 

(นางสาวยพิุณ  ศาลางาม) 
ผู้วิเคราะห์ 


