
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก แบบ C-PEST 
 

 

โอกาส (O) 
 

คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

อุปสรรค (T) 
คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

1. ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ (C) 
1. มีกระบวนการการใหบริการขอมูลขาวสารที่ชัดเจน อยาง
หลากหลาย  ผูรับบริการสวนใหญพึงพอใจที่ไดรับบรกิารขาวสาร 
2. มีขอมูลในการวัดความพึงพอใจ  เพ่ือนําไปปรับปรุงงาน  เพ่ือ
สรางความประทับใจ  
3. มีโรงเรียนในสังกัดกระจายอยูทุกตําบล สามารถบริการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานใหประชากรวัยเรียนไดอยางทั่วถึง  
 

 
4 
 
 
3 
 
5 

1. ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ (C) 
1. การสงกลับขอมูลของโรงเรียนในสังกัดบางสวนลาชา  ไมเปนไปตาม
กําหนดเวลา 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหการสนับสนุนงบประมาณดาน
การศกึษานอย 
3. ผูปกครองที่มีฐานะดี  มีคานิยมสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียน       
นอกเขตพ้ืนที่บริการ  ที่มีคุณภาพ/มีชื่อเสียง 
4. โรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรยีนขนาดเล็ก จํานวน 94 โรงเรียน คิด
เปนรอยละ 84.68 
 

 
2.25 
 
 3.33 
 
 3.33 

3.75 

รวม    4 รวม 3.16 
2. ดานการเมืองและกฎหมาย (P) 

1. ประชากรมีการตื่นตัวดานการเมือง และมีการแขงขันทาง
การเมืองเปนไปตามระบบประชาธิปไตย 
2. ประชากรมีความรูความเขาใจดานนโยบายเรียนฟรี เรียนด ี15 ป 
อยางมีคุณภาพ 
3. มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษา 
4. ประชากรมีสวนรวมและตรวจสอบในการบริหารจัดการมากขึ้น 

 

 
4 
 

3.5 

4 
2.6 

 
 

2. ดานการเมืองและกฎหมาย (P) 
1. การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง  สงผลตอนโยบายการจัด
การศกึษา 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหความสําคัญกับการจัดการศกึษา
นอย 
3. พ.ร.บ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมสอดคลองกับ
สภาพจริง  สงผลใหครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสวน 
ไมมีคุณภาพ 

 
4 
 
3 
 
3.4 
 
 
 



โอกาส (O) 
 

คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

อุปสรรค (T) คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

5. การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. กระตุนใหโรงเรียนบริหาร
จัดการไดมาตรฐาน 
6. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  สงผลตอคุณภาพ
ผูเรียน   
7. นโยบายการจัดการศึกษา  เพ่ือการมีงานทําสงผลใหผูเรียนมี
ทักษะชีวิต 

 

3 
 

3.2 
 

3.2 
 

4. พ.ร.บ.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมครอบคลุม 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ไมมีวิทยฐานะ  ขาดขวัญกําลังใจ  
สงผลกระทบตอการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
5. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงผลตอความรูสึกขัดแยงของ
ชุมชน / ผูปกครองบางสวน  และสงผลตอการบรหิารจัดการของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
6. การจายเงินอุดหนุนรายหัวที่เทากัน  สงผลใหเด็กดอยโอกาส ,เด็ก
พิการ , โรงเรียนขนาดเล็ก  มีปญหาในการบริหารจัดการศึกษา 

  4 
 
 
   4 
 

4.6 
 

 
รวม 3.36 รวม 3.83 

 
3. ดานเศรษฐกิจ (E) 

1. สภาพเศรษฐกิจที่เอื้อตอการลงทุน 
2. ประชากรมชีองทางในการประกอบอาชีพ  มีรายไดเพ่ิม 
3. มีแหลงทองเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือตอการประกอบ
อาชีพ 
4. มีการรวมกลุมเพื่อสรางงานมากขึ้น 
5. ชุมชนเปนสังคมชนบท มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงและพ่ึงพา  แหลง
อาหารตามธรรมชาติ 
6. มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  เชน 
ยางพารา  ผลไมและไมดอกไมประดับเมืองหนาว 

 
3.6 
4 
5 
 

3.6 
3.6 

 
4.6 

 

3. ดานเศรษฐกจิ (E) 
1. ประชากรสวนใหญมีรายไดไมสมดุลกับรายจาย 
 
2. ตนทุนการผลิตสูง ไดผลผลิตต่ํา 
 
3. ประชากรบางสวนมีอาชีพที่ไมมั่นคง 
 
4. ประชากรบางสวนมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ 

 
4 

4.17 
 

3.83 

5 

รวม 4.07 รวม 4.25 
 



โอกาส (O) 
 

คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

อุปสรรค (T) คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

4. ดานสังคมและวัฒนธรรม (S) 
1. มีภูมิปญญาทองถ่ินที่โดดเดน  
2. มีภาษาพูดเปนเอกลักษณของตนเอง 
3. มีแหลงเรียนรูและวัฒนธรรมทองถิ่นที่หลากหลาย  เอ้ือตอ การ
เรียนรู 
4. มีความเอ้ืออาทร และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี   
5. สวนใหญมีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย ยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย  

 
4 
5 
4 
 

4.33 
4.33 

4. ดานสังคมและวัฒนธรรม (S) 
1. ชุมชนสวนใหญเปนชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยูในพ้ืนที่ราบระหวางภูเขา 
2. ประชากรวัยเรียนลดลง  สงผลใหมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 
3. ประชากรสวนใหญขาดความรู และจิตสํานึกในดานการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
2.83 

5 
4 

รวม 4.33 รวม 3.94 
 

5. ดานเทคโนโลยี (T) 
1. มีสื่อและ ICT ที่ใชในการเรียนรูอยางหลากหลาย 
2. ประชากรเห็นความสําคัญ และตื่นตัวในการใชสื่อ ICT มากขึ้น 
3. ประชากรสามารถเขาถึงสื่อและ ICT ที่ทันสมัย 
4. ประชากรมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ  เพ่ือการศกึษา    และ
ประกอบอาชีพ 
5. มีวิทยากรท่ีมีความรูดาน ICT  สงผลใหโรงเรียนจัดกิจกรรม   การ
เรียนรูโดยใช ICT อยางมีคุณภาพ 
6.มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  โดยใช ICT 
 

 
4 

4.66 
3 

2.5 
 

2.83 
 
3 

5. ดานเทคโนโลยี (T) 
1. พฤติกรรมการใช ICT ไปในทางท่ีไมเหมาะสมของครู  บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน 
2. การบริการเทคโนโลยียังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3. ประชากรสวนใหญขาดความรู  และทักษะการประยุกตใช ICT 
 

 
4 

 3.4 
3.83 

รวม 3.33 รวม 3.74 



2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน แบบ 7S 

จุดแข็ง (s) คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

จุดออน (w) คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

 
1. ดานโครงสราง (S1) 

1. การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา บริหาร
จัดการตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด 
2. มีคําสั่งมอบหมายงานบุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานใหตรง 
ตามความรู ความสามารถ และสมรรถนะของตําแหนงหนาที่ 
สอดคลองกับระเบียบที่กําหนด 
 

 
 

3.80 
 
4 

 
1. ดานโครงสราง (S1) 

1. บุคลากรไมครบตามกรอบอัตรากําลังที่กําหนด 
 
 
 
 

 
 

4.5 

รวม 3.9 รวม 4.5 

 
2. ดานกลยุทธของหนวยงาน (S2) 

1. มีกระบวนการวางแผนอยางเปนระบบ และการมีสวนรวม 
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกครั้ง 
 3.กลยุทธของหนวยงานมีความสอดคลองกับโครงสรางและบทบาท
ของหนวยงาน 
 

 
 

3.5 
 

2.5 
 
4 

 
2. ดานกลยุทธของหนวยงาน (S2) 

1. การถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติไมชัดเจน 
2. ระดับผูปฏิบัติการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดเนื่องจาก
แผนงานกับงบประมาณไมสัมพันธกัน 
3.การกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ   ไม
ตอเนื่องและทั่วถึง 

 

 
 
3 
4 
 
4 

รวมเฉลี่ย 3.33 รวมเฉลี่ย 3.67 



 

จุดแข็ง (s) คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

จุดออน (w) คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

3. ดานระบบในการดําเนินงาน (S3) 
1. มีกระบวนการบริหารจัดการภายในอยางเปนระบบมปีระสิทธิภาพ
สอดคลองกับระเบียบกฎหมาย และหลักการกระจายอํานาจ 
2. ระบบบริหารดานงบประมาณ ระบบบัญชีและการเงนิ โปรงใส 
ตรวจสอบได เนื่องจากบริหารจัดการตามระเบียบ 
3. มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโปรงใส ตรวจสอบได 
4. มีระบบการติดตอสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ
บริหารจัดการภายในสํานักงาน และสถานศึกษา 
5. มีขอมูลสารสนเทศในการวางแผนที่เปนปจจุบัน 

 
4 
 

3.5 
 
4 
4 
 
4 

3. ดานระบบในการดําเนินงาน (S3) 
1. ระบบการเบิกจายงบประมาณลาชา 
2. ขาดคูมือในการบริหารและเบิกจายงบประมาณที่เปนปจจุบัน 
3. ระบบการติดตอสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพยังไม
ครอบคลุมทั่วถึง 
4. การกํากับติดตามและประเมินผลไมตอเนื่อง ขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
 

 
3.2 
3.6 
3.5 

 
3.83 

 
 

รวม 3.9 รวม 3.53 
 

4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (S4) 
1. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผูนํา มีความสามารถในการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ผูบริหารจัดการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพ  
ไดมาตรฐาน  
3. มีความคิดสรางสรรค  และสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม/รูปแบบ
ในการบริหารจัดการเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน มุงสูวิสัยทัศน เชน 
กุญแจ 12 ดอก “จตุเบญจ” สูความสําเร็จ และลาดคางโมเดล 
โรงเรียนจิ๋วแตแจว เปนตน 

 

 
 
4 
 
4 
 
5 

 
   4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (S4) 

1. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ยังไมบรรลุตามเปาหมาย ที่
กําหนด 
 
2. การบริหารจัดการขาดความเขมงวดในบางเรื่อง  

 

 
 

4.43 
 
 

4.33 

รวมเฉลี่ย 4.33 รวมเฉลี่ย 4.38 



จุดแข็ง (s) คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

จุดออน (w) คาคะแนนเฉลี่ย
จากมติสมาชิก 

5. ดานบุคลากรในหนวยงาน (S5) 
1. บุคลากรมีความรูความสามารถตรงกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. บุคลากรไดรับการสงเสริม  และพัฒนาอยางตอเนื่อง 
3. บุคลากร  ไดรับการยกยองชมเชย เชิดชูเกียรติ สงผลใหมีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
4 
4 
4 

5. ดานบุคลากรในหนวยงาน (S5) 
1. จํานวนบุคลากรไมครบตามกรอบอัตรากําลัง 
2. ครูไมครบชั้น ขาดแคลนครูวิชาเอกในสาขาวิชาหลัก 
3. ศึกษานิเทศก มีความเชี่ยวชาญ ไมครบตามกลุมสาระการเรียนรู 
4. การแตงตั้งโยกยายบุคลากรบอย ทําใหการทํางานขาดความตอเนื่อง 

 
3.6 
3.6 
3.5           
3.33 

รวมเฉลี่ย 4 รวมเฉลี่ย 3.51 

6. ดานทักษะ ความรูความสามารถของหนวยงาน (S6) 
1. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
2.สงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานสูการเลื่อนตําแหนง/วิทยฐานะ 
3.สงเสริมใหครูมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ 
อยางหลากหลาย 
4.สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานเปนทีมที่เขมแข็ง 
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6. ดานทักษะ ความรูความสามารถของหนวยงาน (S6) 
1. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน เชน ดาน 
ICT และดานงานชาง 
2. ขาดการเผยแพรผลงานการวิจัยทางวิชาการ 
3.ไมนําผลการวิจัย และนวัตกรรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน  
4.บุคลากรบางสวนไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเต็มความรู
ความสามารถ  ทําใหนักเรียนขาดโอกาสไดรับการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 
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3.14 

รวม 3.62 รวม 3.58 
7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกใน หนวยงาน (Shared Values) 
1. บุคลากรสวนใหญในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคานิยมในการ
ทํางาน“คุณภาพคูคุณธรรม เปนองคกรชั้นนําในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน” เนื่องจากมีกระบวนการจัดทําคานิยมแบบมีสวนรวม 
2. บุคลากรมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาคณุภาพผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนที่พึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
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7.ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกใน หนวยงาน  (Shared Values) 
1.บุคลากรบางสวนไมสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรมในการทํางาน
ตามหลักธรรมมาภิบาล  
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รวม 4 รวม 3 



 
 


