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ตารางท่ี 23 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(C-PEST)ที่เป็นโอกาสและอุปสรรค 
               ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ข้อที ่ ข้อรายการ 
ผลการวิเคราะห์ 

โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า : C 

 ความเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันการศึกษา ✓  

 นิยมส่งบุตร-หลานเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษา ✓  

 คาดหวังว่าสถานศึกษาจะหล่อหลอมให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ✓  

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย : P 

 แผนการศึกษาชาติ ✓  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ✓  

 นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ✓  

 การดำเนินงานตามนโยบาย ✓  

3. ด้านเศรษฐกิจ : E 

 สภาวะเศรษฐกิจ  ✓ 

 อาชีพของผู้ปกครอง ✓  

 รายไดข้องผู้ปกครอง ✓  

 อัตราการว่างงาน  ✓ 

4.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม : S 

 ความต้องการของผู้ปกครอง/ชุมชน  ✓  

 ค่านิยม/วัฒนธรรมของชุมชน และสังคม ✓  

 ระบบการศึกษา ✓  

 คุณภาพชีวิต ✓  

 ปัญหาสังคม  ✓ 

5. ด้านเทคโนโลยี : T 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ✓  
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 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ✓  

 รู้เท่าทันเทคโนโลยี ✓  

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ✓  

 
จากตารางที่ 23 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(C-PEST)ที่เป็นโอกาสและอุปสรรค  

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีพบว่า สภาพแวดล้อม
ภายนอกที ่เป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้แก่                  
ด้านพฤติกรรมของลูกค้า:C คือ ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสถาบันการศึกษา นิยมส่งบุตร-หลาน
เข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาและมีความคาดหวังว่าสถานศึกษาจะหล่อหลอมให้นักเรียนมีความรู้                 
คู่คุณธรรม  ด้านการเมืองและกฎหมาย:P คือ แผนการศึกษาชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงานตามนโยบาย  ด้านเศรษฐกิจ:E คืออาชีพ                   
ของผู้ปกครอง  รายได้ของผู้ปกครอง ด้านสังคมและวัฒนธรรม:S คือ ความต้องการของผู้ปกครอง/ชุมชน  
ค่านิยม/วัฒนธรรมของชุมชน และสังคม ระบบการศึกษา  คุณภาพชีว ิต  ด้านเทคโนโลยี :T คือ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
อุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  มี 2 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ:E คือ สภาวะเศรษฐกิจ และอัตราการว่างงาน ด้านสังคมและวัฒนธรรม :S               
คือ ปัญหาสังคม ดังรายละเอียดคะแนนแสดงในตารางที่ 18  การวิเคราะห์คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ตารางท่ี 24 แสดงคะแนนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค 
               ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
 

ปัจจัยภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย*น้ำหนัก 

สรุปผล 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C: ด้านลูกค้า      
P: ด้านการเมืองและกฎหมาย 
E: ด้านเศรษฐกิจ 
S: ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
T: ด้านเทคโนโลยี 

0.30 
0.20 
0.20 
0.15 
0.15 

3 
4 
2 
4 
4 

0 
0 
2 
1 
0 

0.90 
0.80 
0.30 
0.80 
0.60 

0.00 
0.00 
0.30 
0.20 
0.00 

0.90 
0.80 
0.00 
0.60 
0.60 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.40 0.50 2.90 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 1.45  
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จากตารางที่ 24 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(C-PEST)ที่เป็นโอกาสและอุปสรรค  
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีพบว่า คะแนนปัจจัย
ภายนอกที่เป็นโอกาสมีค่า = 3.40 อุปสรรค=0.50  เฉลี่ยภายนอก=1.45  
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 25 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (7S) 
              ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ข้อที ่ ข้อรายการ 
ผลการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1  ด้านโครงสร้าง 

 โครงสร้างการบริหารงาน ✓  

 การแบ่งหน่วยงานความรับผิดชอบ (ฝ่าย/งาน) ✓  

 การมอบหมายงานตามสายงาน  ✓  

S2  ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 วิสัยทัศน์ ✓  

 พันธกิจ ✓  

 เป้าประสงค ์ ✓  

 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ✓  

 โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ✓ 

 ระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล  ✓ 

S3 ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

 วางแผนการดำเนินงาน ✓  

 ขั้นตอนการดำเนินงาน ✓  

 ระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล  ✓ 
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 ระบบควบคุมภายใน  ✓ 

S4  ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 

 บุคลิกภาพของผู้บริหาร ✓  

 ภาวะผู้นำ ✓  

 คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร ✓  

 จรรยาบรรณในการบริหารงาน ✓  

S5 ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 

 จำนวนบุคลากรเพียงพอ ✓  

 บุคลากรเหมาะสมตามเกณฑข์องคณะกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
✓  

 การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ✓  

 การมอบหมายงานบุคลากรเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ✓  

ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

ข้อที ่ ข้อรายการ 
ผลการวิเคราะห์ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

S6  ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร 

 ความสามารถในการปฏิบัติงาน ✓  

 สมรรถหลัก (มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี สั่งสมความเชี่ยวชาญ 

ในอาชีพ  ยึดมั่น ทำงานเป็นทีม)  ✓  

 สมรรถประจำสายงาน (บริหารหลักสูตร, พัฒนาผู้เรียน,  

บริหารจัดการชั้นเรียน, การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน, ภาวะผู้นำ, 

สร้างความร่วมมือกับชุมชน)  
✓  

 จรรยาบรรณด้านวิชาชีพ ✓  

S7  ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 

 เทิดทูนสถาบัน ✓  

 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ✓  
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 ความสามัคคีในหน่วยงาน ✓  

 เคารพผู้อาวุโส ✓  

 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ✓  

จากตารางที่  25 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน(7S)ที ่เป ็นจุดแข็งและจุดอ่อน                 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีพบว่า สภาพแวดล้อม
ภายใน(7S)ที ่เป็นจุดแข็งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี ได้แก่ S1:ด้านโครงสร้าง คือ โครงสร้างการบริหารงาน การแบ่งหน่วยงานความรับผิดชอบ 
(ฝ่าย/งาน) การมอบหมายงานตามสายงาน S2:ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน คือ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค ์กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ   ระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผล S3:ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน คือ วางแผนการดำเนินงาน  ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน  S4:ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ  คือ  บุคลิกภาพของผู้บริหาร  ภาวะ
ผู้นำ  คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร  จรรยาบรรณในการบริหารงาน S5:ด้านบุคลากร/สมาชิกใน
หน่วยงาน  คือ จำนวนบุคลากรเพียงพอ บุคลากรเหมาะสมตามเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การมอบหมายงานบุคลากรเหมาะสม                    
กับวุฒิการศึกษา S6: ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากร คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
สมรรถหลัก (มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ  ยึดมั่น ทำงานเป็นทีม) สมรรถประจำ
สายงาน (บริหารหลักสูตร, พัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการชั้นเรียน,  การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน, ภาวะผู้นำ, 
สร้างความร่วมมือกับชุมชน)  จรรยาบรรณด้านวิชาชีพ  S7: ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
คือ เทิดทูนสถาบัน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต  ความสามัคคีในหน่วยงาน  
ความสามัคคีในหน่วยงาน เคารพผู้อาวุโส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และจุดอ่อนต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ประกอบด้วย S2:ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
คือ โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล S3: ด้านระบบ
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน คือ ระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล  ระบบควบคุม
ภายใน ดังแสดงในตารางที่   แสดงค่าเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อนในการพัฒนา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน  
                 ในการพัฒนาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 

ปัจจัยภายใน น้ำหนัก 
คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลี่ย*น้ำหนัก 

สรุปผล 
 จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: ด้านโครงสร้าง 0.15 3 0 0.45 0.00 0.45 
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S2: ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน  0.20 4 2 0.80 0.40 0.40 
S3: ด้านระบบในการดำเนินงาน 
     ของหน่วยงาน 0.18 2 2 0.36 0.36 0.00 
S4: ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรม 
 ในการบริหารจัดการ  0.13 4 0 0.52 0.00 0.52 
S5: ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน 0.12 4 0 0.48 0.00 0.48 
S6: ด้านทักษะ,ความรู้  
     ความสามารถของบุคลากร  0.12 4 0 0.48 0.00 0.48 
S7: ด้านค่านิยมร่วมกัน 
     ของสมาชิกในหน่วยงาน 0.10 5 0 0.50 0.00 0.50 

สรุปปัจจัยภายใน 3.59 0.76 2.83 
เฉลี่ยปัจจัยภายใน 1.42  

จากตารางที่  26 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน(7S)ที ่เป ็นจุดแข็งและจุดอ่อน                                         
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีพบว่า คะแนนปัจจัย
ภายในที่เป็นจุดแข็งมีค่า = 3.59 อุปสรรค=0.76  เฉลี่ยภายนอก=1.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
โอกาส 
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แผนภาพที่ .... แสดงค่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
         ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 


