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คุณภาพในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ใน 3 ประเด็น คือ 1) 
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การเรียนรู้จากการปฏิบัติของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และสถานศึกษา และ 3) องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติในลักษณะเป็นทฤษฎีฐานราก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่
ประกอบด้วย 2 วงจร ของการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล วงจรละ 1 ภาค
การศึกษา มีผู้บริหาร และครูเป็นผู้ร่วมการวิจัย 20 คน ผู้วิจัย 1 คน รวมเป็นจ านวน 21 คน ผลจาก
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ผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติหลายประเด็น คือ ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมในการท างาน ความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา (lifelong learners) 
ความตระหนักถึงความส าคัญของการสะท้อนผลจากการปฏิบัติ ซึ่งแต่เดิมมักปล่อยปละละเลย ความ
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สังเกต และการสะท้อนผล และ 3) ได้องค์ความรู้จากการปฏิบัติในลักษณะเป็นโมเดลตามกรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์พลังขับของ Kurt Lewin โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง 
(Expected Change) กับปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่น ามาใช้ รวมทั้งสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) และการเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome 
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เรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศไดเ้ป็นอย่างดี การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ 
ส่งผลให้ ผู้บริหาร ครู และผู้ร่วมวิจัยมีทักษะที่ดีในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

ก 



2 

 
ABSTRACT 

 
                   The purpose of this research was to study the results of the cooperation 
to enhance the quality of E-Office system development: the case of Wangmaidang 
Pittayakhom School E-Office in 3 issues as follows; 1) Changes arising from the 
development of E-Office systems. 2) Learning from the practice of the researcher, co-
researcher, and educational institution. And 3) the body of knowledge that arises 
from practice as a Grounded Theory. It uses a participatory action research 
methodology that consists of two cycles of planning, action, observation, and 
reflection. It is a one-semester cycle, with 20 administrators and teachers as co-
researchers, and one researcher, for a total of 21 people. The results of the research 
showed that; 1) The results of the development of the system “E-Office (E-Office)” 
Wangmaidang Pittayakhom School E-Office had high averages from the evaluation 
results after the implementation of Circuit 1, and Circuit 2 more than before practice. 
2) Researcher and co-researcher learned from as follows; Awareness of the 
importance of participating in work. Awareness of the importance of being lifelong 
learners. An awareness of the importance of Reflecting from Acting, which was 
originally often neglected. Awareness of the importance of studying theoretical 
perspectives to complement existing knowledge and experience, and Awareness of 
the importance of a comprehensive work of Planning, Acting, Observing, and 
Reflecting. And 3) Gain knowledge from practice as a model based on Kurt Lewin's 
drive analysis framework, considering Expected Change and Force for Change applied, 
Including Resistance to Change and Overcome Obstacles, each of which has a 
description that meets the expectations of Wangmaidang Pittayakhom School E-
Office, which is a guideline for developing skills in using E-Office system programs 
until learning skills. It works well in the system. The development of learning to use 
the E-Office system results in Administrators, teachers, and co-researchers have good 
skills in using the E-Office system effectively. 
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สภาพปัญหา  สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
เพ่ือบรรลุสภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่คัดสรรเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือบรรลุ
สภาพที่คาดหวัง 
โมเดลปฏิบัติการสภาพที่คาดหวัง การวัดและประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยภาพรวมและรายด้าน 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวมและรายข้อ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้
โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศโดยภาพรวมและรายข้อ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ: กรณี ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้
ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” โดยภาพรวมและรายข้อ 
รายละเอียดการปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณี
ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม แต่ละโมเดล วงจรที่ 1 
โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และ
บทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) 
โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และ
บทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
 

102 
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113 
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154 
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169 
174 

 
 

186 
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232 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

  ตารางท่ี  หน้า 
4.12 

 
 

4.13 
 
 

4.14 
 
 

4.15 
 
 

4.16 
 
 

4.17 
 

4.18 
 
 

4.19 
 

 
4.20 

 
4.21 
4.22 

 
 

4.23 
 
 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และ
บทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งาน
ระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ก่อนการปฏิบัติกับวงจรที่ 1 โดยภาพรวมและ
รายด้าน 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวมและรายข้อ  
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ โดยภาพรวมและรายข้อ 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ
“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” โดยภาพรวมและรายข้อ 
การทบทวนผลการพัฒนาภาพรวมของการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ (Acting) 
ในวงจรที่ 1 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
การทบทวนผลการพัฒนาภาพรวมของการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ (Acting) 
ในวงจรที่ 1 ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และ
บทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งาน
ระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
รายละเอียดการปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) แต่ละโมเดล วงจรที่ 2 
การด าเนินงานขั้นตอนการสังเกตใหม่รอบที่ 2 
โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และ
บทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 9 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) 
โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และ
บทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
  ตารางท่ี  หน้า 

4.24 
 
 

4.25 
 
 

4.26 
 
 

4.27 
 
 

4.28 
 
 

4.29 
 
 

4.30 
 

 
4.31 

 
 

4.32 
 
 

5.1 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และ
บทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งาน
ระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ก่อนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 โดย
ภาพรวมและรายด้าน 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (E-Office) โดยภาพรวมและรายข้อ  
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ โดยภาพรวมและรายข้อ 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ
“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” โดยภาพรวมและรายข้อ 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ก่อนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 โดย
ภาพรวมและรายด้าน 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (E-Office) โดยภาพรวมและรายข้อ 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ โดยภาพรวมและรายข้อ 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ
“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” โดยภาพรวมและรายข้อ 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ก่อนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 โดย
ภาพรวมและรายด้าน 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
  ตารางท่ี  หน้า 

5.2 
 
 

5.3 
 
 

5.4 
 
 
 

ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (E-Office) โดยภาพรวมและรายข้อ 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ โดยภาพรวมและรายข้อ 
ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ
“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” โดยภาพรวมและรายข้อ 
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สารบัญภาพ 
 
 ภาพที่  หน้า 

2.1 
2.2 

 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 
2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 

 
 

ภาพหลักธรรมที่น ามาใช้เพ่ือคุณภาพและความส าเร็จของงานวิจัย 

ภาพแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
สามระดับ 

ภาพเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ 
เมนูหลัก เข้าสู่ระบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมน“ูเพ่ิมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง” 
เมนูระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
การลงทะเบียนผู้ใช้ (User Account) 
ลงทะเบียนผู้ใช้ : ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ประเภทผู้ใช้ 
เมนูบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน 
ลงทะเบียนผู้ใช้ : รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานทั่วไป 
ลงทะเบียนผู้ใช้ : หัวหน้ากลุ่ม 
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนพานพิทยาคม 
เมนูน าเอกสารรับเข้าแฟ้ม    
ตัวอย่างหนังสือรับที่ลงทะเบียนแล้ว  
ตัวอย่างหนังสือที่สมบูรณ์ จะมีบาร์โค้ด และตราปั้ม 
ภาพตัวอย่างลบหนังสือที่ไม่สมบูรณ์ 
ตัวอย่างการเลือกไฟล์หนังสือ 
ตัวอย่างการอัพโหลดไฟล์ 
หน้าหลัก งานสารบัญโรงเรียนพานพิทยาคม   
การลงทะเบียนหนังสือส่ง   
เมนูลงทะเบียนรับหนังสือ 
เลือกส่งหนังสือเพ่ือเกษียนหนังสือ 
รายละเอียดการรับหนังสือเพ่ือบันทึก 
การบันทึก และผู้เกษียนหนังสือ  
ภาพแสดงเกษียนหนังสือโดยธุรการ  
การบันทึกลงในหนังสือแบบใหม่ 
ตัวอย่างเอกสารจากการบันทึก 
การเลือกข้อความท่ีเราพิมพ์ มาวางตรงตามที่เราต้องการ  
 
  

17 
 

28 
31 
61 
61 
62 
63 
63 
64 
64 
65 
65 
66 
68 
69 
69 
70 
70 
70 
71 
71 
72 
72 
72 
73 
73 
74 
74 
75 
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ภาพที่ 
2.31 
2.32 
2.33 
2.34 
2.35 
2.36 
2.37 
2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 
2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

 
ตัวอย่างหนังสือจะออกมาในรูปแบบที่เราต้องการ 
เมนู หนังสือส่งกลับจากฝ่ายบริการ 
เมนูเพ่ือเปิดดูข้อมูลของหนังสือเข้า เพ่ือบันทึกข้อมูล 
เมนู หนังสือรับที่ต้องติดตาม 
ภาพปรากฏหนังสือที่ต้องติดตาม 
เมนู พิมพ์ทะเบียนหนังสือรับ 
เมนู จัดการลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ 
ตัวอย่าง upload ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่เข้าไป (ไฟล์ต้องเป็น รูปแบบ jpg)  
การรวมไฟล์หนังสือจาก 2 -3 ไฟล์ เป็นไฟล์เดียว  
ตัวอย่างการรวมไฟล์ pdf  
การ UPLOAD เพ่ือเลือกไฟล์   
ตัวอย่างจากการเลือกไฟล์เสร็จจะปรากฏดังภาพ 
ตัวอย่างโปรแกรมก็จะรวมไฟล์ให้เป็น  1 ไฟล์  
เมน ูออกหนังสือราชการ    
ตัวอย่างออกหนังสือราชการ ทั้ง 2 แบบ   
เมนูเลือกรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน  
เมนูหนังสือราชการที่ลงทะเบียนแล้ว  
การพิมพ์ทะเบียนค าสั่งทั้งหมด 
คู่มือการใช้งานของโรงเรียนพานพิทยาคม 
การสร้างหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียนเมืองคง  
รายละเอียดการบันทึกสร้างหนังสือ 
แสดงรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ 
ภาพแสดงการแนบหนังสือส่ง 
ภาพแสดงเอกสารที่เราท าการเลือกเข้ามาในแท็บหนังสือน าส่ง 
ภาพแสดงรายละเอียดของหนังสือ 
ภาพเลือกโรงเรียนที่จะส่งข้อมูล 
ตัวอย่างการเลือกสถานศึกษาเสนอผู้บริหาร 
ตัวอย่างการยืนยันของระบบ 
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนศรัทธาสมุทร  
Login เข้าระบบด้วยผู้ใช้ที่เป็น Admin ระดับโรงเรียน 
เมน ูUser Profile เพ่ือเพ่ิมบุคลากรของโรงเรียน  
เมนรูะบบหน้าทะเบียนบุคคล 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

 
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
เมนเูลือกชื่อเพ่ือลงทะเบียน ผู้ใช้งานทั่วไป 
การลงทะเบียนของผู้อ านวยการโรงเรียน 
Login เข้าระบบด้วยผู้ใช้ที่เป็น Admin ระดับโรงเรียน 
ระบบก าหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชา 
เมนกูารจัดการบทบาท/หน้าที่พิเศษ   
บทบาทสารบรรณกลาง Login เข้ามาใช้งานในระบบ 
ช่องสารบรรณกลาง เพ่ือการบันทึกข้อมูล  
การก าหนดเลขหนังสือส่งของโรงเรียน   
ตารางรหัสรูปแบบหนังสือ  
ตารางรหัสรูปแบบหนังสือ ในเมนูที่ 2 
เพ่ิมเลขประจ าตัวส่วนราชการ จะมี Popup เพ่ือพิมพ์เลขหนังสือของหน่วยงาน 
ภาพเมนูออกจากระบบ 
ภาพกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของระบบอี-ออฟฟิศ 
ภาพการตรวจสอบความครบถ้วนของระบบที่ตั้งค่าใน php.ini 
หน้าหลักโปรแกรมจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ DocSYS 
การล็อกอินเข้าสู่ระบบครั้งแรก 
การทดสอบระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ สร้าง ลบ แก้ไข User 
การทดสอบระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 
การทดสอบระบบจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน และก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเพ่ิม ลบ แก้ไข 
การทดสอบระบบจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน และก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
การทดสอบระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว 
ทดสอบระบบสร้างตู้เอกสาร และแฟ้มเอกสาร การแนบไฟล์เอกสาร 
ทดสอบระบบสร้างตู้เอกสาร และแฟ้มเอกสาร 
การทดสอบระบบสร้างตู้เอกสาร แฟ้มเอกสาร และการแนบไฟล์เอกสาร 
กราฟวงกลมแสดงระดับความพึงพอใจโดยคิดเป็นร้อยละ 
แผนภูมิบริหารโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ภาพกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการ ร่วมกับคณะผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นการชี้แจงเค้า
โครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัย ให้รับรู้และเข้าใจ รวมทั้งชี้แจงถึงลักษณะ หลักการ 
บทบาท จรรยาบรรณ และประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ให้ผู้ร่วมวิจัยไดร้ับรู้และเข้าใจเพื่อให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้รับประทาน
อาหารร่วมกัน 
ผู้วิจัย และคณะได้ศึกษาเอกสารร่วมกัน และการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม 

โมเดล 5 ระดับสู่กระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
โมเดล 5 ระดับ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
โมเดล 9 ระดับ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-
Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ก าหนดทุกระดับโมเดลเพ่ือการปฏิบัติ แล้วระบุกลยุทธ์และแนวคิดท าน ามาใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติ 
ภาพบรรยากาศการจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
ภาพบรรยากาศการปฏิบัติการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วงจรที่ 1 ซึ่งได้ลงระบบข้อมูล ได้ติดตั้งโปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรม ในการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู 
และบุคคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ให้กับผู้บริหาร 
ครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
การทบทวนผลการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลัง
วงจรที่ 2 
แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (E-Office)  ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

 
แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้
งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)”  ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจร
ที่ 2 
การเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม เพ่ือลดปริมานการใช้กระดาษ และเพ่ือความสะดวกในการ
จัดเก็บเอกสารที่ส าคัญ 
โมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลจากการสะท้อนผลการวิจัย การพัฒนาระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
หลักธรรมที่เป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวลาในการด า เนินงานวิจัย 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย เป็นแนวปฏิบัติการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจตามหลักสังคหวัตถุ 4   
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมธรรมภาคฤดู
ร้อน หลังจากได้ด าเนินงานการปฏิบัติการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน 
การเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม เพ่ือลดปริมานการใช้กระดาษ และเพ่ือความสะดวกในการ
จัดเก็บเอกสารที่ส าคัญ 
แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลัง
วงจรที่ 2 
แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (E-Office)” ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (E-Office)  ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
การบริหารราชการแนวทางใหม่ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ความคุ้มค่า และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควร
วางระบบงานสารบรรณให้เป็นการด าเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติราชการ โดยให้เพ่ิมนิยามค าว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และ ค าว่า “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” ซ่ึงตรงตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบงานส านักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของ
ระบบงานสารบรรณเพ่ือให้การด าเนินการระบบบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบงานส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตาม
เป้าหมาย สามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และเก่ียวกับระบบบริหารจัดการเอกสาร 
ด้วยระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2557)   
 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายให้มีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึง และทัดเทียมกันทุกเขต 
พ้ืนที่การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ประชาชนทุกคนเห็นความส าคัญ 
และประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการ
เพ่ิมพูนความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ , 2545) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 หมวด 9 ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65 
ให้มีการพัฒนา บุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนา การผลิต 
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า และเหมาะสมกับกระบวนการการเรียนรู้ของคนไทย 
(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  
            การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย มีมาตรการให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาระบบราชการไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเข้าสู่ความส าเร็จในการบริหาร
ราชการแผ่นดินแนวใหม่ มุ่งหวังให้มีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพการรับส่งหนังสือ การติดตามสถานะงาน ช่วยลดขั้นตอน     
ในการท างานที่ซ้ าซ้อน และเป็นการประหยัดทรัพยากร (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2551) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ว่าการ
พัฒนาระบบราชการจ าเป็นต้องมุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้มีขีด
สมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ต้องเร่งน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน  
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ให้มากขึ้น เพ่ือปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องใน
ทุกสถานการณ์ รวมทั้งยังมีความจ าเป็นต้องบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพของก าลังคนภาครัฐ   
ให้เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติงาน สร้างนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) ว่าด้วยเรื่องงาน
สารบรรณที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นระบบงานสารบรรณเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร
และเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การจัดท า การรับ การส่ง การจัดเก็บรักษา 
การยืมและการท าลายเอกสาร เพ่ือให้การค้นหา ติดตาม สามารถท าได้สะดวกและรวดเร็วตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานระบบสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ส านักงานนายกรัฐมนตรี, 2553) 
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบจัดเก็บส าเนาเอกสารให้เป็นดิจิทัล (Digital) 
และสามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษา
ความปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรให้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และบรรลุ
วัตถุประสงค์ในเรื่องการสื่อสารนั้น ๆ สามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะเอกสาร การด าเนินเรื่อง
เอกสารผ่านระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง (ปริศนา มัชฌิมา และคณะ, 2555)   
 ในส่วนของประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของการใช้คอมพิวเตอร์กับงาน   
สารบรรณ ได้แก่ 1) ท างานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดวัสดุส านักงาน 2) สามารถสร้าง
แบบฟอร์มและจัดท าเอกสารได้ครั้งละหลายฉบับ 3) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และใช้บุคลากร
ปฏิบัติงานน้อย 4) ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร ท าให้การจัดหน่วยงานเหมาะสม สวยงาม
บรรยากาศดี 5) คอมพิวเตอร์มีหน่วยความจ าที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถจัดเก็บหนังสือและข้อมูลได้
ในปริมาณมาก 6) ช่วยในการตรวจ ค้นหาหนังสือเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 7) สามารถติดตาม
ข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 8) มีระบบการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร
ที่เป็นรูปแบบ สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้ 9) ให้บริการค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้สะดวก   
โดยใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10) จัดท าข้อมูลการน าเสนอประกอบการบรรยาย เรื่องงาน  
สารบรรณ โดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยท์ (Program Power Point) และสตอรี่บอร์ด (Story 
Board) และ 11) ใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสาร ประสานงาน และสั่งการระหว่างส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2555) ซึ่งองค์ประกอบส าคัญ
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 4 เมนูหลัก คือ 1) ข้อมูลส่วนตัว 2) สารบรรณ 3) 
แผนผังองค์กร และ 4) ออกจากระบบ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นเมนูที่ใช้ส าหรับการรับ-
ส่ง และค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยเมนูหลัก คือ 1) ทะเบียนหนังสือรับ 2) ทะเบียน
หนังสือส่ง 3) ค้นหาทะเบียนรับหนังสือทั้งหมด 4) รายงาน (ส านักงานจังหวัดอ่างทอง, 2555)        
ซึ่งประโยชน์ของงานสารบรรณมีดังนี้ 1) ท าให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือของทางราชการเป็น
ระบบ มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีมาตรฐานในการด า เนินงานเหมือนกัน  2) ท าให้
ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเอกสาร 3) ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วในการ
ค้นหาเอกสารเพ่ือการอ้างอิง 4) เป็นการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
(มุกดา เชื้อวัฒนา และคณะ, 2555)   
 ระบบสารบรรณเป็นระบบส าหรับการด าเนินงานด้านสารบรรณทั้งหมด ทั้งการลงทะเบียน
เพ่ือออกเลขรับ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างในระบบ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งระหว่าง



3 

หน่วยงานตามมาตรฐาน TH e-GIF ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถ  
จะตั้งให้ออกเลขรับ-ส่ง ของหนังสือโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้งานสามารถตั้งสมุดทะเบียนส าหรับการออก
เลขหนังสือได้ไม่จ ากัด โดยแยกสมุดทะเบียนที่ตั้งขึ้นเพ่ือใช้กับเฉพาะบางประเภทเอกสาร (กระทรวง
คมนาคม, 2555) ระบบการจัดการเอกสาร (Document Management Systems : DMS) คือ 
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ในการติดตามและจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากเอกสารในรูปแบบของกระดาษ (จุฑามาศ ศรี
ครุฑ, 2556)   
 โลกได้ก้าวสู่ยุคระบบดิจิทัล หรือยุคของการสื่อสารแบบไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และยังมีบทบาทรวมถึงอิทธิพลต่อ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในปัจจุบัน และด้วยคุณสมบัติของระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ได้น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานแทน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานได้สะดวกมากขึ้น
พร้อมทั้งเป็นฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ซึ่งท าให้ติดตามหนังสือและสะดวกกับการสืบค้นที่
ง่ายขึ้น (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น, 2559) ลักษณะที่ส าคัญของระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ ช่วยลดจ านวนเอกสาร รวดเร็วและประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังมี
เอกสารที่กระจายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือหนึ่งไปหลาย ๆ หน่วยงาน เอกสารเหล่านี้อาจจะเป็นหนังสือ
ราชการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นหน่วยงานทุกแห่งในมหาวิทยาลัย จะท างานในลักษณะที่เป็นผู้รับข่าวสาร      
และเป็นผู้สร้างข่าวสารเพ่ือการกระจายต่อออกไป การด าเนินการจึงเป็นการกระท าที่เชื่อมโยงกัน
อย่างทั่วถึง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547) งานธุรการด้านงานสารบรรณ เป็นงานที่ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่จะอ านวยความสะดวกของการบริหารจัดการและด าเนินภารกิจของหน่วยงาน เกี่ยวกับการ
บริหารเอกสาร ซ่ึงเริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมและการท าลาย งานสาร
บรรณเข้าไปสอดแทรกอยู่ในทุกหน่วยงาน ผู้บริหารทุกระดับจ าเป็นต้องใช้ระบบ งานสารบรรณ
เพ่ือให้การติดต่อประสานงานราชการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
(จารุณี ผาสุก, 2552) 
 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลวังไม้แดง อ าเภอ
ประทาย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีโครงสร้างการบริหารงาน 4 ด้าน คือ 1) 
ฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 2) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ท าหน้าที่เชิง
ปฏิบัติตามกรอบของภาระงานเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพของ
โรงเรียน รวมทั้งการจัดการงานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3) ฝ่ายกิจการ
นักเรียน ท าหน้าที่ตามขอบข่ายงานส านักงานกิจการนักเรียน ได้แก่รับหนังสือและจัดลงทะเบียน
หนังสือเข้า ออก พร้อมประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน จัดท าเอกสาร ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของฝ่าย และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการจัดท าวาระ บันทึก และ
รายงานการประชุม และ 4) ฝ่ายส่งเสริมและบริการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาคารเรียนเกี่ยวกับ
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ความสะอาด ระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน
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การสอน เพ่ือจัดให้มีสิ่งแวดล้อมในและนอกโรงเรียนที่ร่มรื่น สวยงามตลอดเวลา มีแหล่ง  การเรียนรู้
ทางธรรมชาติที่เหมาะสม 

 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า โรงเรียนมีความต้องการจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ     
(e-Office) ขึ้น เพราะในปัจจุบันโรงเรียนยังใช้รูปแบบการบริหารงานในระบบเดิม คือเป็นระบบการ
บริหารงานที่เน้นเอกสาร (Document Focused) ซึ่งต้องมีการจัดท า การรับ การส่ง การจัดเก็บ
รักษา การยืมและการท าลายเอกสาร ซึ่งการท างานในแต่ละขั้นตอนต้องเสียเวลาไปกับการเดินทาง
ของเอกสารซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องนานมาก และส าเนาเอกสารที่เป็นกระดาษก็
ต้องจัดหาสถานที่เก็บไว้เพ่ือรอการขอท าลายหนังสือต่อไป โรงเรียนยังขาดการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์การ  โดยการเชื่อมโยงแบบไร้สายผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ วิธีการใช้ และวงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน 
ดังนั้นโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมจึงควรเร่งการพัฒนาระบบอี -ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยี ช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคลกรและหน่วยงาน รวมทั้งน า
ข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจและมุ่งที่จะ พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ขึ้นในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  ให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งมีลักษณะส าคัญเป็นการวิจัย
ที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories 
of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์
ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท า  
และการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการ
วิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) เป็นการวิจัยที่ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาท  
จากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) หรือ
เปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By Them 
and for Them) จากกระบวนการของวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต 
(Observing) และการสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral 
Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกันไม่สิ้นสุด มุ่งการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนนั้น 

จากลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ดังกล่าว ผู้วิจัยเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองต่อความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
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ดังกล่าวข้างต้น โดยเห็นว่าการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม     
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากครู        
และผู้บริหารทุกคน จึงจะเกิดผลส าเร็จเพ่ือการเปลี่ยนแปลงระบบสารบรรณเดิม เป็นการพัฒนาระบบ  
อี-ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือการจัดการข้อมูลภายในองค์กร ท าให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ครู และบุคคลที่
เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือการด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เรียกว่าระบบ 
Task หรือปฏิทินงาน ซึ่งเป็นการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน และคอยติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
ง่ายดาย เรียกว่านอกจากจะสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอีกด้วย 
 
1.2  ค าถามการวิจัย 
 การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีผลการด าเนินงาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ก าหนดเป็นอย่างไร  การด าเนินงานนั้น
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหมอ่ะไรบ้าง 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลจากการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ใน
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีการ
ประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนา  3 ประการ ดังนี้ 
 1.3.1  การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติทั้งท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง 
 1.3.2  การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และ 
หน่วยงาน 
 1.3.3  ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติในบริบทเฉพาะของการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะ
เป็นการด าเนินงานของวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่ไม่มีสิ้นสุดของการวางแผน          
การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล แต่เนื่องจากในการวิจัยนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาตาม
หลักสูตร ผู้วิจัยได้ก าหนดวงจรในการด าเนินงาน 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 
2563  

1.4.2  สถานที่ที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้คือ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ต าบลวังไม้แดง 
อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ร่วมวิจัย (Participants) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู         
และบุคลากรจ านวน 20 คน 
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1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถูกต้องและตรงกันในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงก าหนดนิยามศัพท์
เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 1.5.1  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิง
วิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism)  
ที่เชื่อเก่ียวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิด   
การเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้ง
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะ
ที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) 
และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการ
ด าเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้ก าหนด
ด าเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา)  หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอ่ืน ผู้ถูกวิจัย
เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า 
(Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากผู้เรียน (On Them) เป็นการวิจัยโดยผู้เรียนและเพ่ือผู้เรียน 
(By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ 
และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาคกัน 
นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่
ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 

 1.5.2  หลักธรรม หมายถึง ค าสอนในพุทธศาสนาที่ผู้วิจัยน ามาเป็นข้อคิดเตือนใจตลอด
ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย  โดยเชื่อว่าการน า
หลักธรรมที่มาใช้จะช่วยเสริมสร้างให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จ 
และเพ่ือตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ว่า  “ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence based on Buddhism) มี 5 
หลักธรรม ดังนี้คือ (1) สังคหวัตถุ 4 (2) สัปปุริสธรรม 7 (3) สาราณียธรรม 6 (4) อิทธิบาท 4 และ (5) 
ฆราวาสธรรม 4 

 1.5.3  ค าเรียกชื่อระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) หมายถึง การมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน คือ   
งานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ระบบ e-Office,      
e-Office ระบบส านักงานไร้กระดาษ (e-Office) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จาก e-Office 
ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ และส านักงานอัตโนมัติ (OA - Office Automation) แต่        
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ค าเรียกชื่อว่า ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

 1.5.4  ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร การ
รับส่งข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบสารสนเทศที่ใช้ใน
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การบริหารจัดการเอกสารบางหน่วยงานอาจจะเรียกว่า งานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) ระบบ e-Office, e-Office ระบบส านักงานไร้กระดาษ           
(e-Office) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จาก e-Office ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ   
และส านักงานอัตโนมัติ (OA – Office Automation) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบโปรแกรม (ซอฟท์แวร์)  
ของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบข้อมูลส านักงาน
อัตโนมัติ เป็นการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นการน าเครื่องมือ เครื่องใช้
หลาย ๆ อย่าง รวมเข้าด้วยกัน ใช้งานร่วมกัน เก็บรักษา น าไปใช้ และกระจายข้อมูลระหว่าง
ผู้ร่วมงานแต่ละคน รวมถึงมีทีมงาน และธุรกิจนั้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการควบคุม
สิทธิการเข้าใช้งาน และเพ่ือเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือราชการ หรือหน่วยงานนั้น ๆ   

 1.5.5  การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) หมายถึง การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจาก
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรในโรงเรียน โดยการน าเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยลงมือปฏิบัติจริง มีการทดลองใช้ และการประเมินผลการ
พัฒนาเพ่ือให้ทราบข้อบกพร่อง และน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับระบบอี -ออฟฟิศ          
(e-Office) ในโรงเรียน และมีการส่งเสริมให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมเพ่ิม
ความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องระบบงาน 4 งาน คือ งานบัญชีโรงเรียน งานสารบรรณ 
งานพัสดุ – ครุภัณฑ ์และงานบริหารและบุคลากร 

 1.5.6  ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในงานบัญชีโรงเรียน หมายถึง ระบบบัญชีคู่ ซึ่งรวม
สมุดบันทึกรายการขั้นต้น และขั้นปลายไว้ในสมุดเพียงเล่มเดียว โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในปัจจุบันจัดท าในลักษณะของทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ และเงินในหมวดค่าใช้จ่ายรายหัวส าหรับนักเรียน 

 1.5.7  ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในงานสารบรรณ หมายถึง การรับส่งข้อมูลข่าวสาร
หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ระบบย่อยของระบบ  e-Office ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
แบบองค์รวม (Integrated Management System) ซึ่งผู้รับผิดชอบคอยก ากับดูแลงานสารบรรณใน
ส านักงาน    ท าหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูล รับ – ส่ง หนังสือราชการ จากหน่วยงานภายใน ภายนอก และ 
บุคคลภายนอก คัดกรอง พิจารณาแยกหนังสือทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความเหมาะสมของหนังสือ และควบคุม ดูแล จัดเก็บเอกสาร สืบค้นข้อมูล ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป ที่น ามาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือการจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)    
เป็นระบบบริหารส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน  ท าให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล       
ซึ่งจะท าให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้  โดยข้อมูลจะเป็นปัจจุบันและ
ถูกต้องเสมอ 

 1.5.8  ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในงานพัสดุ – ครุภัณฑ์ หมายถึง ระบบที่ท าการขึ้น
ทะเบียนครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
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มาใช้ สามารถค านวนค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ บันทึกซ่อมแซม จ าหน่าย สูญหาย ขายหรือบริจาค ซึ่งท า
ให้ทราบสถานะของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงสามารถติดตาม และตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.5.9  ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในงานบริหารและบุคลากร หมายถึง ระบบฐานข้อมูล
ที่เชื่อมต่อในการท างานของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระบบบัญชีโรงเรียน ระบบพัสดุ – ครุภัณฑ์ โดยน าระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน มีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการ
ควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน และเพ่ือเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และในสังกัดองค์การปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
 1.5.10  ฝ่ายวิชาการ หมายถึง งานตามโครงสร้างการบริหารงานด้านหนึ่งของโรงเรียน     
วังไม้แดงพิทยาคม เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารงานด้านวิชาการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการรักษาวัฒนธรรมที่ดีของโรงเรียน  โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบหลัก ได้แก่ 1) งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 2) งานนิเทศและพัฒนา
คุณภาพการสอน 3) งานทะเบียน วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 5) งานสายระดับชั้น 6) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) งานส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน 8) งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 9) งานห้องสมุด 10) 
งานประกันคุณภาพการศึกษา และ 11) งานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 1.5.11  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายถึง งานตามโครงสร้างการบริหารงานด้านหนึ่งของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามภาระงาน ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ที่ปฏิบัติอยู่เดิมและเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการงานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายงานไว้ในระดับปฏิบัติเพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ด้วย  มี
หน้าที่ ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝ่ายบริหารทั่วไป จัดท าข้อมูลสารสนเทศ สรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 1.5.12  ฝ่ายกิจการนักเรียน หมายถึง งานตามโครงสร้างการบริหารงานด้านหนึ่งของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานส านักงานกิจการนักเรียน โดยการร่วมวางแผน
และจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  ประสานงานกับบุคลากร      
ในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน
กิจการนักเรียน ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง   
 1.5.13 ฝ่ายส่งเสริมและบริการ หมายถึง งานตามโครงสร้างการบริหารงานด้านหนึ่งของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาคารเรียน อาคารต่าง ๆ ในโรงเรียน และบริหาร
สถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
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และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เพ่ือจัดให้มีสิ่งแวดล้อมในและนอก
โรงเรียนที่ร่มรื่น สวยงามตลอดเวลา มีแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เหมาะสม 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
 1.6.1  ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

  1.6.1.1  ผลจากการวิจัยนี้ จะท าให้ได้ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 
แม้จะเป็นความรู้ใหม่ในบริบทเฉพาะของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้  แต่ก็
สามารถน าความรู้ใหม่นี้ไปศึกษาต่อยอดเพ่ือการทดสอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงเหตุและผล (Cause 
and Effect Research) ได้ โดยเฉพาะการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modelling : SEM)  

  1.6.1.2  ผลจากการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานี้ จะท าให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) ขึ้นที่หลากหลาย 
ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ        
จะน าไปใช้เป็นแนวทางการวิจัยประเภทอ่ืนอย่างต่อเนื่ องได้อีก โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development : R&D) 

  1.6.1.3  แนวคิดการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา สามารถจะน าแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเรื่องอ่ืน ๆ ของ
หน่วยงานได้ เช่น การพัฒนาทักษะครูหรือทักษะนักเรียนส าหรับศตวรรษที่  21 การพัฒนา
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในสถานศึกษา และการพัฒนาระบบอี-เลิร์นนิ่ง เป็นต้น 

  1.6.1.4  แนวคิดการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เน้นให้มี
การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการพัฒนาจากทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงาน
หลากหลายแหล่งอย่างเข้มข้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน  ตามแนวคิด
ของธารสองสาย คือ สายวิชาการของผู้วิจัย และสายประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้
น าไปปรับใช้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่ได้ร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น และเพ่ือให้ตระหนักกันว่าทฤษฎี
กับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันนั้น ท าให้ได้องค์ความรู้จาก
การศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ลึกซึ้ง สามารถจะน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยประเภทอ่ืนได้
อีกหลายประเภท เช่น การวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) การพัฒนาตัว
บ่งชี้ (Indicator Development) และการวิจัยทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory Study) หรือ
การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เป็นต้น 

  1.6.1.5  การวิจัยนี้ได้น าเอาหลักธรรม (Dhamma Principles) ซึ่งเป็นค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา มาใช้เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย  โดยเชื่อ
ว่าการน าหลักธรรมที่มาใช้จะช่วยเสริมสร้างให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผล
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ส าเร็จ ดังนั้น ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาเรื่องใดๆ หรือการวิจัยด้วยระเบียบ
วิธีวิจัยประเภทอ่ืนใด ก็สามารถน าเอาหลักธรรม (Dhamma Principles) ซึ่งเป็นค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา ไปใช้เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัยได้ 

  1.6.1.6  เนื่องจากแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีหลาย
แนวคิด หลากหลายรูปแบบ แต่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ผลการศึกษาของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2561) เป็นแนว ที่กล่าวว่า 
เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม 
(Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพ
ของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการ
กระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 
เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ 
(Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน 
(Spiral Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่อง
เวลา งานวิจัยนี้ก าหนดด าเนินการวิจัย 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา)  หากเปรียบเทียบกับการวิจัย
ประเภทอ่ืน ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้
ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขา
และเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้
ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย 
จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาค
กัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ ใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมี      
พันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนั้น ดังนั้น อาจจะให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือน าเอาแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ซึ่งกันและกันกับแนวคิดอ่ืน รูปแบบอ่ืน ให้เป็นระเบียบวิธี
วิจัยที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นได้ 
 1.6.2  ประโยชน์ในการน าไปใช้ 

  1.6.2.1  ผลจากการวิจัยพบว่า โครงการที่ก าหนดเพ่ือการปฏิบัติในงานวิจัยนี้ ได้
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่คาดหวังและไม่คาดหวังในทางบวก รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้
หลายประการ จึงควรได้รับการสานต่อเพ่ือให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป ทั้งนี้ตาม
หลักการหนึ่งของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ เป็นการพัฒนาแบบเกลียวสว่าน (Spiral 
Cycle) ที่หมุนเวียนกันไปไม่สิ้นสุด คาดหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง แต่อย่างไรก็ตาม 
บุคลากรในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมและผู้เกี่ยวข้อง ก็สามารถจะริเริ่มพัฒนาในโครงการใหม่  ๆ 
เพ่ิมเติมอีกได้จากทางเลือกที่เป็นไปได้อีกหลากหลายทางเลือก 

  1.6.2.2  งานวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้พัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาประสบผลส าเร็จ แต่ก็เป็นความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ
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ปฏิบัติในบริบทเฉพาะของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เป็นความรู้ใหม่เฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ James, 
Milenkiewcz, & Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไป
เผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะ
ส าหรับการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะเดียวกันได้” แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอ่ืนที่มีบริบทหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือแม้จะ
มีความแตกต่างกัน แต่มีความต้องการในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาก็สามารถน าเอาแนวคิดที่เป็นความรู้ใหม่จากงานวิจัยนี้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม อย่างน้อยก็จะเป็นการพัฒนาที่มีกรณีศึกษาให้ได้ดูเป็นแนวทาง 

  1.6.2.3  งานวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติที่หลากหลาย ทั้ง
ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่มีคุณค่าและ
ความหมาย ที่สามารถจะน าไปเป็นข้อคิดเตือนใจต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากรจากแนวคิด
เก่าหรือแนวปฏิบัติเก่า ไปสู่แนวคิดใหม่หรือแนวปฏิบัติใหม่ได้ ทั้งในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือในหน่วยงานอ่ืนสถานศึกษาอ่ืน ที่น าเอาผลงานวิจัยนี้ไป
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ 
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บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 ในบทนี้จะเป็นการศึกษาเอกสารเพ่ือวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ “การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม” ซึ่งผู้วิจัยได้
เรียงล าดับการน าเสนอออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ คือ 1) หลักธรรมเพ่ือคุณภาพและความส าเร็จของ
งานวิจัย 2) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) แนวคิดเชิงทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาระบบ 
อี-ออฟฟิศ (e-Office) 4) กรณีศึกษาสถานศึกษาที่พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 5) เครื่องมือ
แบบสอบถาม/ตัวชี้วัดของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 6) บริบทของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม และ 7) กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีรายละเอียดที่น าเสนอตามล าดับในแต่ละตอน 
ดังต่อไปนี้ 

 
2.1  หลักธรรมเพ่ือคุณภาพและความส าเร็จของงานวิจัย 
 ตามที่มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย ได้ก าหนดปรัชญาของมหาวิทยาลัยไว้ว่า ความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา (Academic Excellence based on Buddhism) 
และเนื่องจากในงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory 
Action Research) ซึ่งการทบทวนเนื้อหาเรื่องการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีหลักธรรมที่เป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย  ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย เพ่ือช่วยเสริมสร้างให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
คุณภาพมากขึ้น จึงขอน าหลักธรรมที่จะเป็นข้อคิดเตือนใจเพื่อการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 2.1.1 สังหวัตถุ 4 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543) ได้กล่าวว่า หลักพุทธธรรม สังหวัตถุ 4 เป็น
หลักพุทธธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีน้ าใจซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี ด าเนินชีวิตด้วยความสุข ดังนี้ 1) ทาน คือ การให้ปันสิ่งของแก่คนทีม่ีจิตอาสา มีความเสียสละ         
2) ปิยวาจา คือ การเจรจาพูดด้วยวจีที่อ่อนหวาน มีวาจาเป็นมิตร 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่น 4) สมานัตตตา คือ การวางตนให้เหมาะสมกับฐานะตนเอง 
 การน าสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในงานวิจัยมีลักษณะดังนี้ (1) ทาน (การให้) คือการเอ้ือเฟ้ือให้
ค าแนะน าเพ่ือนร่วมชั้นเรียนให้เข้าใจ แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการเรียน เสียสละเวลาลงมา
ช่วยในบางโอกาสที่งานเร่งด่วน ของมหาวิทยาลัย (2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) คือ
การกล่าวค าสุภาพไพเราะต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย คณาจารย์ และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน มีความสมาน
สามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็น
หลักฐานจูงใจให้ยินยอมตาม (3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ 
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมในการท างานร่วมกัน 
โดยการจัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง และเสนอความคิดสร้างสรรค์ต่อที่ประชุม (4) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือท าตน
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เสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามท านองคลองธรรมในแต่ละกรณี โดยร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเกี่ยวกับ
โครงการ กิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานยิ่งข้ึน 
 2.1.2 สัปปุริสธรรม 7 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (2550) ได้แสดงแนวคิดทฤษฎีของชีวิตที่สมบูรณ์ว่า “คนสมบูรณ์
แบบ” สามารถน าหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและความสวัสดี เพราะมีธรรมหรือคุณสมบัติ 7  
ประการ ได้แก่ 1. ธัมมัญญุตา หมายถึง การรู้หลักและรู้จักเหตุคือรู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่ง
ทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหน้าที่และด าเนินกิจต่าง ๆ รู้เข้าใจสิ่ง
ที่ตนประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่าต าแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตนมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลส าเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ๆ 
ดังนี้เป็นต้นว่ารู้เท่าทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติเพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่าง
ถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น 2. อัตถัญญุตา หมายถึง รู้ความมุ่งหมาย
และรู้จักผลคือรู้ความหมายและความมุ่งหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
กิจการที่กระท า เช่น รู้ว่าสิ่งที่ตนกระท าอยู่อย่างนั้น ๆ ด าเนินชีวิตอย่างนั้นเพ่ือประสงค์ประโยชน์
อะไรหรือควรจะได้บรรลุผลอะไรที่ให้มีต าแหน่ง หน้าที่  ฐานะการงานอย่างนั้น  ๆ เขาก าหนดวางไว้
เพ่ือมุ่งหมายอะไร  กิจการที่ตนกระท าอยู่ขณะนี้ เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีและ
ผลเสียอย่างไรดังนี้เป็นต้นตลอดจนขั้นสูงสุดคือความหมายของคติธรรมดาและประโยชน์ที่เป็น
จุดหมายแท้จริงของชีวิต  3. อัตตัญญุตา หมายความว่า รู้ตนคือรู้ตามเป็นจริงว่าตัวเรานั้นว่าโดยฐานะ 
ภาวะ เพศ  ก าลัง ความรู้ ความถนัด ความสามารถและคุณธรรม เป็นต้นว่า บัดนี้มีเท่าไหร่ อย่างไร 
แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมและกระท าการต่าง ๆ ให้สอดคล้องถูกจุดที่จะสัมฤทธิ์ผลตลอดจน
แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ถึงความเจริญงอกงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป  4. มัตตัญญุตา หมายถึง รู้
ประมาณคือรู้จักพอดี เช่น ประมาณในการบริโภคในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักการพอเหมาะพอดีในการ
พูด การปฏิบัติกิจและการกระท าต่าง ๆ ตลอดจนการท าทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลดีแท้จริงที่พึงต้องการ โดยมิชอบเห็นแก่ความพอใจชอบใจหรือเอาแต่ใจของตน แต่ท าความดีแห่ง
เหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งหลายที่จะลงตัวให้เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นด้วยปัญญา  5. 
กาลัญญุตา รู้กาล หมายถึง รู้กาลเวลาอันเหมาะสมคือระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจหน้าที่การ
งานปฏิบัติการต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน เช่น รู้ว่าเวลาไหนควรท าอะไร  อย่างไร  และท าให้ตรง
เวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูกเวลา ตลอดจนรู้จักกะเวลาและวาง
แผนการใช้เวลา  6. ปริสัญญุตา หมายความว่า รู้จักชุมชน และรู้กาลอันควรประพฤติปฏิบัติในชุมชน
นั้นว่า  ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาต้องท ากิริยาอย่างนี้  ควรพูดอย่างนี้  ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอย่างนี้ มี
วัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ มีความต้องการแบบนี้ ควรเกี่ยวข้อง ควรต้องสงเคราะห์ ควรรับใช้ ควร
บ าเพ็ญประโยชน์ให้อย่างนี้ ๆ เป็นต้น 7. ปุคคลัญญุตา รู้บุคคลหมายความว่ารู้จักและเข้าใจความ
แตกต่างแห่งบุคคล โดยอาศัยความสามารถและคุณธรรมเป็นต้นว่าบุคคลใดมีความยิ่ งหรือหย่อน
อย่างไรและรู้จักปฏิบัติต่อคนอ่ืนว่าควรคบหรือไม่ควรคบ เมื่อคบแล้วจะได้คติอะไร โดยความ
เกี่ยวข้องแล้วจะใช้ยกย่องจะต าหนิหรือจะแนะน าสั่งสอนอย่างไรจึงจะได้ผลดี 
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 การน าสัปปุริสธรรม 7 มาใช้ในงานวิจัยมีลักษณะดังนี้ (1) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตาม
หลักธัมมัญญุตา (รู้จักเหตุ) เป็นการปฏิบัติตนในกระบวนการท าวิจัยด้วยความรู้จักธรรม หรือรู้จักเหตุ 
คือ รู้หลักความจริงของการวิจัย รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล รู้จัก
วิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล อาทิ  การจัดโครงการกิจกรรมการ
พัฒนาระบบอ-ีออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน ต้องปฏิบัติอย่างไร เป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้อง
กระท าเหตุอันนี้ กระท าตามหลักการข้อนี้จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการ (2) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตาม
หลักอัตถัญญุตา  (รู้จักผล) เป็นการปฏิบัติตนในการท าวิจัยด้วยความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ 
รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท าหรือความ
เป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้น ๆ มีความหมายว่าหรือมีความมุ่งหมายอย่างไร 
ก าหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อ
ท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง (3) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตามหลักอัตตัญญุตา (รู้จักตนความรู้จักตน) 
เป็นการปฏิบัติตนในการจัดการท าวิจัยด้วยรู้ว่าตัวเรานั้น ว่ามีสถานภาพเป็นอะไร ฐานะ ภาวะ เพศ 
ก าลัง ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น ว่าขณะนี้เท่าไรอย่างไร แล้วประพฤติ
ให้เหมาะสมและรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป  (4) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตามหลักมัตตัญญุตา (รู้จัก
ประมาณ) เป็นการปฏิบัติตนในการท าวิจัยด้วยความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น  ผู้วิจัยรู้จัก
ประมาณในการใช้จ่ายในการท าวิจัยเกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ในโรงเรียน ตามก าลังของตนเองในการท างาน (5) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตามหลักกาลัญญุตา 
(รู้จักกาล) เป็นการปฏิบัติตนในการท าวิจัยด้วยความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และ
ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการท าวิจัย เช่น ให้ตรงเวลาในการส่งงาน ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลาให้พอเวลา
ให้เหมาะเวลา (6) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตามหลักปริสัญญุตา  (รู้จักชุมชน)  เป็นการปฏิบัติตนในการ
ท าวิจัยด้วยความรู้จักชุมชนเพ่ือการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมที่ดี คือ รู้จักกลุ่มบุคคล รู้จักหมู่คณะ 
รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้น ๆ ว่าชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา ต้องท า
กิริยาหรือปฏิบัติแบบนี้ จะต้องพูดอย่างไร ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์อย่างไร (7) หลักธรรมเพ่ือการวิจัย
ตามหลักปุคคลปโรปรัญญุตา (รู้จักบุคคล) เป็นการปฏิบัติตนในการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วมด้วยความรู้
จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มีอัธยาศัย มีความสามารถ มีคุณธรรม เป็นต้น ผู้ใดยิ่งหรือ
หย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะต าหนิ หรือยกย่อง และ
แนะน าสั่งสอนอย่างไร 
 2.1.3 สาราณียธรรม 6 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2539) ได้ให้ความหมายตามองค์ธรรมในพระไตรปิฎกมี
หลักฐานแสดงสาราณียธรรมมีอยู่  6 ประการ ได้แก่ (1) เมตตากายกรรม หมายถึง การตั้งมั่นเมตตา
กายกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง (2)  เมตตาวจีกรรม หมายถึง การตั้งมั่น
เมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  (3)  เมตตามโนกรรม หมายถึง 
การตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายต่อหน้าและลับหลัง (4) สาธารณโภคิตา 
หมายถึง การบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม  โดยที่ สุดแม้
เพียงบิณฑบาต  บริโภคร่วมกับพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล (5)  สีลสามัญญตา หมายถึง การมีศีลที่ไม่
ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง า เป็นไปเพ่ือสมาธิ
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เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง (6) ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง การมี
อริยทิฏฐิหมายถึงสัมมาทิฏฐิในอริยมรรค เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท าตาม เสมอกันกับเพ่ือน
พรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 การน าหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในงานวิจัยมีลักษณะดังนี้ (1) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตาม
หลักเมตตากายกรรม เป็นการปฏิบัติตนในการท าวิจัย ในการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วมของผู้ร่วมวิจัยด้วย
ความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน การให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือและเอ้ือเฟ้ือต่อ
ผู้ร่วมวิจัย (2) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตามหลักเมตตาวจีกรรม เป็นการปฏิบัติตนในการท าวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม ด้วยการช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจา
สุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน พูดมีเหตุผล ไม่พูดให้ร้ายผู้ร่วมวิจัยให้เดือดร้อน ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง (3) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตามหลักเมตตามโนกรรม เป็นการปฏิบัติตนในการท าวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม ด้วยการตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมวิจัย  มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้ม
แจ่มใสต่อกัน  เป็นการคิดดีต่อกันคิดเชิงบวกไม่คิดอิจฉาริษยาหรือไม่คิดมุ่งร้ายพยาบาท เพ่ือความ
สามัคคีก็จะเกิดขึ้นในหมู่คณะผู้ร่วมวิจัย (4) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตามหลักสาธารณโภคี เป็นการ
ปฏิบัติตนในการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยการที่ได้สิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่
หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันแก่ผู้ร่วมวิจัยให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยโดยทั่วกัน  การรู้จักแบ่งสิ่งของให้กัน
และกันตามโอกาสอันควรเพ่ือแสดงความรักความหวังดีของผู้ร่วมวิจัย (5) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตาม
หลักสีลสามัญญตา เป็นการปฏิบัติตนในการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยการที่ทุกคนที่อยู่ร่วมกันมี
ความประพฤติสุจริตดีงาม  ถูกต้องตามระเบียบของขั้นตอนการท าวิจัย  ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ
ของคณะผู้วิจัย มีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามเกณฑ์ของหมู่คณะไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมวิจัย    
(6) หลักธรรมเพ่ือการวิจัยตามหลักทิฏฐิสามัญญตา เป็นการปฏิบัติตนในการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
โดยการที่มีความเห็นชอบร่วมกันในการท าวิจัย  ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่การท างานวิจัย
ให้มีคุณภาพและประสบความส าเร็จ หรือการขจัดปัญหาไม่เห็นแก่ตัวในการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม  
รู้จักเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมวิจัย ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 
 2.1.4  อิทธิบาท 4  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2545) ได้เขียนเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 สรุปได้ว่า
หลักธรรมที่ ไม่เคยล้าสมัย หรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความส าเร็จ หรือทางแห่งความส าเร็จ 4 
ประการ ที่ในปัจจุบันแม้เราจะหลงลืมกันไปบ้างว่า คืออะไร แต่ถ้าหากได้ย้อนร าลึกกันบ้างว่ามีอะไร 
และคืออะไร จะเห็นได้ว่าหลักธรรมอายุ 2 พันกว่าปี ไม่มีคราวใดที่จะเรียกว่าล้าสมัย ได้แก่  1. ฉันทะ 
เพราะเหตุว่า ทรงรักสิ่งที่ทรงท า จึงได้ท าสิ่งท าอยู่ในขณะนี้  2. วิริยะ คือความพากเพียร ความ
พยายาม ไม่ย่อท้อ  3. จิตตะ คือความเอาใจจดจ่อในสิ่งที่ทรงท า เพราะฉะนั้นท่านจึงท าได้ 4. วิมังสา 
ท างานแล้วไม่ทิ้ง คอยตรวจสอบ ทบทวน ไตร่ตรอง พิจารณา การน าหลักอิทธิบาท 4  มาใช้ใน
งานวิจัยมีลักษณะดังนี้ 1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ท า ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาในงานวิจัย
และเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า เป็นสัญญาใจและเป็นใจที่ผูกพันร่วมกันในการท างาน เป็นใจที่ศรัทธาและ
เชื่อมั่นต่อสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยม ซึ่งนักวิจัยที่ศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน และมีผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน  
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2) วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท มีความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท างานวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น โดยจะท าจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้ โดยการศึกษาก็จะ
ศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้น ๆ 3) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อนักวิจัยและผู้
ร่วมวิจัยมีใจที่จดจ่อแล้วจะเกิดความรอบคอบตามมา สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ใจที่
จดจ่อต่อสิ่งที่เราคิดเราท า และรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการงานร่วมกันก็ตาม ทุกอย่างจะดีขึ้นไปเอง 
เราจะเป็นผู้มีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยใจที่จดจ่อตั้งมั่นและใฝ่ เรียนรู้ของเรา เมื่อมีความรอบรู้
มากขึน้แล้วจะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบแล้วการตัดสินใจท าอะไรก็จะเกิดความ
ผิดพลาดน้อยตามไปด้วย 4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา อันเกิดจาก การมีใจรัก 
(ฉันทะ) แล้วท า ด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณ
อย่างรอบรู้และรอบคอบ จึงน าไปสู่การทบทวนตัวเองในงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม และทบทวน
ขบวนการต่าง ๆ ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ท า ที่ผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่อง
ส่วนตัว เรื่องส่วนรวม และเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมท า เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น   
 2.1.5  ฆราวาสธรรม 4 
 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2546) ได้กล่าวว่า ฆราวาสธรรม 4 (ธรรมส าหรับ
ฆราวาส, ธรรมส าหรับการครองเรือน, หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์ - Virtues for a Good 
Household Life; Virtues for lay People) เป็นหลักธรรมเหมาะส าหรับบุคคลทั่ว ๆ ไปน าไป
ประพฤติปฏิบัติเพ่ือสร้างความส าเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการด ารงชีวิต  รวมถึงการมีชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยฆราวาสธรรม ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ คือ 1. สัจจะ 
(ความจริง, ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง - Truth and Honesty)  2. ทมะ (การฝึกฝน,  
การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว , รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้
เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา - Taming and Training Oneself; Adjustment)  3. ขันติ (ความ
อดทน, ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นใน
จุดหมาย ไม่ท้อถอย - Tolerance; Forbearance)  4. จาคะ (ความเสียสละ, สละกิเลส สละ
ความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และ
ความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่
ใจตัว - Liberality; Generosity) 
 การน าหลักฆราวาสธรรม 4 มาใช้ในงานวิจัยมีลักษณะดังนี้ 1) สัจจะ คือความจริงใจในการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมวิจัย  2) ทมะ คือการฝึกฝนตนเองและข่มใจตนเองใน
ด้านต่าง ๆ คือการรู้จักนิสัยตนเอง พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองในการท างานร่วมกันเพ่ือให้
เป็นคนดี มีคุณธรรม 3) ขันติ คือการอดทนต่อความยากล าบากต่าง ๆ ในการท างานร่วมกัน และมี
ความเพียรพยายามในการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม 4) จาคะ คือความเสียสละและพร้อมที่จะช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้ร่วมวิจัย  

 หลักธรรมที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจ ให้การวิจัยเป็นไปเพ่ือความมีคุณภาพและเพ่ือ
ความส าเร็จทั้ง 5 ตามหลักธรรมดังกล่าวข้างต้น  ที่แสดงภาพประกอบดังนี้ 

 
 



17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  ภาพหลักธรรมที่น ามาใช้เพ่ือคุณภาพและความส าเร็จของงานวิจัย 
 
2.2  แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 2.2.1 ทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สาร
รัตนะ (2561) ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเอาทัศนะของนักวิชาการ 6 รายที่เป็นผลจาก
การศึกษาของชยานนท์ มณเพียรจันทร์ (2554) ที่กล่าวถึงแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเช่นเดียวกันมากล่าวถึงก่อน เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงยืนยันกับแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ว่ามีลักษณะสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน  คือ ทัศนะ
ของ Seymour-Rolls & Hughes (2000) Mills (2007) Quixley (2008) James, James, 
E.A., Milenkiewicz, M.T., & Bucknam. (2008) Creswell (2008) และ McTaggart (2010) 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับอนุญาตในการน าเสนอเนื้อหาตามต้นฉบับเดิมที่มีปรากฏในหนังสือ “การ
วิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ดังนี้ 

 Seymour-Rolls & Hughes (2000) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
คือวิธีการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน (Collective) โดยมีการสะท้อนผลและมองตัวเองเป็นหลัก (Self-
Reflective) เป็นการสืบสวนสอบสวนโดยผู้ที่มีส่วนร่วม (Participants) ในสถานการณ์สังคมนั้น ๆ 
เพ่ือที่จะปรับปรุงการปฏิบัติทางสังคมของตนเองให้ดีขึ้น ทั้งในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผล 
(Rationality) และในแง่ของความยุติธรรม (Justice) การวิจัยที่ใช้ PAR เป็นหลักจะประกอบด้วยการ
วิจัยใน 4 ช่วง คือ การสะท้อนผล (Reflection) การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) และ
การสังเกต (Observation) โดยในแต่ละช่วงนั้นจะพ่ึงพาซึ่งกันและกันในลักษณะของเกลียวสว่าน 
(Spiral) หรือวงจร (Cycle) ทั้งนี้ PAR แตกต่างจากรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research) แบบอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น Technical Action Research และ Practical Action 
Research ที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยหลักการเช่นเดียวกับ PAR โดยหลักการเหล่านี้ประกอบด้วยการมี
ส่วนร่วม (Participation) ความร่วมมือกัน (Collaborative) การเสริมพลังอ านาจ (Empowerment) 
ความรู้ (Knowledge) และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) จากทัศนะดังกล่าว เห็นได้
ว่าวิธีการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนแรกจะแตกต่างไปจากแนวคิดของ PAR โดยทั่วไป คือ แทนที่จะ
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เริ่มต้นจากการวางแผน (Planning) แต่กลับเริ่มต้นที่การสะท้อนผล (Reflection) ก่อน เพราะเห็นว่า
กลุ่มท่ีจะเลือกการท าวิจัยแบบ PAR นั้น จะต้องร่วมกันนิยามหัวข้อที่เป็นสิ่งกังวลใจ (Concern) หรือ
คิดว่าเป็นปัญหาโดยผ่านการสนทนา (Discussion) และการสะท้อนผล (Reflection) ร่วมกันในกลุ่ม
เสียก่อน โดยการร่วมกันพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา หรือสิ่งที่กังวลใจ
ร่วมกัน แล้วจึงลงมือด าเนินการตามข้ันตอนของ PAR ต่อไป  
 Mills (2007) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) คือ วิธีการสืบสวน
สอบสวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Inquiry) ซึ่งกระท าโดยครูนักวิจัย (Teacher Researcher)  
ผู้บริหารโรงเรียน (Principal) ที่ปรึกษาของโรงเรียน (School Counselors) หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กระท าโดยครูนั้น
เป็นการกระท าที่เกิดจากตัวครูเอง โดยปราศจากการควบคุมหรือบังคั บจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมี
กระบวนการในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) วินิจฉัยประเด็นที่ต้องการเน้น (Identify an Area 
of Focus) 2) รวบรวมข้อมูล (Collect Data) 3) วิเคราะห์และตีความข้อมูลที่ได้มา (Analyze and 
Interpret Data) และ 4) ด าเนินการพัฒนาและวางแผนปฏิบัติ (Develop and Action Plan) ทั้งนี้ 
ทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามทัศนะของ Mills แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีหลักคือ 1) การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์ (Critical Action Research) และ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
ปฏิบัติ (Practical Action Research) โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงวิพากษ์หรือที่รู้จักกันดีในอีก
ชื่อหนึ่งว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือ (Emancipatory/Participatory Action Research) 
เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎี Critical Theory ซึ่งมีประเด็นหลัก (Key Concepts) ในการพิจารณา 4 
ประการ    คือ  1) จะต้องเป็นแบบมีส่วนร่วม (Participatory) และเป็นประชาธิปไตย (Democratic)  
2) จะต้องตอบสนองต่อสังคมและเกิดข้ึนภายในบริบทของสังคม 3) ช่วยให้ครู (นักวิจัย) สามารถที่จะ
ตรวจสอบแนวทางต่าง ๆ ซึ่งแต่ก่อนเคยมองว่าเป็นเรื่องปกติให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยรูปแบบใหม่
อีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือที่จะปรับปรุงการกระท าอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้น และ 4) ความรู้ที่ได้จาก
กระบวนการวิจัยแบบนี้จะช่วยปลดปล่อย (Liberate) นักศึกษา ครู และผู้บริหาร รวมทั้งจะช่วยสร้าง
เสริมการเรียนรู้ การสอน และการก าหนดนโยบายอีกด้วย   
 Quixley (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยพ้ืนฐานแล้ว
ก็คือ การวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Research) ซึ่งผลจากการค้นพบและข้อเสนอแนะ
ใหม่ ๆ ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติไม่สามารถที่จะใช้บังคับเพ่ือให้คนอ่ืนน าไปปฏิบัติได้ทันที ซึ่งก็
หมายความว่าผลที่ออกมานั้นจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถูกวิจัยทุกคนก่อนที่จะมีการน าไปใช้
ปฏิบัติ เพราะฉะนั้นผู้ถูกวิจัยจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวิจัยในทุกตารางนิ้ว และจะต้องมี
มุมมองว่าการวิจัยในครั้งนี้คืองานวิจัยของเขา เพ่ือผลประโยชน์ของพวกเขา และเป็นสิ่งที่พวกเขา
สามารถที่จะมีผลกับสิ่งนั้นได้ (By Them, for Them and of Them) รวมทั้งสามารถที่จะปรับปรุง
งานวิจัยของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งหลักการที่ส าคัญของ PAR คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสะท้อนผลและหาวิธีการที่จะปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นโดยเชื่อมโยงการสะท้อนผลและการ
ปฏิบัติอย่างเข้มแข็งแล้วผนวกกันให้แน่นขึ้นในลักษณะที่เป็นเอกสารและเกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ     
2) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการวินิจฉัยค าถาม ตอบค าถาม และ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกระท าที่เกิดขึ้น 3) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการที่จะรวบรวมข้อมูล
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เกี่ยวกับค าถามของตัวเอง 4) เกิดการท างานในลักษณะของการร่วมมือซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้
น้อยลงกว่าเดิม และจะท าให้เกิดการแบ่งปันอ านาจกันระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 5) ส่งเสริม
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรับผิดชอบในการวิเคราะห์อย่างวิพากษ์ การประเมิน และการบริหาร
จัดการของตัวเอง 6) สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดเผย โดยการทดสอบ
แนวคิดด้านการกระท า (ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานก็เป็นได้) และ 7) มี
ความต่อเนื่องจนสามารถท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบค าถามหรือปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมได้ ใน
ปฏิบัติการวิจัย Quixley ให้ข้อสังเกตว่า ในระหว่างวงจรของ PAR แต่ละขั้นตอน จะต้องมีการมอง
ย้อนไปข้างหลัง (Look Back) และในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปข้างหน้า (Look Forward) ด้วยเสมอ 
เพราะในแต่ละขั้นตอนของ PAR จะมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันไปตลอด เช่น ในขั้นตอนการ
วางแผน (Planning) ก็ต้องย้อนไปดูขั้นสะท้อนผล (Reflecting) ว่าได้ข้อสรุปอะไรมาบ้างจากการ
ด าเนินงานในขั้นตอนที่ผ่านมา เพ่ือที่จะน าเอาข้อสรุปที่ได้จากการสะท้อนผลนั้นมาใช้ประกอบการ
วางแผนให้ตรงประเด็น และก็ต้องมองไปที่ขั้นปฏิบัติด้วยว่าเมื่อมีการวางแผนตามข้อมูลที่ได้จากการ
สะท้อนผลแล้ว จะน าสิ่งที่ได้จากการวางแผนไปปฏิบัติได้อย่างไรจึงจะไม่หลงประเด็นตามแผนที่ได้วาง
ไว้เป็นต้น 
 James, Milenkiewicz & Bucknam (2008) ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action  Research : PAR) เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตส าหรับใช้ในการ
พัฒนาบุคคล และการพัฒนาวิชาชีพโดยที่ PAR นั้นจะเป็นเครื่องมือที่สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ได้ถ้าผู้ที่น าไปใช้ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคนในชุมชน ได้ให้ความใส่ใจและร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันโดยผลลัพธ์ที่ได้จาก PAR  ต่อนักการศึกษามีดังนี้คือ 1) ผู้ที่น า PAR 
ไปปฏิบัติสามารถที่จะคาดหวังว่าจะพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนได้โดยใช้การสะท้อนผลเชิง
วิพากษ์ (Critical Reflection) 2) PAR จะส่งเสริมการให้เกิดความแม่นในประเด็นที่ก าลังศึกษาอยู่ซึ่ง
จะมีผลในระยะยาวที่คาดการณ์ได้ว่าจะมีผลดีต่อความพยายามในการปฏิรูปโรงเรียนซึ่งหมายความว่า
การกระท าในลักษณะของวงจรซ้ าแล้วซ้ าเล่าจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นในที่สุด  3) การศึกษาโดยใช้
หลักการของ PAR จะช่วยพัฒนาความช านาญของคนในระดับท้องถิ่น และ 4) หลักการของ PAR จะ
ช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจเพ่ิมขึ้นและมีพลังในการท างานมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นแรกของการเริ่มต้น
โครงการ ตามกระบวนการของ PAR ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ (1) การวินิจฉัย (Diagnose) เป็น
การวินิจฉัยหาองค์ประกอบหรือสาเหตุของปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพเป็นอยู่เดิม (2) การลง
มือปฏิบัติ (Act) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับสภาพความเป็นอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและ
ยกระดับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น (3) การวัดผล (Measure) เป็น
ขั้นตอนการวัดผลลัพธ์ของการกระท าและพยายามที่จะท างานเพ่ือที่จะให้ผลลัพธ์นั้นเป็นผลดีต่อ
ผู้เรียน (4) การสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นตอนการสะท้อนผลของกระบวนการด าเนินงานและ
การระดมสมองเกี่ยวกับสถานการณ์และขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) คน
อ่ืน ๆ  
 Creswell (2008)  ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการปฏิบัติได้มากที่สุดและดีที่สุด โดยที่นักวิจัยที่ปฏิบัติจะ
ท าการค้นคว้า (Explore) เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะพัฒนาวิธีการ
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แก้ปัญหา (Solution) ของปัญหาแต่ละอย่างนั้นให้ได้ โดยที่การวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นจะมีความ
คล้ายคลึงกันกับวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research) นั่นเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จะอาศัยการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ หรือใช้วิธีการเชิงคุณภาพ หรืออาจใช้วิธีการทั้งสอง
วิธีรวมเข้าด้วยกัน  แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะมีความแตกต่างออกไปจากวิธีการวิจัย
แบบผสมเพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะเกิดข้ึนในประเด็นการปฏิบัติ (Practical Issue) ที่เป็นบริบท
เฉพาะ (Specific) เพ่ือที่จะให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาในประเด็นนั้น ๆ  ดังนั้นการออกแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic) ซึ่งถูกกระท าโดยครูหรือบุคคลอ่ืน ๆ ใน
วงการศึกษาเพ่ือที่จะท าการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาวิถีทางของการท างานภายในบริบททาง
การศึกษาซึ่งเป็นบริบทเฉพาะตัว รวมทั้งเพ่ือที่จะพัฒนาแนวทางการสอนของครูและพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนนอกจากนี้ Creswell ยังกล่าวว่าพัฒนาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เห็นได้ชัดเจนจะมี
อยู่ 3 ช่วง (Stage) ด้วยกันคือ ช่วงแรกจะเป็นการวินิจฉัยกระบวนการเพ่ือที่จะเผชิญหน้ากับประเด็น
ทางสังคมในบางประเด็น ช่วงที่สองจะเป็นการย้อนมองการปฏิบัติของตนเอง และมีความจ าเป็นที่จะ
ให้ผู้ปฏิบัติ เช่น ครู ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือที่จะให้เขาได้แก้ปัญหาของตนเอง และช่วงที่สามเป็นการ
น าเสนอแนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นแนวทางที่ท าให้กลุ่มต่าง ๆ เกิด
ความรับผิดชอบในการปลดปล่อยตนเอง (Own Emancipatory) และเปลี่ยนแปลงตนเอง (Own 
Change) ทั้งนี้ Creswell จะใช้ค าว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) เพ่ือที่จะยกย่องและยอมรับในลักษณะที่เป็นธรรมชาติของการมีส่วนร่วม 
(Collaborative Nature) ในการสืบสวนสอบสวน (Inquiry) ตามแนวทางนี้ 
 Creswell ได้สรุปประเด็นหลักในเรื่องของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีความ
โดดเด่นไว้ 6 ประการคือ (1) เป็นกระบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่งนักวิจัยมีเจตนาที่จะ
ค้นหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับคนอ่ืน ๆ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะท าความเข้าใจว่า
ความสัมพันธ์กันในสังคมนั้นเกิดข้ึนได้อย่างไรและสามารถที่จะมีผลกระทบต่อคนแต่ละคนในสังคมนั้น
ได้อย่างไร (2) เป็นการสืบสวนสอบสวนที่เน้นการมีส่วนร่วม (Participatory) หมายความว่าแต่ละคน
จะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ตนท าแล้วเสนอความรู้และความคิดเห็นไปสู่บุคคลอ่ืนรวมทั้งผลักดันให้เกิด
การกระท าร่วมกัน (3) เป็นการวิจัยที่ใช้หลักของการปฏิบัติ (Practical) และใช้ความร่วมมือ 
(Collaborative) เพราะการวิจัยจะมีความสมบูรณ์ต้องเกิดจากการกระท าของผู้ที่เกี่ยวข้องมีการ
ปฏิบัติเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนหรือสร้างความรู้ให้กับองค์การทางสังคมเพ่ือลดความไม่สมเหตุสมผล
ความล้มเหลวและความไม่ยุติธรรมในการปฏิบัติหรือจากปฏิสัมพันธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ  (4) เป็น
กระบวนการที่ท าให้เกิดการปลดปล่อย (Emancipatory) นั่นคือในการด าเนินงานจะไม่มีการบีบ
บังคับโดยที่ทุกคนจะมีอิสระจากกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลและโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นข้อจ ากัดใน
การพัฒนาตนเอง (5) เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของ PAR คือเพ่ือที่จะช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถที่จะ
ปลดปล่อยตนเองออกจากสภาพการที่ถูกบีบบังคับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสื่อ (Media)  ภาษา
(Language) กระบวนการท างาน (Work Procedures) และในความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจที่มีอยู่ใน
บริบทของการศึกษา (6) เป็นเรื่องของการทบทวนตนเอง (Recursive/Reflective/Dialectical) และ
จะเน้นที่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั่นเพราะลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
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ส่วนร่วมจะสามารถเกิดขึ้นซ้ า ๆ กันได้อีกโดยการพิจารณาผลที่สะท้อนกลับและเหตุผลที่เหมาะสม
เพราะเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
 McTaggart (2010) เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่ได้เสนอสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ 
16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (16 Tenets of Participatory Action 
Research) ที่นักวิจัยควรต้องค านึงถึงดังนี้คือ 1) เป็นวิธีการ ในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคมโดย
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ  2) เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic 
Participation) 3) เป็นความร่วมมือกัน (Collaborative) 4) ท าให้เกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะห์
ตนเองได้ (Self-Critical Communities)  5) เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (Systematic 
Learning Process) 6) ท าให้คนมีส่วนร่วมในการที่จะคิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการกระท าของพวกเขา
เอง 7) ต้องการให้คนได้ทดสอบการปฏิบัติ (Practices)  ทดสอบแนวคิด (Ideas) และข้อสมมติฐาน 
(Assumptions) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือชุมชนของเขา  8) เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกข้อมูล 
(Keeping Records)  9) ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วม (Participants) พยายามมองประสบการณ์ของ
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรม (Objectify) 10) เป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง (Political 
Process)  11) ประกอบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis)  12) เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ   
(Starts Small)  13) เริ่มต้นจากวงจรเล็ก ๆ (small cycles) 14) เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเล็ก ๆ 
(small groups) หลาย ๆ กลุ่มที่มีปัญหาหรือความต้องการร่วมกัน 15) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้
ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา (Build Record) และ 16) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม (Participant) 
สามารถที่จะแสดงความถูกต้องของการกระท า (Demonstrate Evidence) ของพวกเขาอย่างเป็น
เหตุเป็นผล 
 McTaggart ให้ทัศนะว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความครอบคลุมถึงแนวทางที่หลากหลาย
ของวิธีการในการสืบสวนสอบสวน แต่ในทุก ๆ แนวทางจะมีประเด็นหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือจะเป็น
แนวทางเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติทางสังคม ซึ่งถ้าเรามองในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแล้ว เราอาจจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมว่าผลลัพธ์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมแบบวิพากษ์ ประกอบด้วย 4 ประการคือ (1) เสนอแนวทาง (Provide a Way) ในการ
ตีความเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนทางสังคมอย่างหลากหลาย (2) แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เรา
สามารถจะปฏิบัติได้โดยการใช้แนวคิดที่มาจากทฤษฎีเชิงวิพากษ์ (3) แสดงให้เห็นว่าการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการนั้นอาจจะถูกมองว่าเป็นแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม
ได้ (4) ใช้ตัวอย่างจากกรณีศึกษาใหม่ ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือที่จะยกตัวอย่างว่าจะน า
แนวคิดของสภาพแวดล้อมสาธารณะมาใช้ในการตรวจสอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในทางปฏิบัติได้
อย่างไร และเพ่ือที่จะท าให้เราเข้าใจได้ว่าในการปฏิบัตินั้นจะท าอย่างไรจึงจะท าให้เรารู้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นอีกจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เป็น
วงจรของการวางแผน (Planning) การลงมือปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการ
สะท้อนผล (Reflecting) และมีการเริ่มต้นวางแผนใหม่ในลักษณะที่เป็นวงจรต่อเนื่อง (Successive 
Cycle) ของการปรับปรุง  โดยการใช้แนวทางที่เป็นระเบียบเพ่ือที่จะท าให้พวกเขามีความสอดคล้อง 
(Coherent) มีความยุติธรรม (Just) มีเหตุมีผล (Rational) มีความรอบรู้ (Informed) มีความพึง
พอใจ (Satisfying) และมีความยั่งยืน (Sustainable) เพ่ิมมากข้ึน 
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 2.2.2  แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการวิจัย 
 การน าเสนอแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการน าเสนอเนื้อหาที่อาจผิดเพ้ียนไปจาก
เจตนารมณ์ของผู้เขียน ผู้วิจัยได้รับอนุญาตให้น าเสนอเนื้อหาตามต้นฉบับที่ปรากฏในหนังสือ “การ
วิจัยทางการบริหารการศึกษา : แนวคิดและแนวปฏิบัติ” ของผู้เขียน คือ วิโรจน์ สารรัตนะ แล้ว โดย
วิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ได้กล่าวถึงการวิจัยในปัจจุบันว่าจ าแนกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) การ
วิจัยเชิงปริมาณอิงกับปรัชญาปฏิฐานนิยมหรือประจักษ์นิยม (Positivism/Empiricism) เน้น
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของตัวแปร  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ อิงกับปรัชญาก าหนดนิยม
หรือปรากฏการณ์นิยม (Constructivism/ Phenomenologicalism) เน้นการศึกษาเชิงพรรณนา
เพ่ือท าความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่และความหมายของสิ่งนั้น 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ อิงกับทฤษฎี
สังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of 
Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์
ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและ
การส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในทางบวกการมีอ านาจในการตัดสินใจถึงสิ่งที่จะให้มีการ
เปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่ก่อนกับสารสนเทศที่ได้รับใหม่การเรียนรู้
จากประสบการณ์ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ การตั้งค าถามและการแสวงหาค าตอบอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนใช้วิธีการพรรณนาถึงสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น และท าความเข้าใจผลการใช้ตัวสอดแทรกทาง
การศึกษา 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี 1952 โดย
นักวิชาการชื่อ Lewin ตามด้วยนักวิชาการคนอ่ืน ๆ อีกหลายท่านในระยะต่อมา เช่น Kolb ในปี 
1984 และ Carr and Kemmis ในปี 1986 เป็นต้น ในกรณีของ Carr and Kemmis (1992) ได้
จ าแนกการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับ คือ (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยท าตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
(Outside Expert) ที่น าแนวคิด แผนงานหรือโครงการที่ตนเองคิดหรือจัดท าขึ้นไปให้ผู้ร่วมวิจัยเป็นผู้
ปฏิบัติ  (2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติ (Practical Action Research) มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ 
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมกับผู้ร่วมวิจัยมากขึ้น ไม่น าเอาแนวคิด แผนงาน หรือโครงการของตนไปให้ปฏิบัติตาม
แบบแรก แต่จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น และก ากับให้มีการร่วมกันคิด ปฏิบัติ 
สังเกตผล และสะท้อนผล (3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบอิสระ (Emancipatory Action Research) 
มีแนวคิดที่ส าคัญ คือ ผู้วิจัยมีส่วนร่ วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ สังเกตผล และ
สะท้อนผล เป็นการวิจัยในความหมายเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research)  หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า พาร์ (PAR) เป็นชื่อที่นักวิชาการส่วนใหญ่นิยมเรียกกันใน
ปัจจุบัน  
 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวว่า มีข้อวิพากษ์เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค 
(Technical Action Research) ว่าเป็นการวิจัยแบบบนลงล่าง (Top-Down) ที่ผู้ร่วมวิจัยมีลักษณะ
เป็นผู้ถูกกระท าหรือเป็นผู้ตาม (Passive/Follower) เป็นรูปแบบที่มีความเป็นอ านาจนิยม 
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เปรียบเทียบได้กับการบริหารที่ใช้ทฤษฎี X หรือทฤษฎี Immaturity Organization หรือทฤษฎี 
System 1  หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้น า ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึด
ผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง (Boss Centered) แบบก ากับ (Telling) แบบชี้น า (Directing) แบบควบคุม 
(Control) หรือแบบมุ่งงาน (Job Centered) เป็นต้น มีลักษณะเป็นวิธีการวิจัยจากพวกเขา         
(On Them) ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการท าความเข้าใจ (Understanding) หรือเพ่ือหาความรู้ 
(Knowing) ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ โดยผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ด าเนินการ
วิจัยกับกลุ่มผู้ถูกวิจัย เมื่อได้รับค าตอบแล้วผู้วิจัยก็จะจากไป ทิ้งให้ปัญหาต่าง ๆ ยังคงปรากฏอยู่  ชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ถูกวิจัยยังคงเป็นเช่นเดิม ไม่ได้รับประโยชน์หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากการ
วิจัยนั้น ในทางตรงกันข้ามผู้วิจัยกลับได้ประโยชน์ เช่น ความก้าวหน้าทางอาชีพ ผลตอบแทน และ
ความมีชื่อเสียง เป็นต้น หากน าไปเปรียบเทียบกับลักษณะการบริหารในหน่วยงานราชการ การวิจัย
ดังกล่าวดูจะคล้ายคลึงกับลักษณะการบริหารที่ใช้กันอยู่มากในระยะที่ผ่านมา โดยเฉพาะในประเด็นที่
ผู้บริหารแสดงตนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้รู้ดี แสดงบทบาทเป็นผู้ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ  
ตลอดจนวิธีการในการจัดการ ในลักษณะเป็นอาหารส าเร็จรูปให้ผู้ปฏิบัติน าไปปฏิบัติ ซึ่งผลจากการ
บริหารเช่นนั้น มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่าก่อให้เกิดสภาพการเลี้ยงไม่โตของผู้ปฏิบัติ ท าให้ขาดความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดความกระตือรือร้น และขาดความจริงจังในการปฏิบัติงาน อันเนื่องจากที่ต้อง
คอยรับแต่ค าสั่ง หรือต้องพ่ึงพาความคิดเห็นของผู้ที่อยู่เหนือกว่าอยู่เสมอ ส่งผลให้การบริหารนั้นขาด
ความยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากหลายโครงการต้องยุติลงเมื่อผู้บริหารเปลี่ยนไป  
 จากข้อวิพากษ์ในทางลบที่มีต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค ท าให้นักวิจัยให้ความ
สนใจต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะเป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็น
ประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระท าหรือเป็นผู้น า (Active/Leader)       
ซึ่งหากน าไปเปรียบเทียบกับการใช้ทฤษฎีเพ่ือการบริหาร ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ทฤษฎี  Y หรือ
ทฤษฎี Maturity Organization หรือทฤษฎี System 4 หรือหากเปรียบเทียบกับทฤษฎีภาวะผู้น า    
ก็เปรียบเทียบได้กับการใช้ภาวะผู้น าแบบยึดผู้ปฏิบัติเป็นศูนย์กลาง (Practitioner Centered) แบบมี
ส่วนร่วม (Participating) แบบมอบอ านาจ (Delegating) แบบเป็นเพ่ือนร่วมงาน (Colleague) หรือ
แบบมุ่งคน (Employee Centered) เป็นต้น  
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า 
(Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา 
(On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูก
วิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น 
นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียง
เพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติ
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 
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 ในทางปฏิบัติ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นทั้งการท าวิจัย การบริหารการ
พัฒนาและการท างานเพ่ือการแก้ปัญหาในเวลาเดียวกัน โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงก าหนดแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึง
ประสงค์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
ในช่วงการปฏิบัติงานตามแผน ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขเป็นระยะ ๆ และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมี
ข้อมูลย้อนกลับ จากลักษณะดังกล่าวจึงมีความคล้ายคลึงกับวงจรทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร /การ
พัฒนา/การท างานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอนคือ (1) การวางแผนร่วม 
(Shared Planning) (2) การน าแผนสู่การปฏิบัติร่วม (Shared Acting/ Implementing)  (3) การ
ติดตามผลร่วม (Shared Observing/Monitoring/Evaluating)  (4) การมีข้อมูลย้อนกลับร่วม 
(Shared Reflecting/Feedback) เพ่ือเข้าสู่วงจรการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อีก  
 นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ยังได้ศึกษาแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Technology Development : PTD) เป็นบทความแปลโดยวาทิต จันทสุริยะวงศ์ 
(2528) เรื่อง “ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม” ตีพิมพ์ในวารสาร
สังคมพัฒนาฉบับที่ 6 หน้า 49-57 และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน พัฒนาขึ้นโดย 
กาญจนา แก้วเทพ (2532) เขียนเป็นบทความชื่อ “การท างานพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน: คืออะไร
และท าอย่างไร” ตีพิมพ์ในวารสารสังคมพัฒนา ฉบับที่ 1-2 หน้า 14-35  เพราะเห็นว่า มีหลักการ
คล้ายคลึงกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือ
น าไปสู่การท าความเข้าใจในแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้น ดังนี้ 
 กรณีแรก การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์การพัฒนาที่เน้นการช่วยเร้าให้
เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มุ่งชักน าให้การพัฒนาและการดัดแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นในหมู่
ประชาชนเอง โดยอาศัยกระบวนการจัดระเบียบชุมชน (อาจเป็นเมืองหรือชนบท) บนพ้ืนฐานความ
เชื่อที่ว่า เทคโนโลยีจะต้องมีวิวัฒนาการอันเนื่องมาจากการทดลองและตัดสินใจด้วยตัวของประชาชน
เองว่าเทคโนโลยีชนิดใดที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขาอย่างแท้จริง การพัฒนา
เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์ของชุมชน
ต่อเทคนิควิทยาการใด ๆ ที่ด ารงอยู่ว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับพวกเขาหรือไม่ มีพลัง
ความสามารถที่จะพัฒนาหรือคิดค้นดัดแปลงเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองอย่างไร โดยอาศัยกระบวนการ
ทดลอง 4 ประการ คือ 1) พยายามดัดแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมสอดคล้องให้
กลายเป็นสิ่งที่เหมาะสมใช้การได้จริง (หรือท าให้กะทัดรัดลง) 2) พิทักษ์เทคโนโลยีดั้งเดิมของท้องถิ่น 
คิดค้นและปรับปรุงให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 3) ทดสอบเทคโนโลยีที่ได้ชื่อว่ามีความเหมาะสมส าหรับที่อ่ืน ๆ 
มาแล้ว ทั้งนี้จะได้วัดคุณประโยชน์ว่ามีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม่ 4) ใช้การประชุมถกเถียง
ความรู้ทางด้านเทคนิค ให้การขยายความคิด และเพ่ิมพูนจิตส านึกแห่งการวิเคราะห์วิจารณ์  
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้มากขึ้น ลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกลง  ก่อให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาและดัดแปลงให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้น 
โดยอาจขจัดแบบที่ไม่เข้าท่าทั้งหลายให้หมดไป ซึ่งแบบที่ไม่เข้าท่านั้น บางครั้งก็อาจเป็นเทคโนโลยี
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ดั้งเดิมของชุมชนเองหรือที่น าเข้ามาจากที่อ่ืน ส าหรับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมนี้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนการแจกแจงชี้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา      
2) ขั้นตอนการรวบรวมแนวการแก้ปัญหาที่ชุมชนรับรู้หรือคิดได้ทั้ งหมดมาจัดวางเปรียบเทียบและ
แนะน าเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่พอเป็นไปได้ส าหรับการแก้ปัญหามาให้ลองเปรียบเทียบดูด้วยแม้อาจจะ
ไม่ใช่เทคโนโลยีที่มาจากประสบการณ์ของชุมชนเองก็ตาม 3) ขั้นตอนการกระตุ้นให้เกิดการทดลองใน
แนวการแก้ปัญหาที่ชุมชนเลือกสรรเอง 4) ขั้นตอนการอ านวยความสะดวกให้กับกระบวนการทดลอง
5) ขั้นตอนการประเมินผล 6) ขั้นตอนวางแผนใหม่ส าหรับการน าเทคโนโลยีไปใช้งานจริง ๆ (โดยเริ่ม
จากข้ันตอนที่ 2 มาตามล าดับ แต่ถ้าการทดลองปรากฏผลออกมาว่าเทคโนโลยีประเภทนั้น ๆ ใช้การ
ไม่ได้ ก็ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่ข้ันตอนที่ 1 หรือ 2 แล้วแต่กรณี)  
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม นักพัฒนา (อาจหมายถึง ครู พัฒนากร หรืออ่ืน ๆ) 
จะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนเองท างานด้วย
อย่างเต็มที่เพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอยดูดซับกับชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 
ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท าให้กับชุมชนนั้น ในแต่ละ
ขั้นตอนนั้นนักพัฒนามีบทบาทดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 คือ การแจกแจงชี้ปัญหา นักพัฒนาต้องเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลัก ๆ  ที่ชุมชนเผชิญอยู่ เป็นปัญหาที่สามารถน าเทคโนโลยีมา
แก้ไขได้ โดยประเด็นปัญหาต่าง ๆ  เหล่านั้นจะถูกน ามาแจกแจงเพื่อเปรียบเทียบกัน หากประเด็นใดที่
เห็นว่ามีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนก็จะถือเป็นประเด็นปัญหาส าคัญ จากนั้นค่อยค้นหา
ประเด็นปัญหาส าคัญรองลงไป  ขั้นตอนที่ 2 นักพัฒนาต้องพยายามรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหาที่
เป็นไปได้ทั้งหมดเท่าที่ผู้คนในชุมชนได้สืบทอดหรือรับรู้กันมา ซึ่งอาจได้มาจากการสนทนาในวงเล็ก 
โดยให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่  จากนั้นนักพัฒนาก็
เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย            
ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน 
จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยี  
อ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ  
เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว  ก็ปล่อยให้ชุมชนตัดสินใจเลือกเทคโนโยลีที่เห็นว่า
เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง  ขั้นตอนที่ 3 นักพัฒนาต้องกระตุ้นให้มีการทดลองปฏิบัติตาม
ทางเลือกท่ีชุมชนเลือกนั้น โดยพยายามชักจูงชาวบ้านที่ให้ความสนใจมาพบปะหารือกันอย่างเป็นการ
เป็นงาน  เพ่ือร่วมกันวางแผนในรายละเอียดของการทดลอง มีการแบ่งงานความรับผิดชอบออกไป 
เพ่ือให้การทดลองปรากฏผลในช่วงการทดลองปฏิบัติ นักพัฒนาต้องคอยอ านวยความสะดวกให้กับ
ชุมชนตามขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 4 นักพัฒนาต้องพยายามท าให้การทดลองด าเนินไปอย่างถูกต้อง
ตามหลักการที่ร่วมกันวางไว้ แต่พยายามหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือ
ส าเร็จรูปเกินไป ตราบใดที่การทดลองด าเนินต่อไปได้ นักพัฒนาคอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการ
ประดิษฐ์คิดค้นที่สอดคล้องและปฏิบัติได้จริง  ขณะเดียวกันก็บันทึกผลทั้งหมดไว้ให้เป็นระบบ
ประมวลผลขึ้นมาอย่างง่าย ๆ เพ่ือให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์หาปัญหาใน
ประเด็นต่าง ๆ อันจะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล ซึ่งโดยมากแล้วจะถือเกณฑ์
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ด้านความคุ้มค่าจากการลงทุนเป็นหลัก ว่าแนวทางใดใช้ทุนน้อยกว่า แต่ให้ประโยชน์มากกว่าและ
คุ้มค่ากว่า เช่น การขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็กให้รายได้ดีกว่าบ่อปลาขนาดใหญ่ที่ท าด้วยอิฐโบกซิเมนต์
เมื่อเปรียบเทียบกับทุนที่ลงไปแล้ว เป็นต้น เมื่อการทดลองประสบผลส าเร็จ ชาวบ้านมีความพร้อม
และตัดสินใจที่จะน าไปใช้จริงก็จ าเป็นต้องอาศัยการวางแผนใหม่อย่างรอบคอบ ขั้นตอนที่ 6 เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี ระหว่างการด าเนินงานก็ส่งเสริมให้มีการประชุมถกเถียงกันอยู่เป็นระยะ  
เพ่ือท าให้เทคโนโลยีที่น าไปใช้นั้นได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ป้องกัน
ไม่ให้เกิดการผูกขาดโดยคนกลุ่มน้อย 
 การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม มีข้อควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ คือ (1) ปัจจัยด้านการ
สะท้อนกลับของปัญหาจากการด าเนินงาน (Action-Reflection) ซึ่งจัดในรูปของการถกเถียงอภิปราย
กันเป็นวาระพิเศษหลังจากการด าเนินงานในขั้นตอนหนึ่ง ๆ เสร็จสิ้นลง กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนา
ความสามารถของชุมชนให้เกิดความคิดรวบยอด รู้จักจับกฎเกณฑ์ทางทฤษฎีจากกิจกรรมต่าง ๆ      
ที่ด าเนินกันมาเกิดการอธิบายตีความปรากฏการณ์ด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุด้วยผล มีโอกาสพูดกันถึงสิ่งที่
อยู่ในใจของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิถีชีวิต ความเชื่อ ความกลัว รวมทั้งความรับรู้ที่อาจ
เพ่ิมพูนขึ้นหรือชะงักงันจนต้องเก็บไปไตร่ตรองในใจ  ตลอดจนการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนคล้อยตามกันหรือขัดแย้งกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้ชุมชนเข้าใจถึงภาวะแห่งการรวมพลัง
ท างานของกลุ่ม เกิดการตระหนักถึงสิ่งใดที่ควรสนับสนุน สิ่งใดที่ควรคัดค้าน การมีโอกาสประชุม
ปรึกษาหารือกันหลังการด าเนินกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะช่วยพัฒนาทัศนคติและค่านิยมของชุมชนในด้าน
ความเชื่อมั่นในตนเองให้สูงขึ้น ช่วยลดความคิดที่จะพ่ึงพาจากภายนอกให้น้อยลง ประสบการณ์ที่
เกิดขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่จะน ามาใช้แก้ปัญหาใด ๆ ก่อให้เกิดพลังแห่ง
ความสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  (2) การประชุมถกเถียงอภิปรายกันของชุมชน อาจได้ผล
สรุปว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมมีความเหมาะสมหรือไม่ เทคโนโลยีที่น าเข้ามาจากที่อ่ืนมีความเหมาะสม
หรือไม่ แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการตัดสินใจของชุมชน ซึ่งจะมีผลท าให้เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสมกับชุมชนถูกยกเลิกไปในที่สุด หากเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะได้รับการยอมรับและถูก
น าไปใช้อย่างกว้างขวางเรื่อยไป นั่นคือ ถ้ายิ่งท าให้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนเกิดขึ้นได้มากเท่าใด 
ก็จะท าให้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมถูกขจัดออกไปมากเท่านั้น (3) บทบาทของนักพัฒนามีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง หากนักพัฒนานั้นอยู่ภายใต้การครอบง าของแนวความคิดแบบราชการ หรื อการรับใช้
ผลประโยชน์ของชนชั้นน า ซึ่งมีลักษณะยัดเยียด ครอบง า และการให้บริการทางความรู้ต่อชุมชน
มากกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสมอภาคกัน อาจจะน าไปสู่การเผยแพร่เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสมออกไปโดยไม่ตั้งใจได้เพราะชาวบ้านมีแนวโน้มที่จะเชื่อฟังนักพัฒนาเป็นทุนเดิ มอยู่แล้ว 
ดังนั้น นักพัฒนาจะต้องท าตัวให้มีบทบาทเป็น "ตัวกระตุ้น" ให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง ช่วยขจัด
ลดทอนอุปสรรคในการด าเนินงานของชุมชน และหนุนช่วยทางความคิดสร้างสรรค์ที่มีความเป็นไปได้
ต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านนั้น  นักพัฒนาจะต้องให้ความสนใจต่อการตัดสินใจของชุมชนว่า 
เป็นการตัดสินใจตามความรู้สึกของอารมณ์หรือไม่  เพราะบ่อยครั้งที่สิ่งที่ชุมชนต้องการนั้นเป็นเพียง
สิ่งที่ต้องการตามความรู้สึกเท่านั้น (Felt Need) มิใช่สิ่งที่ต้องการที่แท้จริง (Real Need) ดังนั้น
นักพัฒนาจะต้องคอยกระตุ้นให้ชุมชนขบคิดอยู่เสมอว่า ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร อยากได้อะไร 
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 กรณีที่สอง การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน ตามทัศนะของกาญจนา แก้วเทพ ได้ให้
แนวคิดที่น่าสนใจว่า "จะไม่น าเสนอว่าเราคือค าตอบทุกอย่างในการแก้ปัญหาของการพัฒนา" หรือ 
"เราคือถนนเส้นเดียวที่ตัดตรงไปสู่เป้าหมายแห่งความส าเร็จในการพัฒนา" จากแนวคิดดังกล่าวท าให้
กรอบความคิดและความเชื่อพ้ืนฐานบางประการเกี่ยวกับการพัฒนาเปลี่ยนไป คือ เดิมเมื่อนักพัฒนา
เข้าไปในหมู่บ้าน สิ่งที่นักพัฒนามีอยู่ในสมองคือ หมู่บ้านที่เราก าลังเข้าไปก าลังมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความยากจน ขาดข้าว มีหนี้สิน ความเจ็บป่วย แล้วก็จะมีค าถามว่า ชาวบ้านมีปัญหาอะไร แล้ว
ก็จะเสนอวิธีการและรูปแบบการแก้ปัญหาให้ เช่น หากขาดข้าวก็เสนอให้ตั้งธนาคารข้าว เป็นต้น ก็จะ
เปลี่ยนไปเป็นการตั้งค าถามว่าหมู่บ้านมีปัญหาอะไร เคยแก้ปัญหานั้นอย่างไร มีเงื่อนไขหรือเพราะเหตุ
ใดจึงท าให้แก้ปัญหานั้นไมไ่ด้อย่างเต็มท่ี  ชาวบ้านมีอะไรอยู่บ้างแล้วในวัฒนธรรมชุมชนที่มีอยู่ และจะ
เอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งหากเปรียบเทียบกันแล้วแนวคิดเดิมดูเหมือนจะเชื่อว่าชาวบ้านมีแต่
ด้านที่เป็นปัญหาเท่านั้น ส่วนด้านที่เป็นวิธีแก้ปัญหานั้นว่างเปล่า ต้องน าเอาจากข้างนอกเข้าไป  ส่วน
แนวคิดใหม่นั้นเชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลังความสามารถ พลังภูมิ
ปัญญา พลังสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ปัญหาชุมชน  
 การพัฒนาชนบทแบบวัฒนธรรมชุมชนต้องค านึงถึงการพัฒนาจากล่างขึ้นบน ซึ่งตรงข้าม
กับการพัฒนาแบบบนลงล่าง แต่ลักษณะการพัฒนาแบบล่างข้ึนบนนั้นมีหลายมิติ คือ มิติแรก เริ่มด้วย
ความต้องการว่าจะพัฒนาอะไรนั้นจะต้องถูกก าหนดมาจากฝ่ายของชาวบ้านเอง โดยนักพัฒนาไม่
จ าเป็นต้องเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าว่าทุกหมู่บ้านต้องมีปัญหาทางเศรษฐกิจ  ต้องท าธนาคารข้าวหรือ
ธนาคารปุ๋ย หากหมู่บ้านใดมีความสนใจที่จะรวมกลุ่มกันเพ่ือรื้อฟ้ืนธรรมเนียมประเพณีของตนก็ต้อง
เริ่มต้นจากความต้องการอันนั้น เพราะล าดับความต้องการบ่งบอกถึงระดับความส าคัญของสิ่งที่
ชาวบ้านปรารถนาอย่างแท้จริง ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจก็ได้  มิติที่สอง การก าหนดรูปแบบ
วิธีการในการตอบสนองความต้องการหรือวิธีการแก้ปัญหา จ าเป็นต้องใช้วิธีการของชาวบ้านด้วยกัน
จากค าถามที่ว่าแต่ก่อนนั้นชุมชนเคยมีวิธีการในการเผชิญปัญหานั้นอย่างไรบ้าง ถือว่าความรู้ในการ
แก้ปัญหาเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของชุมชน จะต้องไม่โยนทิ้งไป มิติที่สาม หลังจากรับรู้ความ
ต้องการของชาวบ้านและได้ศึกษาส ารวจวิธีการแก้ปัญหาที่เคยมีอยู่ในวัฒนธรรมชุมชนแล้ว ในขั้นตอน
การวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาจะต้องใช้วัฒนธรรมชุมชนนั้นเป็นตัวตั้งเป็นจุดเริ่มต้น  โดยอาจจะประสาน
กับความรู้ที่น าไปจากภายนอก เช่น  แม้ว่าจะจ าเป็นต้องท าธนาคารข้าวก็ต้องท า  แต่ธนาคารข้าวใน
แต่ละชุมชนอาจไมเ่หมือนกันตามวัฒนธรรมชุมชนแต่ละแห่งนั้น เป็นต้น 
 การน าเอาแนวคิดการพัฒนาอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่วมและแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมากล่าวถึงข้างต้นนี้ ท าให้เกิดภาพความเข้าใจในเรื่อง
แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสมขึ้น โดยเฉพาะการวิจัยในหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยอาจนึกภาพของชาวบ้าน
และชุมชนเป็นภาพของคณะครูอาจารย์และโรงเรียนแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปรียบเทียบแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบเก่าและแบบใหม่ตามทัศนะของ กาญจนา แก้วเทพ กับการแบ่งระดับ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการออกเป็นสามระดับในลักษณะที่เป็นเส้นต่อเนื่อง (Continuum) ดังกล่าว
ข้างต้นนั้น อาจน ามาเปรียบเทียบได้ถึงความคล้ายคลึงกันของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคกับ
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แนวคิดการพัฒนาแบบเดิม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ 
โดยมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบปฏิบัติอยู่ก่ึงกลาง ดังภาพประกอบที่ 2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  ภาพแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบเดิมและแบบใหม่กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามระดับ 
 

นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ได้สังเคราะห์หลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัย            
จากผลงานของ McTaggart (1991); Webb (1991); Kemmis and McTaggart (1992); Zuber-
Skerritt (1992); Arhar, Holly, & Kasten (2001); McMillan and Wergin, (2002); Mills (2007); 
Coghlan and Brannick (2007); James, Milenkiewicz and Bucknam (2008) เป็นต้น ได้
ข้อสรุปเป็นหลักการ 10 ประการ จรรยาบรรณ 10 ประการ และบทบาทของผู้วิจัย 10 ประการ ไว้
ส าหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยดังนี้  (1) หลักการ 10 ประการ มีดังนี้ 1) บริบท
เฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย

                                    แบบเดิม                             แบบใหม ่
                                (แบบบนลงล่าง)                   (แบบล่างขึ้นบน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในชุมชนน้ีว่าง
เปล่า ส ารวจพบว่า
ชุมชนมปีัญหา
นักพัฒนาเทวิธีการ
แก้ปัญหาจาก
ภายนอกลงไปเลย 

 

ภายในชุมชนน้ีไม่ว่าง
เปล่า มีศักยภาพและพลัง
สร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหาอยู่แล้ว
นักพัฒนา เริ่มท างานต่อ
จากที่เขามีอยู่ 

 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม 
ผู้วิจัยมสี่วนร่วมในการวิจัยนั้นกับผู้

ร่วมวิจัย ในลักษณะเป็นความ
ร่วมมือกัน ที่ท้ังผู้วิจัยและผูร้่วม

วิจัยต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกันใน
การร่วมกันคดิ ปฏิบัติ สังเกตผล 

และสะท้อนผล 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบเทคนิค 
ผู้วิจัยท าตัวเป็น

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
ที่น าแนวคิด น าแผนงาน
หรือน าโครงการ ท่ีตนเอง
คิดหรือจดัท าขึ้น ไปให้ผู้

ร่วมวิจัยเป็นผู้ปฏิบตั ิ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบปฏิบัติ 
ผู้วิจัยมสี่วนร่วมมากขึ้น ไม่น าเอา
แนวคิด แผนงาน โครงการของตน
ไปให้ปฏิบัติ แต่จะท าหน้าทีเ่ป็นที่
ปรึกษา เป็นผู้กระตุ้น ตั้งประเด็น 

และก ากับให้มีการร่วมกันคิด 
ปฏิบัติ สังเกตผลและสะท้อนผล 
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เป็นต้น 10) น าไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (2) จรรยาบรรณ 10 ประการ มีดังนี้ 1) ผู้วิจัย
ต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศ
ทางการวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบ
จากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน   
7) ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัย
ต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 
10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล (3) บทบาทของผู้วิจัย  10 ประการ มีดังนี้ 1) เป็นครู  2) เป็นผู้น า 3) เป็น
ผู้ฟังท่ีดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็นนัก
สังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  
 นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ ยังได้กล่าวถึงว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น
วิธีการวิจัยภายใต้ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ เป็นการวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์บางส่วน แต่ใช้วิธีปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย มีลักษณะที่น ามาท าความเข้าใจในแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) ปฏิเสธวิธีคิดแบบปฏิฐานนิยมที่แยกตัวผู้แสวงหาออกจากความรู้
และความจริง (2) เป้าหมายของการแสวงหาความรู้และความจริงไม่ใช่ตัวความรู้และความจริงนั้น ๆ 
แต่คือการน าความรู้และความจริงที่ได้มาไปใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลง (3) เป็น
ลักษณะของส านักคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) จุดเน้นไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แบบตายตัวแต่อยู่ที่
องค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ วิธีการการปรับเปลี่ยน ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแสวงหาความรู้และ
ความจริง (4) กระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง เริ่มต้นที่การตั้งค าถามหรือมองไปที่ปัญหาที่
เกิดข้ึนแล้วจึงสร้างกระบวนการที่น าไปสู่การตอบค าถามหรือแก้ปัญหานั้น ๆ เป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ  
(Practical Problem) ไม่ใช่ปัญหาหรือค าถามในเชิงปรัชญา (5) ในกระบวนการแก้ปัญหานั้นจะเกิด
ปัญหาหรือค าถามอ่ืน ๆ ขึ้น ผลลัพธ์ของค าถามแรกจะเป็นพ้ืนฐานในเชิงวิธีการและทฤษฎีส าหรับการ
ตอบค าถามใหม่ที่เกิดขึ้น (6) กระบวนการแสวงหาความรู้ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหาค าตอบแบบ
เบ็ดเสร็จ หากเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น และเพ่ือน าไปสู่
การแก้ปัญหาในสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้นความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยมจึง
หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น และนักคิดปฏิบัตินิยมก็ไม่
ตัดสินสิ่งที่ตนค้นพบต่อค าถามหรือปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิด แต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริงชั่วขณะ 
(Temporary Truth) ทั้งนี้เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งก็
จะล้าสมัยและไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา (7) กระบวนการตอบค าถามหรือแก้ปัญหาที่
ส าคัญเป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนการไม่เห็นพ้องร่วมกัน (Disagreement) หรือที่เรียกว่า Dialectic 
Inquiry หรือกระบวนการเข้าถึงความรู้แบบวิภาษวิธี โดยวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีการที่ให้นักวิจัย  2 กลุ่ม
ศึกษาในสิ่งเดียวกัน จากนั้นจึงให้ทั้งสองวิจารณ์ซึ่งกันและกัน วิธีการนี้จะท าให้ทั้งสองกลุ่มได้มองเห็น
ต าแหน่งแห่งที่ในเชิงญาณวิทยาของตน กล่าวคือทั้งสองจะมองเห็นสมมติฐานและโลกทัศน์ที่ก ากับ
กระบวนการแสวงหาความรู้รวมทั้งมองเห็นข้อจ ากัดและจิตส านึกที่ผิดพลาด  (False 
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Consciousness) ในวิธีการของตน กระบวนการเช่นนี้จึงไม่มีจุดสิ้นสุด (Endpoint) หากเป็นการ
เรียนรู้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือแสวงหาค าตอบให้ดียิ่งขึ้นไป และด้วยวิธีคิดเช่นนี้เองที่ท า
ให้นักคิดส านักปฏิบัตินิยมและทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เห็นว่ากระบวนการเข้าถึงความรู้นั้นไม่สามารถ
แยกขาดจากตัวนักวิจัยและบริบททางสังคม (8) ภววิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์เป็นภววิทยาที่
เห็นว่าความรู้และความจริงนั้นไม่ได้ไร้เดียงสาแต่มีลักษณะอัตวิสัย  (Subjective) ซึ่งหมายถึงว่า
ความรู้และความจริงไม่ได้ปลอดจากระบบคุณค่าที่ผู้เชื่อที่ว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริง
ส่งผลต่อความรู้และความจริงนั้น ๆ แสวงหาเชื่อถือ ดังนั้นญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์จึง
เป็นญาณวิทยาที่ยืนอยู่บนความเชื่อที่ว่าภาวะของผู้แสวงหาความรู้และความจริงส่งผลต่อความรู้และ
ความจริงนั้น ๆ  นอกจากนั้น ในกรณีกระบวนทัศน์ที่เป็นรากฐานการแสวงหาความรู้ /ความจริงตาม
ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) นั้นมีลักษณะส าคัญที่น ามาเพ่ือท าความ
เข้าใจแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ (1) สิ่งที่รับรู้ว่าเป็นความรู้และความจริงใน
โลกนี้คือสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาด้วยอุดมการณ์ (Ideology) และกระบวนการชุดหนึ่ง ๆ(2) 
ความรู้ที่พึงประสงค์คือความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะท้องถิ่น หลากหลาย วิเคราะห์ระดับจุลภาคเป็นเรื่อง
เล่าในขอบเขตแคบ ๆ เปลี่ยนโลกทัศน์ต่อความรู้จากวิทยาศาสตร์แบบกลไกของ Isaac Newton     
ที่เห็นว่าจักรวาลมีความคงท่ี เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นความรู้อย่างดีที่สุดจึงเป็นความรู้
แบบชั่วคราวที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แม้แต่ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอง ความรู้ในยุคหลัง ๆ ก็
แสดงให้เห็นชัดว่าความคิดแบบ Isaac Newton ไม่ใช่สิ่งที่ถูกอีกต่อไปแล้ว (3) หลังสมัยใหม่ไม่เชื่อ
เรื่องภววิทยา ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติของความรู้และความจริง ความรู้และความจริงล้วน เป็นสิ่ง
ประกอบสร้างทางสังคมที่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และอุดมการณ์  (Ideology) ที่แตกต่าง
หลากหลาย ดังนั้นภายใต้วิธีคิดนี้ จึงไม่มีกระบวนทัศน์อีกต่อไป ไม่มีความรู้ มีแต่ความเป็นจริงที่
หลากหลาย 
 จากข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม จากแนวคิดการพัฒนาแนว
วัฒนธรรมชุมชน จากหลักการ จรรยาบรรณ และบทบาทของผู้วิจัย จากทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ 
(Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ซึ่งเป็น
ความเข้าใจพ้ืนฐานเพ่ือความเข้าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่ าวข้างต้น วิโรจน์ 
สารรัตนะ (2561) ได้น าเสนอขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 10 ขั้นตอน (สมมุติมี 2 
วงจร หากมีมากกว่าก็เริ่มต้นวงจรใหม่เหมือนกับวงจรที่ 2 ไปจนสิ้นสุด) ดังภาพประกอบที่ 2.3 
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ภาพที ่2.3 กรอบแน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.3  ภาพเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของ วิโรจน์ สารรัตนะ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและเสริมพลังอ านาจ
เชิงวิชาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถท าได้ในหลายระดับ เช่น ระดับชั้นเรียน 
ระดับช่วงชั้นเรียน ระดับโรงเรียน หรือระดับชุมชน แต่การวิจัยทางการบริหารการศึกษา นิยมท าใน
ระดับโรงเรียน ที่มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือพัฒนาอยู่ในระดับสูง มีหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์
ยืนยันหรืออ้างอิง จากนั้นจึงลงพื้นที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้เกิดข้ึนก่อน 

ค านึงถึง  1) ข้อวิพากษ์ต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิคและทัศนะต่อการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม                                           
2) แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน                                                  
3) ปรัชญาของทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ และทฤษฎีหลังสมัยใหม่ 

ค านึงถึง 10 จรรยาบรรณของ
ผู้วิจัย 
1.รักษาความลับ 
2.ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างเสมอภาคกัน 
3.ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ท่ี
คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วม 
4.ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัย 
5.มีการปรึกษาหารือ  ข้อเสนอแนะ
ได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
6.การสังเกตหรือการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นต้อง
ได้รับการอนุญาตก่อน 
7.ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏ
ให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อื่นให้
ข้อเสนอแนะได้ 
8.ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือ
ทัศนะของคนอื่นโดยขาดการเจรจา 
9.ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่
เริ่มแรกรวมท้ังข้อเสนอแนะและ
ผลประโยชน์ 
10.ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อ
การท างานแต่ผู้ท่ีไม่ประสงค์มีส่วน
ร่วมต้องได้รับการยอมรับและ
เคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
 

ค านึงถึง 10 หลักการของผู้วิจัย 
1.ในบริบทเฉพาะ 
2.ทักษะที่หลากหลาย 
3.มุ่งการเปลี่ยนแปลง 
4.มุ่งการกระท าเพื่อบรรลุผล 
5.รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัย 
6.วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมิน
ตนเอง 
7.เรียนรู้จากการกระท า ท้ังที่ส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
8.ตระหนักในศักยภาพ ความ
เชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชน 
9.การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน 
ถึงการเปลีย่นแปลงในกิจกรรมและ
การปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายถึงสิ่ง
ท่ีปฏิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์
ทางสังคมและรูปแบบองค์การ  
การพัฒนาตนเองจากการร่วมใน
การวิจัย 
10.น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

จุดเริ่มต้น 
สร้างความคุ้นเคย 

เสริมพลังด้านวิชาการให้กับผู้ร่วมวิจัย 
 

วางแผน 

ปฏิบตั ิ

 

สะท้อนผล 

สังเกต 

 

วางแผน 

 ปฏิบตั ิ

 

สะท้อนผล 

สังเกต 

 

ผลการวิจัย 

บรรยายถึงปรากฏการณ์การวิจัย และ
น าเสนอผลการเปลี่ยนแปลง ผลการ
เรียนรู้ และความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 

ค านึงถึง 10 บทบาทของผู้วิจัย 
เป็นครู  เป็นผู้น า  เป็นผู้ฟังท่ีดี  เป็นนักวางแผน  เป็นนักออกแบบ เป็นนักวิเคราะห์  เป็นนักสังเคราะห์ 

เป็นผู้สังเกตการณ์ เป็นนักรายงานผล  เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
 



32 

 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องมีผู้ร่วมวิจัย (Participants) จ านวนหนึ่ง 
ที่จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ดังนั้น เพ่ือให้ระบุได้ว่าผู้ร่วมวิจัยคือใคร มีจ านวนเท่าใด ผู้วิจัยควร
น าเอาแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชี้แจงต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และ
เข้าใจ เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” ค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคล” 
 การลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความคุ้นเคย ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็น “ผู้ส่งเสริมสนับสนุน
และอ านวยความสะดวก” รวมทั้งบทบาทอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ 10 บทบาทดังกล่าวข้างต้น ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และไม่ให้เสียหลักความมีสถานะที่เท่าเทียมกัน ควรหลีกเลี่ยงรูปแบบการ
ท างานแบบ ปิรามิดหรือแบบสายการบังคับบัญชา ไม่ควรก าหนดต าแหน่งหรือสถานะใด ๆ ที่จะท าให้
เกิดการแบ่งชั้นวรรณะ ทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นั่งประชุมสนทนากับแบบโต๊ะกลม 
(Round Table)  ดังแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมที่น ามากล่าวถึงข้างต้น ที่
กล่าวว่า “...ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องผนวกตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่
ตนเองท างานด้วยอย่างเต็มท่ีเพ่ือท าความคุ้นเคย จนมีฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน จะต้องคอย
ดูดซับกับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ลักษณะนิสัย ความต้องการ ความใฝ่ฝันทะเยอทะยาน 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวพันโดยตรงกับงานที่จะต้องท า
ให้กับชุมชนนั้น” 
 นอกจากนั้น ผู้วิจัยควรมีการเสริมพลังด้านวิชาการท่ีเป็นความรู้เชิงเทคนิค ให้กับผู้ร่วมวิจัย
ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น (1) แนวคิด
และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามหลักการที่กล่าวถึงข้างต้น คือ “ผู้วิจัยต้อง
แสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” (2) แนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงเทคนิค เช่น การวางแผนปฏิบัติการ การระดม
สมอง การน าแผนสู่การปฏิบัติ การสังเกตผลการปฏิบัติงาน การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน การบันทึก
ข้อมูลภาคสนาม การถอดบทเรียน และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) เพ่ือแก้ปัญหา เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วน
ร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของ
งานที่เป็นปัญหา เพ่ือระบุสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือก
ที่หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาโดยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และ
ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที่มีอยู่เดิมของพวกเขาก่อน จากนั้น
จึงจะน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการท่ีผู้วิจัยศึกษาไว้ในบทที่ 2 น าเข้าสู่วงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให้
พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและ
ก าหนดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-
Out) ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-in)” และตามหลักการที่ว่า “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่ว่า 
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“แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้นไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญาและพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน” และ “ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ที่อยู่
นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ 
แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการ
ถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่าง
เต็มที่แล้ว  ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หนึ่ง…” 
 หากพิจารณาจากหลักการดังกล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบด้วยกิจกรรมการ
ท างาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยออกมาให้เต็มที่อาจใช้เวลา 1-2 วัน ให้
พวกเขาได้ร่วมกันระดมสมองคิดอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่เขามีและเคย
ท ากันมาเพ่ือก าหนดสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกที่
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส่วนรวม ที่ประกอบด้วยโครงการจ านวนหนึ่ง และอาจให้แต่ละรายจัดท าแผนพัฒนาส่วนบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) ด้วย ก็จะท าให้การแก้ปัญหามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะ
โครงการจ านวนหนึ่งนั้นอาจไม่ครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรท าในบางกรณีได้ และบางโครงการก็จ าเป็นต้องมี
แผนพัฒนาส่วนบุคคลรองรับเพ่ือการน าไปปฏิบัติด้วย  ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่
ผู้ร่วมวิจัย อาจใช้เวลา 1-2 วัน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดที่ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน์ของทฤษฎีที่ว่า “..ช่วยชี้น าการ
ตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ้น  ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วย
เป็นแหล่งของความคิดใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยจ าแนก
แยกแยะปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิด
เชิงวิชาการแล้ว อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ปัญหาในเรื่องที่ท าวิจัยอย่างหลากหลาย ระยะที่ 3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี)  โดยจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้
เชิงวิชาการที่ได้รับ (ในระยะที่ 2) เข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล (ในระยะที่ 1) ตามหลักการท่ีว่า “...ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ 
การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วยก็เสมือนคนตาบอดไปไหนได้ไม่ไกลวนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม...” 
กิจกรรมนี้อาจใช้เวลา 1-2 วัน ซึ่งผลจากการบูรณาการร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้        
1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขาก าหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทาง
วิชาการที่ผู้วิจัยน าไปถ่ายทอดให้ หรือ 3) บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างสิ่งที่พวกเขาคิดแต่แรกและ
ทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลใหม่
ขึ้นมา โดยแผนปฏิบัติการ ของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล มีองค์ประกอบอะไรบ้างขึ้นกับ
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ผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะร่วมกันก าหนด แต่อย่างน้อยควรประกอบด้วยจุดมุ่งหมายและวิธีการ (Ends 
and Means) ในการแก้ปัญหานั้นว่าจะท าเพ่ืออะไร (What) และจะท าอย่างไร (How) 
 แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายนี้  หากพิจารณาหลักการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ผู้วิจัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ที่
ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผู้ร่วมวิจัยเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความรู้จาก
ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นความรู้ที่ฝังตัว (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ความรู้เชิงวิชาการกับความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหว่างภาค
วิชาการกับภาคปฏิบัติเป็นสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีที่ได้
จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณ์ที่สะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัย จากแนวคิดดังกล่าว มีข้อที่
ผู้วิจัยควรค านึง 4 ประการ คือ (1) การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะต้อง
น าเสนอไว้อย่างมีจุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ที่จะท าให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้
และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ทบทวน
มาไว้อย่างเป็นไม้ประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจ างานวิจัยที่ไม่มีการมาเซ่น ไหว้เหลียวแลอีก (2) 
ผู้วิจัยจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดข้ึนกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไป
ด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน เหมือนกับค าพูดที่มักพูดกันว่า “ทฤษฎีจัดปฏิบัติ
ไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป็นต้น ต้องสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่น
ระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ ดังประโยชน์ของทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น นอกจากนั้นผู้วิจัย
อาจสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการวิจัย 
ทฤษฎี และการปฏิบัติ  หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้การ
ด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (3) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการ
ต้องเป็นไปหลังจากที่ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มที่ก่อน โดยหากน าเสนอก่อน มีแนวโน้ม
ที่ผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช้เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการ
เป็นผู้ถูกกระท า (Passive) หรือเป็นผู้ตาม (Follower) ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง 
(Top-Down Approach) ที่ฝังรากมานาน  หรืออาจเป็นเพราะแนวโน้มที่จะเชื่อฟังผู้วิจัยเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว  ซึ่งจะท าให้การวิจัยมีแนวโน้มเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบเทคนิค (Technical Action 
Research) มากกว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
หรือมีแนวโน้มที่อิทธิพลของความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่ส าเร็จรูปจากภายนอกจะมี
มาก จนความรู้ส่วนตัวที่สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้ร่วมวิจัยไม่ได้ถูกน า
ออกมาใช้ (4) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ชี้น า หรือ
ไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดท่ีว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่าง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้า
สู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรก ๆ ให้เสนอแบบง่าย ๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
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ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ  เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัต ิ(Acting) เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ผู้วิจัย
ยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และการเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้มี
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของส่วนรวม และแผนพัฒนาส่วนบุคคล ที่ก าหนดไว้นั้น โดยมุ่งให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลงและมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือ
บรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป คอยให้ก าลังใจ
และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการบริหาร คือ คน 
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การแบ่งงาน การ
มอบอ านาจหน้าที่ การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดระบบการติดตาม
ผล เป็นต้น 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) เพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติ การสังเกตเพ่ือบันทึกผล
การปฏิบัติ ให้กระท าในทุกขั้นตอนที่ผ่านมา ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการ มาจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ 
ไม่ได้หมายถึงการสังเกตเฉพาะในขั้นตอนการปฏิบัติเท่านั้น โดยอาจใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือต่าง ๆ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างผสมกันตามสถานการณ์และความเหมาะสม เช่น การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและการบันทึก การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบสอบถามความเห็น 
แบบวัดทัศนคติ แบบทดสอบมาตรฐาน เอกสาร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ หรือวัตถุสิ่งของ 
เป็นต้น ซึ่งประเด็นในการสังเกตเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัตินั้น นอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนด้วย เป็นผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
(Change) รวมทั้งการเรียนรู้ (Learning) และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น (Emerging of New Knowledge) 
ในระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในวงจรใหม่ อาจ
น าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน (Lesson Distilled) มาใช้ เป็นเทคนิคการทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก 
ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง 
สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าการถอด
บทเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์
จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่ง
ว่า การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการดึงเอาบางสิ่งบางอย่างออกมาจากบทเรียนที่มีอยู่ จากสิ่งที่
เราท า เพื่อให้ได้งานที่เป็นความส าเร็จ (Best Practice) รวมทั้งความไม่ส าเร็จ (Bad Practice) ปัจจัย
ที่ท าให้เกิดความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งการถอดบทเรียน
โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ ดังนี้ (1) การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างการ
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ปฏิบัติงาน ด าเนินการทันทีหลังจากท ากิจกรรมในโครงการเสร็จ หรือหากเป็นชุดกิจกรรมก็ด าเนินการ
หลังจากกิจกรรมย่อยเสร็จ และสามารถน าผลการถอดบทเรียนนั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
โครงการให้ประสบความส าเร็จในอนาคต (2) การถอดบทเรียนทั้งโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการทั้ง
ระบบ เป็นกระบวนการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและบทเรียนความรู้ที่ลึกซึ้ง และประกอบด้วย
รายละเอียดจ านวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์
เมื่อสิ้นสุดโครงการ การถอดบทเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ด้วย 
SWOT เพ่ือศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่น าไปสู่ผลของการด าเนินโครงการ 
 การถอดบทเรียนมีหลายเทคนิค เช่น การวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action 
Review) การเล่าเรื่อง (Story Telling) การท าแผนที่ความคิด (Mind Map) การสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถาม ซึ่งอาจใช้หลายวิธีร่วมกัน กรณีเทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ ท าทันทีหลังเสร็จ
กิจกรรม เหมาะกับการถอดบทเรียนระหว่างปฏิบัติงานในโครงการ โดยผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน 
อาศัยค าถามดังนี้คาดหวังอะไรจากงานครั้งนี้  สิ่งที่บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร สิ่งที่ยังไม่
บรรลุความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร ถ้ามีงานแบบนี้อีก เราจะปรับปรุงข้อใดบ้าง อย่างไร ภายใต้
หลักการ 1) เป็นธรรมชาติ สบาย ๆ อาจนั่งเก้าอ้ีหรือปูเสื่อนั่งในท่าท่ีสบายที่สุด 2) เรียบง่ายแต่มีแบบ
แผน (สัมพันธ์กัน แต่มีช่องว่างให้กัน) 3) เห็นหน้ากันทุกคน (เห็นรอยยิ้ม อุดมการณ์ และการพูดคุย) 
และ 4) เห็นข้อมูลเหมือนกันไปพร้อม ๆ กัน  
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยควร
เน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม การเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการวางแผน 
ให้มีการศกึษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการพัฒนางาน เพ่ือระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือก
เพ่ือการแก้ปัญหา ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติกันใหม่ โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก
การสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 มาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งจะท าให้ได้แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาส่วน
บุคคลใหม่ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งอาจมีบางอย่างท าต่อเนื่อง บางอย่างต้องหยุดไป หรือมีบางอย่างเพ่ิมเติม
เข้ามา 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) เพ่ือแก้ปัญหากันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัย
ควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วนบุคคลที่ก าหนดใหม่นั้น โดยมุ่งให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด ให้มีการบันทึกผลการด าเนินงานทั้งของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย และจัดให้มีการ
พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นระยะ ๆ โดยค านึงถึงหลักการ ดังกล่าวในขั้นตอนที่ 3 
 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) เพ่ือสะท้อนผลกันใหม่ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 
ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้มีการ
สังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (Actual Effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาส่วน
บุคคลที่ก าหนดขึ้นใหม่ในข้ันตอนที่ 7  
 ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล (Reflecting) เพ่ือสรุปผลและถอดบทเรียนกันใหม่ 
เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 ผู้วิจัยควรเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้มีการสะท้อนผลมีจุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินการตามที่กล่าวขั้นตอนที่ 5 
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 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) 
 1. การเล่าเรื่องจากงานที่ท า (Stories at Work) ตามความจริงและเป็นกลาง (Factual 
and Neutral Manner) ของแต่ละขั้นตอน จากขั้นตอนที่ 1 – 9 ว่าท าอะไร ได้ผลเป็นอย่างไร โดย
อาจมีภาพถ่าย ข้อมูล ค าสัมภาษณ์ หรือหลักฐานอ่ืน ๆ แสดงประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้นได้ (ไม่ตายตัว 
อาจน าเสนอรูปแบบอ่ืนที่เห็นว่าเหมาะสมกว่า) การน าเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยควรจัดท าเป็นระยะ ๆ 
หรือหลังเสร็จสิ้นการท าวิจัยแต่ละขั้นตอน ไม่รอจนกว่าเสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน มิฉะนั้นจะเกิดสภาพ
ของภูเขาข้อมูล หรือสภาพได้หน้าลืมหลัง อาจมีผลท าให้น าเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
ปฏิบัติจริง มีความสับสน อันเนื่องจากความเร่งรัดของเวลา ความเหนื่อยล้า ความหลงลืม  
 2. การเปลี่ยนแปลง (Change) ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง ซึ่ง
ไม่ควรก าหนดความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในระดับโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล เท่านั้น แต่ควรก าหนดความคาดหวังในลักษณะที่เป็นผลกระทบหรือผลลัพธ์
ต่อเนื่องในระดับท่ีเป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษาด้วย เนื่องจากเป็นการวิจัยในระดับวิทยาลัย (College-
Wide) เช่น 1) การเปลี่ยนแปลงในคน วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ 2) การ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์การ 3) การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี 4) การเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการและระบบการท างาน เป็นต้น หรืออ่ืน ๆ แล้วแต่จะก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในตัวคนนั้น ควรค านึงถึงทั้งระดับตัวบุคคล (Self) ระดับกลุ่ม 
(Group/Team) และระดับองค์การ (Entire Organization) ด้วย โดยพิจารณาทั้งด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ พฤติกรรม และการน าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น เนื่องจากการด าเนินการใด  
ในสถานศึกษา มุ่งไปที่เป้าหมายสุดท้าย (Ultimate Goal) คือ นักเรียน ดังนั้นหากการวิจัยส่งผลถึง
นักเรียนด้วย จึงควรพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในนักเรียนด้วยว่ามีอะไรบ้าง 
 3. การเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็น
การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) หรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential 
Learning) จากการร่วมกันแก้ปัญหานั้น ๆ ในทุกขั้นตอนจากการวิจัย ว่ามีอะไรบ้าง เน้นการเรียนรู้
เพ่ือที่จะรู้อันจะน าไปสู่การคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น 
 การเรียนรู้จากการกระท า (Action Learning) ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หากงานวิจัยไม่มีค าตอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ (Learning) ที่เกิดขึ้น มีแต่
ค าตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการ
พัฒนาแบบปกติท่ัวไป ที่ท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย ที่แม้จะมีวงจรการท างานคล้ายคลึงกันก็ตาม  
การเรียนรู้จากการกระท า มีพัฒนาการจากช่วงแรกของศตวรรษที่ 20 John Dewey นักการศึกษา
ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา และเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่า  การเรียนรู้เกิดจากการ
ลงมือกระท าด้วยตนเอง (Learning by Doing) จากแนวคิดนี้ ได้น าไปสู่ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivist Learning Theory) ถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด ซึ่งในกลุ่มนี้มีความเชื่อว่า มีวิธีการแสวงหาความรู้และค าตอบในสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยหลักการที่ว่าใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ได้ก็คือท าได้ หมายความว่า “เป็นความจริง” เป็นการคิดที่
แสวงหาวิธีการกระท า น ามาใช้ให้เกิดผลตามที่ก าหนดไว้  (Workability) เป็นประโยชน์เมื่อน ามา
ปฏิบัติได้จริงประยุกต์ได้จริง (Adaptability) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของ
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ตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิมหรือจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเองและ
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น (Active Learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้ มีอยู่หลาย
รูปแบบได้แก่ เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน 
(Collaborative Learning) เรียนรู้โดยการค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation Method)  
รวมทั้งเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
 การเรียนรู้จากการกระท าในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครอบคลุมในทุกรูปแบบ
ของการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น เพราะเป็นการเรียนรู้ที่มีทั้งจากการร่วมมือ จากการช่วยเหลือกัน จาก
การค้นคว้าอย่างเป็นอิสระ และจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในการระบุว่าอะไรคือการเรียนรู้จากการ
กระท า อาจตั้งค าถามว่า สิ่งที่ฉันจะท าให้ต่างไปในครั้งหน้าคืออะไร (What will I do differently 
next time?) ในลักษณะเป็นบทเรียนที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ถึงสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท าจากสิ่ง
ที่ท าหรือไม่ท าในครั้งนี้ เช่น เรียนรู้ว่าหากจัดท าแผนเพ่ือแก้ปัญหานี้อีก จะไม่ท าอะไรบางอย่างดังเช่น
ที่ท าในครั้งนี้ แต่จะท าอะไรบางอย่างเนื่องจาก .....”   เป็นต้น ทั้งนี้ การเรียนรู้จากการกระท าไม่
หมายถึงความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะ “รู้.......”  จากการที่ผู้วิจัยได้รับการฝึกอบรมใหม่ เช่น       
รู้เทคนิคการวางแผน รู้เทคนิคการท างานกับคนอ่ืน รู้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นต้น  
 4. ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เป็นความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ ไม่ใช่ความรู้จากการ
อ่านต ารา จากการฝึกอบรม ถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เช่นเดียวกัน หากงานวิจัยไม่มีค าตอบเกี่ยวกับความรู้ใหม่ (New Knowledge) มีแต่ค าตอบเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง (Change) การกระท านั้นก็เป็นเพียงการบริหารจัดการหรือการพัฒนาแบบปกติ
ทั่วไป ที่ท าแล้วท าเลย ผ่านแล้วผ่านเลย แม้จะมีวงจรการท างานคล้ายคลึงกันก็ตาม ความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นเป็นความรู้ชั่วคราวชั่วขณะในบริบทหนึ่ง ๆ ซึ่งหากพิจารณาความรู้ภายใต้วิธีคิดปฏิบัตินิยม
ดังกล่าวในตอนต้น ก็หมายถึงการเรียนรู้เพ่ือที่จะรู้อันจะน าไปสู่การคิดที่ดียิ่งขึ้นซึ่งนักคิดปฏิบัตินิยม
จะไม่ตัดสินสิ่งที่ค้นพบต่อวิธีการแก้ปัญหาที่ดีปัญหาหนึ่ง ๆ ว่าถูกหรือผิดแต่จะเรียกสิ่งนั้นว่าความจริง
ชั่วขณะ (Temporary Truth) เพราะเมื่อเวลาผ่านไปและสังคมเปลี่ยนไปค าตอบที่เกิดขึ้น ณ เวลา
หนึ่งก็จะล้าสมัย ไม่ใช่ค าตอบส าหรับเวลาใหม่ที่ตามมา 
 ความรู้ใหม่เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนั้น การน าเสนอว่าอะไรคือความรู้ใหม่จาก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดได้จากการพิจารณาร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
ในขัน้ตอนการสะท้อนผล เช่น พิจารณาว่า จากการบูรณาการในแนวคิดระหว่างนักวิจัยที่มีความรู้เชิง
ทฤษฎีกับผู้ร่วมวิจัยที่มีความรู้เชิงประสบการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของ
การท างานหรือโดยภาพรวมทุกขั้นตอน ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่อะไรที่แตกต่างไปจากทฤษฎีหรือ
แตกต่างไปจากที่เคยท ากันมาแต่เดิม เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่น ามาใช้แก้ปัญหาเชิงบูรณาการ
ระหว่างทฤษฎีของผู้วิจัยและประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ 
ดังกล่าวข้างต้น มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ คือ การวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social 
Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเก่ียวกับประสบการณ์
ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วน
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ร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  เกิดการ
เรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการ
วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน 
(Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล 
(Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกัน 
ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้ก าหนดด าเนินการวิจัย 2 วงจรๆ 
ละ 1 ภาคการศึกษา)  หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอ่ืน ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น
ผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัย
จากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) 
กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัติ
นั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก 
(Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียง
เพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติ
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 

 
2.3  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 จากทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ที่กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR)  เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน (Bottom-Up) ที่ทั้งผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย ต่างมีความเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ จึงมีความเป็น
ประชาธิปไตยสูง ต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทในการเป็นผู้กระท าหรือเป็นผู้น า (Active/Leader)     
และในทางปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ที่ต้องการแก้ปัญหาหรือ
เปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงก าหนดแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่พึงประสงค์  มีการก าหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์นั้น แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ในช่วงการปฏิบัติงาน
ตามแผน  ก็จะมีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ  ๆ    
และเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผน ก็มีการประเมินผลสรุปโดยภาพรวม แล้วมีข้อมูลย้อนกลับ 
โดยเฉพาะในขั้นตอนการวางแผน (Planning) ผู้วิจัยควรแสดงบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้
ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานที่เป็น
ปัญหา เพ่ือระบุสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่
หลากหลายเพื่อการแก้ปัญหา การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา โดยให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์และ
ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวตามประสบการณ์และทุนความรู้ที่มีอยู่เดิมของพวกเขาก่อน จากนั้น
จึงจะน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการท่ีผู้วิจัยศึกษาไว้ในบทที่ 2 น าเข้าสู่วงสนทนากับพวกเขา ซึ่งอาจมีผลให้
พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและ
ก าหนดขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการ “ดึงศักยภาพจากภายในหรือให้มีการระเบิดจากภายใน (Inside-
Out) ก่อน แล้วเสริมด้วยศักยภาพจากภายนอก (Outside-In)” และตามหลักการที่ว่า “ตระหนักใน
ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง” และตามความเชื่อที่ว่า 
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“แนวคิดใหม่ในการพัฒนานั้น เชื่อว่าในวัฒนธรรมชุมชนนั้น ไม่ว่างเปล่า ในนั้นบรรจุด้วยพลัง
ความสามารถ พลังภูมิปัญญาและพลังสร้างสรรค์ที่จะแก้ปัญหาชุมชน” และ “ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะ
เสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่างเต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  ที่อยู่
นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้าสู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่ายๆ 
แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าวพาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการ
ถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่าง
เต็มที่แล้ว  ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุด
หนึ่ง…” 
 หากพิจารณาจากหลักการดังกล่าว ในขั้นตอนการวางแผนควรประกอบด้วยกิจกรรมการ
ท างาน 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยออกมาให้เต็มที่อาจใช้เวลา 1-2 วัน ให้
พวกเขาได้ร่วมกันระดมสมองคิดอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่เขามีและเคย
ท ากันมาเพ่ือก าหนดสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวังทางเลือกที่
หลากหลาย การเลือกทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ
ส่วนรวม ที่ประกอบด้วยโครงการจ านวนหนึ่ง ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการให้แก่ผู้ร่วมวิจัย 
อาจใช้เวลา 1-2 วัน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ศึกษาไว้ในบทที่ 2 ไปถ่ายทอดให้ผู้ร่วมวิจัย
ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเชิงทฤษฎีตามประโยชน์ของทฤษฎีที่ว่า “..ช่วยชี้น าการ
ตัดสินใจ ช่วยให้มองภาพองค์การได้ชัดเจนขึ้น  ช่วยให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ ช่วย
เป็นแหล่งของความคิดใหม่ ช่วยก าหนดกรอบของปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กัน ช่วยจ าแนก
แยกแยะปรากฏการณ์ ช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆ ช่วยท านายปรากฏการณ์” นอกจากการถ่ายทอดแนวคิด
เชิงวิชาการแล้ว อาจเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม อาจให้ศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดวิสัยทัศน์และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
แก้ปัญหาในเรื่องที่ท าวิจัยอย่างหลากหลาย ระยะที่ 3 การบรรจบกันของธารสองสาย สาย
ประสบการณ์และสายวิชาการ (ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี)  โดยจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการความรู้
เชิงวิชาการที่ได้รับ (ในระยะที่ 2) เข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการและ
แผนพัฒนาส่วนบุคคล (ในระยะที่ 1) ตามหลักการท่ีว่า “...ทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ 
การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม 
ๆ...” กิจกรรมนี้อาจใช้เวลา 1-2 วัน ซึ่งผลจากการบูรณาการร่วมกัน อาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
1) ยืนยันเอาตามสิ่งที่พวกเขาก าหนดในระยะที่ 1 หรือ 2) เปลี่ยนความคิดใหม่ ยึดเอาตามแนวทาง
วิชาการที่ผู้วิจัยน าไปถ่ายทอดให้ หรือ 3) บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างสิ่งที่พวกเขาคิดแต่แรกและ
ทฤษฎีใหม่ที่พวกเขาได้รับเสริมเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งจะมี
องค์ประกอบอะไรบ้างขึ้นกับผู้วิจัยและร่วมวิจัยจะร่วมกันก าหนด แต่อย่ างน้อยควรประกอบด้วย
จุดมุ่งหมายและวิธีการ (Ends and Means) ในการแก้ปัญหานั้นว่าจะท าเพ่ืออะไร (What) และจะท า
อย่างไร (How) 

แนวคิดการบรรจบกันของธารสองสายนี้  หากพิจารณาหลักการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ผู้วิจัยจะเป็นเสมือนตัวแทนของคนที่มีความรู้เชิงวิชาการหรือความรู้ที่
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ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ขณะที่ผู้ร่วมวิจัยเป็นเสมือนตัวแทนของกลุ่มคนที่มีความรู้จาก
ประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นความรู้ที่ฝังตัว (Tacit Knowledge) จึงเป็นการผสมผสานกับระหว่าง
ความรู้ เชิงวิชาการกับความรู้จากประสบการณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการผสมผสานกันระหว่าง         
ภาควิชาการกับภาคปฏิบัติเป็นสายธารสองสายที่มาบรรจบกัน คือ สายธารเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎี
ที่ได้จากนักวิจัย กับสายธารเชิงประสบการณ์ท่ีสะสมอยู่ในตัวของผู้ร่วมวิจัย จากแนวคิดดังกล่าว มีข้อ
ที่ผู้วิจัยควรค านึง 4 ประการ คือ  
 1) การศึกษาและน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการในบทที่ 2 จะต้องน าเสนอไว้อย่างมี
จุดมุ่งหมาย อย่างมีความหมาย และอย่างมีประโยชน์ที่จะท าให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิง
ทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัย ไม่ใช่ทบทวนมาไว้อย่างเป็น
ไม้ประดับงานวิจัยหรือหิ้งพระประจ างานวิจัยที่ไม่มีการมาเซ่นไหว้เหลียวแลอีก  
 2) ผู้วิจัยจะต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องว่า ทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน เหมือนกับค าพูดที่มักพูดกันว่า 
“ทฤษฎีจัดปฏิบัติไม่ได้ หรือ ทฤษฎีก็คือทฤษฎี ปฏิบัติก็คือปฏิบัติ” เป็นต้น ต้องสร้างความตระหนัก
ว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ ดังประโยชน์ของทฤษฎีที่กล่าวถึงข้างต้น 
นอกจากนั้นผู้วิจัยอาจสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อกัน
ระหว่างการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ  หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ หากท าให้เกิดขึ้นได้  
ก็จะท าให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 3) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการต้องเป็นไปหลังจากที่ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิด
อย่างเต็มที่ก่อน โดยหากน าเสนอก่อน มีแนวโน้มที่ผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอาแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไปใช้
เลยมีอยู่สูง อาจเป็นเพราะความเคยชินกับการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) หรือเป็นผู้ตาม (Follower) 
ในระบบบริหารแบบสั่งการหรือแบบบนสู่ล่าง (Top-Down Approach) ที่ฝังรากมานาน  หรืออาจ
เป็นเพราะแนวโน้มที่จะเชื่อฟังผู้วิจัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  ซึ่งจะท าให้การวิจัยมีแนวโน้มที่อิทธิพลของ
ความรู้เชิงวิชาการ (Explicit Knowledge) ที่ส าเร็จรูปจากภายนอกจะมีมาก จนความรู้ส่วนตัวที่
สะสมจากประสบการณ์ (Tacit Knowledge) ของผู้ร่วมวิจัยไม่ได้ถูกน าออกมาใช้  
 4) การน าเสนอแนวคิดเชิงวิชาการของผู้วิจัยจะต้องน าเสนอแบบไม่ยัดเยียด ไม่ชี้น า หรือ
ไม่ให้มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบัติของผู้ร่วมวิจัย แต่ต้องค านึงถึงการเป็นทางเลือก การเป็นตัวเสริม 
โดยยึดหลักการ “ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชน
เอง” และตามแนวคิดท่ีว่า “…ให้โอกาสแก่ชุมชนที่จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองอย่าง
เต็มที่ จากนั้นนักพัฒนาก็เสนอเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ ความรับรู้ของชุมชนเข้า
สู่วงสนทนาด้วย ในระยะแรกๆ ให้เสนอแบบง่ายๆ แต่จะไม่สรุปว่าแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วย
แก้ปัญหาให้ชุมชน จะปล่อยให้ชุมชนคิดเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังไม่กล่าว
พาดพิงถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ให้มากกว่านั้น จนกว่าจะมีการถามไถ่เพ่ิมเติม ซึ่งนักพัฒนาจะต้องคอยให้
ข้อมูลอยู่เป็นระยะ ๆ  เมื่อเสนอข้อมูลเปรียบเทียบให้อย่างเต็มที่แล้ว ก็ปล่อยให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกเทคโนโลยีที่เห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดมาชุดหนึ่ง…” 

จากทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะใน
ขั้นตอนของการวางแผน เป็นเหตุผลส าคัญที่ผู้วิจัยต้องมีการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการ
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พัฒนาระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office)  ที่จะน าเสนอผลจากการศึกษาในล าดับต่อไปข้างล่างนี้ ว่ามี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) ต่อการน าไป
ร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน  หลังจากที่ปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มที่
ก่อน ซึ่งอาจมีผลให้พวกเขาน าเอาแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้นไปปรับแก้หรือบูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขา
ร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น และเพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็น
สิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน และทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่า
ประโยชน์ การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่
วิธีการเดิม ๆ เป็นต้น รวมทั้งเพ่ือสร้างความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิด
ให้สั้นลงได้ ส าหรับผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)   
จากแหล่งต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 
 2.3.1  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  มีดังนี้   
 ค าว่า e-Office มีค าเรียกในภาษาไทยหลายค า เช่น ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบข้อมูลส านักงานอัตโนมัติ ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Office แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอใช้ค าว่า อี-ออฟฟิศ (e-Office) ซึ่งมี
นักวิชาการได้แสดงทัศนะไว้ดังนี้ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ระเบียบที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านเอกสารของทางราชการ ที่เรียกกันว่า “งานสาร
บรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา 
การยืม และการท าลายเอกสาร โดยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 23 กันยายน 
2548 ประกาศปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2506 และเปลี่ยนชื่อ
เป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นการสนับสนุนการ
บริหารจัดการขององค์กร สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่ที่มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์และความ
คุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในงานสารบรรณ และก าหนดระเบียบเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2548 ในเรื่องของระเบียบว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  โดยให้เพ่ิมนิยามค าว่า 
อิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดระเบียบดังกล่าว โดยได้มีการให้ความหมายของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวถึงกระบวนการท างานของระบบ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 สมควรแก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งสอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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สมควรวางระบบงานสารบรรณให้เป็นการด าเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติราชการ โดยให้เพิ่มนิยามค าว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และค าว่า “ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างค านิยามว่า “หนังสือ” และ “ส่วนราชการ” ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้กล่าวว่า โดย
ที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพ่ือระบุ
ต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่งของข้าราชการพลเรือน และพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนหรือพนักงาน  
ส่วนท้องถิ่นนั้นรวมทั้งก าหนดให้พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนมีหน้าที่ท าส าเนาหนังสือ
และรับรองส าเนาหนังสือนั้นได้ด้วย 
 จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณในราชกิจจานุเบกษา ดังกล่าว
ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ได้แก่ การ
จัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร ซึ่ งในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 ได้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติเดิมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
เดิม และให้ใช้ค าว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับส่งข่าวสารหรือหนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะส าคัญ คือ เป็นการบริหารราชการแนวทาง
ใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1) การลงรับเอกสารโดยป้อนข้อมูลรายละเอียด
เอกสารใหม่ ทั้งหมด 2) การลงรับเอกสารโดยรับเอกสารผ่านระบบ (รับเอกสารต้นฉบับ) 3) การป้อน
ค าสั่งการ หรือบันทึกการปฏิบัติงาน 4) การปิดงาน หรือ สั่งจบงาน ข้อดีของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ มีความคุ้มค่า และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในการท างาน ข้อเสียเป็นระบบออนไลน์จึงมักมีปัญหาเมื่อระบบล่ม ซึ่งมีประโยชน์ต่อหน่อยงานท าให้
ติดตามหนังสือและสะดวกกับการสืบค้นที่ง่ายขึ้น และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2560 ยังคงไว้ซึ่งแนวทางปฏิบัติในรูปแบบของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการระบุต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่งของข้าราชการ
พลเรือน และพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนหรือพนักงาน   
 2.3.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ มีดังนี้ 
 ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ (2554) ได้กล่าวถึง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” เป็นระบบ
สารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ส านักงานต่าง ๆ นิยมน ามาใช้เพ่ือการบริหารจัดการเอกสารในปัจจุบัน ซึ่ง
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้นิยามความหมาย
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการเอกสารบางหน่วยงานอาจจะ
เรียกว่า ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e – Office) หรือส านักงานอัตโนมัติ (OA – Office 
Automation) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระบบโปรแกรม (ซอฟแวร์) ของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ 
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 ข้อดีของการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ได้แก่ 1) ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 2) ประหยัดสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร 3) เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บ 
รวบรวม และค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 4) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในส านักงาน 
เช่น ด้านแรงงาน ด้านเครื่องมือ และด้านสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร 5) ปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็น
แบบโลกาภิวัตน์หรือส านักงานเสมือนจริง (Virtual Office) 6) ลดขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ในการจัดท า
ต้นฉบับ จัดท าส าเนา และท าลายเอกสาร 7) ลดปัญหาการจัดท า จัดเก็บเอกสารซ้ าซ้อน โดยใช้
หลักการส านักงานปราศจากเอกสาร (Paperless Office) และ 8) ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ 
 ข้อเสียของการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ได้แก่ 1) ลดการติดต่อแบบตัวต่อ
ตัว (Face – To – Face) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท าให้ผู้บริหารรู้สึกว่าสูญเสียอ านาจการ
ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การใช้ระบบอัตโนมัติในชีวิตประจ าวัน อาจท าให้เกิดความเสี่ยง เมื่อ
ระบบการควบคุมอัตโนมัติปฏิบัติงานผิดพลาด 3) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน อาจท าให้
ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน และต้องการฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
 จากทัศนะ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง 
การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการเอกสารบางหน่วยงานอาจจะเรียกว่า  ระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์            (e – Office) หรือส านักงานอัตโนมัติ (OA – Office Automation) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระบบโปรแกรม (ซอฟแวร์) ของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ  โดยมีลักษณะส าคัญเป็นการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ข้อดี ได้แก่ ท าให้ประหยัด 
สะดวก ลดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาการจัดท าเอกสารการรับส่งข้อมูลข่าวสาร ส่วนข้อเสีย ได้แก่ 
ระบบการควบคุมอัตโนมัติปฏิบัติงานอาจเกิดการผิดพลาด และการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ท าให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยให้การปฏิบัติงานได้สะดวกมากข้ึน            
 2.3.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
สุทธิดา ไชยเหล็ก อาริญา อนงค์ อนวัฒน์ หมัดหลี เสาวณี  รอดภัย และสุภาวรรณ์ ชูศรีนวล มี
ดังนี้  
 สุทธิดา ไชยเหล็ก อาริญา อนงค์ อนวัฒน์ หมัดหลี เสาวณี  รอดภัย และสุภาวรรณ์ ชูศรี
นวล (2555) ได้กล่าวว่า ค าว่า ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือปฏิบัติงานทั่วไป งานประจ าวัน อย่างเช่นการจัดการ
เอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรักษาและแก้ไขกลุ่มข้อความ กลุ่มรูปภาพงานทางบัญชีและ
อ่ืน ๆ ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ยังรวมถึงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมที่สามารถใช้
ประโยชน์อ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รวมถึง ระบบข้อมูลส านักงานอัตโนมัติ เป็น
ระบบที่มีจุดประสงค์หลักคือ การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ระบบเช่นนี้ เป็นการ
น าเครื่องมือ เครื่องใช้หลาย ๆ อย่าง รวมเข้าด้วยกัน ใช้งานร่วมกัน เก็บรักษา น าไปใช้ และกระจาย
ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงานแต่ละคน, ทีมงาน และธุรกิจนั้น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวอย่างของ
เครื่องมือ ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวิร์ดโปรเซสซิ่งเครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะอีเมลล์  วอยซ์
เมลล์ เครื่องแฟกซ์ มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์คอนเฟอร์เรนซิ่งและวิดิโอคอนเฟอร์เรนซิ่ง 
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 หลายปีที่ผ่านมา ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ถูกมองว่า มีเพียงหน้าที่แก้ปัญหาใน
การท างาน แต่ในปัจจุบันระบบที่ช่วยเสริมการติดต่อสื่อสารในสถานที่ทางานถูกมองว่า มีความส าคัญ
และต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับเดียวกับระบบ TPS, MIS และ ISS 
 2.3.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
ธวัช รัตนมนตรี มีดังนี้  
 ธวัช รัตนมนตรี (2552) ได้กล่าวว่า ในยุคนี้ไม่ว่าอะไร ๆ ก็ขึ้นต้นด้วย e ทั้งนั้นตัวอย่างเช่น 
การท าธุรกรรมการเงินของธนาคาร โดยธนาคารแต่ละธนาคารจะแข่งขันให้บริการเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วและสะดวกสบายแก่ลูกค้า บริการล่าสุดทุกธนาคารหลายธนาคารด าเนินการคือ ระบบ e-
Banking ลูกค้าสามารถที่จะท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การตรวจสอบยอด
คงเหลือ การโอนเงินไปยังบัญชีอ่ืน ฯลฯ “ e ” ที่ปรากฏหน้าค าว่า Banking นั้น มาจาก ค าว่า 
Electronic ซึ่งหมายถึงการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างานของธนาคารนั่นเอง ใน
ปัจจุบันจะพบว่าในทุกส านักงานมีคอมพิวเตอร์ใช้งานทั้งสิ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกส านักงานจะใช้
คอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับพิมพ์งานแทนเครื่องพิมพ์ดีดมีระบบเครือข่ายไว้ท่องเน็ตเท่านั้น ส านักงาน
เหล่านั้นไม่ได้น าเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมาใช้งานให้คุ้มค่าและเต็ม
ประสิทธิภาพ หลาย ๆ หน่วยงานใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงได้น าแนวความคิดที่จะน าคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมาใช้งานในส านักงาน ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดโดยพิจารณา Software ของระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 
หรือที่เรียกว่าระบบ e-Office ในปัจจุบันมาติดตั้งในเครือข่ายเพ่ือช่วยยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่น าเอา
ระบบ e-Office มาใช้ในส านักงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ ระบบการอบรม ระบบการเงินและ
พัสดุ เป็นต้น ซึ่งมีผลท าให้ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานประหยัดกระดาษ เป็นระบบป้องกันการสูญ
หาย นับว่าเป็นการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างแท้จริง 
 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) รวมถึง ระบบข้อมูลส านักงานอัตโนมัติ เป็น
ระบบที่มีจุดประสงค์หลัก คือ การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ระบบเช่นนี้   เป็น
การน าเครื่องมือ เครื่องใช้หลาย ๆ อย่างรวมเข้าด้วยกัน, ใช้งานร่วมกัน, เก็บรักษา, น าไปใช้ และ
กระจายข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงาน แต่ละคน, ทีมงาน และธุรกิจ นั้น ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
ตัวอย่างของเครื่องมือ ส านักงานักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวิร์ดโปรเซสซิ่ง, เครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ, 
อีเมลล์, วอยซ์เมลล์, เครื่องแฟกซ์, มัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์ คอนเฟอร์เรนซิ่ง และ วิดิโอคอนเฟอร์เรน
ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ถูกมองว่ามีเพียงหน้าที่แก้ปัญหาในการท างาน
แต่ในปัจจุบัน ระบบที่ช่วยเสริมการติดต่อสื่อสารในสถานที่ท างานถูกมองว่ามีความส าคัญ และต้อง
ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกับระบบ TPS, MIS และ ISS  
 2.3.5  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ 
จันทร์จิรา ตลับแก้ว และ เพ็ญพันธ์ เพชรศร มีดังนี้ 
 จันทร์จิรา  ตลับแก้ว และ เพ็ญพันธ์  เพชรศร (2559) ได้กล่าวว่า  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นระบบ จัดเก็บส าเนาเอกสารให้เป็น 
ดิจิทัล (Digital) และ สามารถเรียกดูได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้  ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบ
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รักษาความปลอดภัยพัฒนาขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร ภายในองค์กรให้คล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว และ บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องการสื่อสารนั้น ๆ สามารถ ตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร   
การด าเนินเรื่องเอกสาร ผ่านระบบสารบรรณโดยใช้เวลาสั้นลง   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์           
ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Multi Tiers Architecture บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี Microsoft .NET ที่ 
ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศผ่าน Webservices ซึ่งท าให้ระบบสามารถให้บริการผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ น ามารองรับการท างานและการบริการเอกสารให้แก่ทุก 
หน่วยงานและบุคลากร ทุกคนในองค์กร ทั้งการให้บริการผ่านสถานีงาน (Workstation Client Back 
office) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และ E-Mail นอกจากนี้ ระบบยังอ านวยความสะดวกในการขยายเครื่อง
แม่ข่ายเพ่ือการให้บริการจัดเก็บ เอกสาร (Document/Storage Server) เพ่ือความคล่องตัวในการ
กระจายเอกสาร โดยกระบวนการท างานทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยเครื่องแม่ข่าย (Application 
Server) เพ่ือการยืนยันว่า กระบวนการท างานของทั้งระบบจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ิม
ความมั่นใจว่าระบบจะด าเนินต่อไป โดยไม่ขึ้นอยู่กับความผิดพลาดของเครื่องผู้ใช้งานเครื่องใดเครื่อง
หนึ่ง ส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการว่าข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง และน่าเชื่อถือ คือระบบการ
จัดการฐานข้อมูล Oracle ซึ่งเป็นโปรแกรมในการจัดเก็บข้อมูลและ สารสนเทศทั่วทั้งระบบ ภายใต้
การปกป้องการเข้าถึงข้อมูลโดยเครื่องแม่ข่าย โดยส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบนั้น ได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาให้ท างานสอดประสานกันอย่างลงตัว อันน ามาซึ่งการให้บริการเอกสารที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เป็นระบบที่ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงานเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการรับ-
ส่งข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลซึ่งจะท าให้บุคลากรในหน่วยงาน 
สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้ โดยข้อมูลจะเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
สามารถบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ภายในองค์กร   
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัย ได้ด าเนิน
โครงการเพ่ือจัดซื้อ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานขึ้น
สามารถบริหารด าเนินการจัดการข้อมูลการรับ -ส่งหนังสือ โดยเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 พัฒนาให้
สามารถติดตามงานเอกสารได้โดยมีความถูกต้องและสามารถสืบค้นได้ อย่างรวดเร็ว ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนี้ใช้ใน 5 วิทยาเขต จ านวน 12 คณะ 
กระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยวิทยาเขต
กาฬสินธุ์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งแต่ละวิทย าเขตและ
ศูนย์กลางจะประกอบด้วยคณะ และส านักงานประจ าวิทยาเขต โดยศูนย์กลางมหาวิทยาลัยจะมี
หน่วยงานหรือ ส านักงานที่บริหารงานอยู่ส่วนกลาง ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี      ส านักส่งเสริม
วิชาการและลงทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงานวิจัยและพัฒนา 
ซึ่งการบริหารงานของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยจะประกอบด้วยหน่วยงานสนับสนุนภาระงานด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ กองการ กองคลัง กองบริหารงาน และบุคคล กองพัฒนานักศึกษา  กองแผนและคลั ง ที่
ครอบคลุมการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะเข้าใช้ระบบได้ที่ www.edoc.rmuti.ac.th/cloud/ 
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จากนั้นเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยใช้ 
Username และ Password เดียวกันกับที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
 2.3.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
ปริศนา มัชฌิมา สายสุดา ปั้นตระกูล เบญจวรรณ เหล่าประเสริฐ และ กฤษณ์ แซ่จึง มีดังนี้   
 ปริศนา มัชฌิมา สายสุดา ปั้นตระกูล เบญจวรรณ เหล่าประเสริฐ และ กฤษณ์ แซ่จึง 
(2555)  ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตระหนักถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและ
ทั่วถึง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างานในองค์กร จึงน าระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริหารงาน
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยการเชื่อมโยงทุกระบบสารสนเทศขององค์กรเป็น
ระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Office มาเป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการ จึงเชื่อได้ว่าจะได้รับประโยชน์จากหลักการลดทั้ง 7 ประการ (7 P-lesses) ของ
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ระบบนี้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ 1) Paperless การลดการใช้กระดาษ 
ด้วยการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) 
แทนการลงนามบนกระดาษตามมาตรฐาน TH e-GIF 2) Process less การลดขั้นตอนและเพ่ิม
ความเร็วด้วยการเชื่อมต่อทุกระบบ รวมทั้งเห็นการท างานของทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ทันที 3) Placeless การลดการซื้ออุปกรณ์ส านักงานและสามารถท างานได้จากทุกที่
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4) Pollutionless การลดการใช้หมึกพิมพ์เอกสารและกระดาษใน
การปฏิบัติงาน 5) Powerless การลดการใช้รถยนต์และน้ ามัน เพราะเป็นระบบที่สามารถบันทึกเวลา 
เข้า– ออก จึงสามารถท างานได้ทุกที่เสมือนมาที่ท างานที่ส านักงาน 6) Peopleless การลดจ านวน
คนท างานในแต่ละขั้นตอนและลดความผิดพลาดได้  7) Paymentless การลดค่าใช้จ่ายส านักงาน 
เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่มีจุดประสงค์หลัก คือ การอ านวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ได้ดังนี้ 1) ภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Images) มีการสร้างระบบการจัดการภาพ อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Imaging 
Management System : EIM) เพ่ือจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งภาพถ่าย ใบแจ้งหนี้ และประวัติส่วน
บุคคล บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเรียกใช้งานได้อย่างทันที ระบบดังกล่าว ต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ที่
มีความเร็วและสามารถแสดงผลของภาพที่มีความละเอียดสูงเพ่ือแปลงเอกสารให้ไปอยู่ในรูปของ
ดิจิทัล ที่สามารถเก็บข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งยังมีโปรแกรมที่สามารถบีบอัดข้อมูลเพ่ือจัดเก็บได้ รวมทั้ง
ต้องมีเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) ที่แสดงผลการพิมพ์ภาพที่มีคุณภาพ ระบบนี้มี
กระบวนการแปลงให้เป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1.1) Image Processing เป็นการสแกน
กระดาษเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นภาพ ให้สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพ่ือเรียกใช้ต่อไป 1.2) Image 
Workflow เป็นการสแกนกระดาษและส่งต่อในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้พนักงานท างานแต่
ละกระบวนการให้เสร็จ 1.3) Image Enabling เป็นการสแกนกระดาษและส่งเวียนภายในบริษัท 
หลังจากนั้นจะใช้โปรแกรม Optical Character แปลงให้เป็นข้อความในรูปแบบของรหัส ASCII 2) 
ส านักงานเสมือนจริง (Virtual Office) เป็นการติดต่อโดยการใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือให้
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สามารถท างานที่บ้าน เช่น การสร้างส านักงานเสมือนจริงเพ่ือให้พนักงานที่ต้องเดินทางบ่อย ๆ มา
ประชุมร่วมกัน และให้พนักงานท างานที่บ้านโดยการติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านระบบเครือข่าย
ระยะไกล อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างส านักงานเสมือนจริง ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบพกพา โมเด็ม 
(MODEM) โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องโทรสาร และโปรแกรมที่ช่วยจัดการกระบวนการท างานและการ
ติดต่อสื่อสารระยะไกล 3) กระบวนการปฏิบัติงานอัตโนมัติ (Work-flow Automation) การสร้าง
กระบวนการปฏิบัติงานอัตโนมัติเป็นความพยายามในการปรับปรุงความพอใจของลูกค้า โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ในการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานและการผลิตแต่ละวัน รวมทั้งการประสานงานกับ 
การปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ภายในบริษัท ระบบนี้สามารถเพ่ิมความสามารถในการประสานงาน
และควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและกระบวนการต่าง ๆ ของ
ธุรกิจนอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานสามารถก าหนดขั้นตอน การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และ
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดขึ้นได้ 4) การบริหารจัดการงานเอกสาร (Document Management) 
เป็นการแยกกลุ่มของบริการที่สามารถให้ผู้ใช้งานติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคอมพิวเตอร์
สามารถติดตามและเรียกข้อมูลมาใช้อย่างรวดเร็ว ระบบการบริหารงานเอกสารที่ซับซ้อนสามารถ
จัดการเอกสารจากระบบงานต่าง ๆ ของ บริษัทได้ทั้งหมด ระบบนี้มี 3 องค์ประกอบ คือ 4.1) การ
สร้างเอกสาร (Document Creation) ระบบการจัดการเอกสารที่มีคุณภาพจะต้องมีการเขียน
โปรแกรม ที่สามารถบูรณาการงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยง่าย 4.2) การจัดเก็บและจัดเส้นทาง
เดินของเอกสาร (Document Storage and Routing) ระบบนี้ต้องการโปรแกรมที่สามารถจัดเก็บ
และเข้าถึงเอกสาร ติดตามสถานะของเอกสารและก าหนดความปลอดภัยของข้อมูล 4.3) การเรียกใช้
และจัดการเอกสาร (Document Retrieve and Manipulation) สามารถเรียกเอกสารเพ่ือพิมพ์ได้
อย่างสมบูรณ์ 5) การขายสินค้าอัตโนมัติ (Sale Force Automation) เป็นการออกแบบเพ่ือควบคุม
การขายสินค้าอัตโนมัติ เพ่ือให้พนักงานขายสามารถติดตามยอดขาย ค าขอบริการจากลูกค้า และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานขายสินค้า 6) การบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นการจัดท าข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้าและ การปรับปรุงรายการสินค้า ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลลูกค้าและระบบที่สามารถ
ท าให้พนักงานสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 7) ระบบบูรณาการ (Integrated 
System) เป็นการออกแบบระบบที่บูรณาการเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าและ
บริษัทของระบบการขายและการตลาด ที่เชื่อมโยงการให้บริการลูกค้าและการจัดการของบริษัท 
ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการผลิต ระบบการสั่งซื้อ และฐานข้อมูลลูกค้า  
 จากทัศนของปริศนา มัชฌิมา และคณะ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) หมายถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและ
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง มีลักษณะส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพ
การท างานในองค์กร ซึ่งเป็นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อดีคือเป็นการลดการใช้กระดาษ การลด
ขั้นตอนและเพ่ิมความเร็วด้วยการเชื่อมต่อทุกระบบ การลดการซื้ออุปกรณ์ส านักงานและสามารถ
ท างานได้จากทุกที่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การลดการใช้หมึกพิมพ์เอกสารและกระดาษใน
การปฏิบัติงาน การลดการใช้รถยนต์และน้ ามัน การลดจ านวนคนท างานในแต่ละขั้นตอนและลดความ
ผิดพลาดได ้และการลดค่าใช้จ่ายส านักงาน ข้อเสียอาจเกิดจากเครื่องสแกนเนอร์บางครั้งการใช้งานยัง
ไม่สมบูรณ์เครื่องขัดข้อง ท าให้การทางานล่าช้า ประโยชน์การใช้งานเป็นการแปลงเอกสารให้ไปอยู่ใน
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รูปของดิจิทัล ที่สามารถเก็บข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งยังมีโปรแกรมที่สามารถบีบอัดข้อมูลเพ่ือจัดเก็บได้ 
รวมทั้งต้องมีเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer) ที่แสดงผลการพิมพ์ภาพที่มีคุณภาพ    
 2.3.7  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ                 
ร าเพียร  น้อยเชียงคูณ  สุชาติ บางวิเศษ และ อุทัย ปลีกล่ า มีดังนี้ 
 ร าเพียร  น้อยเชียงคูณ  สุชาติ บางวิเศษ และ อุทัย ปลีกล่ า (2559) ได้กล่าวว่า สภาพการ
ใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ได้แก่ ด้านระบบการส่งหนังสือ ด้านระบบจัดเก็บหนังสือ ด้านระบบการท าลาย
หนังสือ ด้านระบบการรับหนังสือ และด้านระบบการจัดท าหนังสือ   ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีสภาพการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ทุกคนต้องใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในการรับส่งหนังสือ
ราชการเป็นประจ าทุกวันตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือ ราชการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดเลข หนังสือรับ -ส่ง ทั้งภายในและภายนอก ให้เป็นไปตาม
ทะเบียนหนังสือส่งและรับที่ใช้อยู่  
 เนื่องมาจากระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์   (e-Office) ท าให้เกิดการเพ่ิมความรู้ให้แก่
พนักงาน และใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายสารสนเทศไปยัง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารทางเสียง และข้อความ และลดข้อจ ากัด
การติดต่อสื่อสารทั้งเรื่องสถานที่ และเวลา รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายการด าเนินการ เพ่ิมผลผลิตในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และเพ่ิมความรับผิดชอบขององค์กร  และระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร ผ่านการเขียนและสามารถเพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่ 
อ านวยความสะดวกส าหรับการติดต่อสื่อสาร และเพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติงาน สามารถท าให้ผู้ใช้งาน 
รับและส่งข่าวสารได้อย่างสะดวกและท าให้เกิดการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเกิดการประสาน 
ความร่วมมือภายในกลุ่ม 
 2.3.8 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
คนึงศรี  นิลดี และธนดล  ภูสีฤทธิ์ มีดังนี้  
 คนึงศรี  นิลดี และธนดล  ภูสีฤทธิ์ (2561)  ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับการพัฒนาขึ้น มาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้าน ข้อมูลป้อนกลับ 
และด้านสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้จากการใช้งานระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ส่วนของหนังสือเข้า 
ส่วนของหนังสือที่ยังไม่เปิดอ่าน ส่วนของการค้นหาหนังสือ ส่วนค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนของ
การรับหนังสือ ส่วนของการส่งหนังสือ ส่วน ของการมอบผู้เกี่ยวข้อง ส่วนของการติดตามหนังสือ ส่วน
ของข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนของรายงานหนังสือรับ และส่วนของการรายงานหนังสือส่ง พบว่าระบบ
สารสนเทศช่วยในการก ากับติดตามและแจ้งเตือนเมื่อมีหนังสือ ถึงผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการแจ้งเตือน
ผ่านทางข้อความบนมือถือ (SMS) เป็นประโยชน์ต่อการรับทราบข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอในทุก
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ครั้งที่มีหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้อง ถือได้ว่าเป็นระบบช่วยเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าดูข้อมูลใน
ระบบได้ทันที สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยให้สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที เนื่องจากมีระบบคอย 
แจ้งเตือนตลอดเมื่อมีหนังสือเข้า 
 เนื่องมาจากระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการท างานถูกต้องเหมาะสมตาม
ขั้นตอน การด าเนินงาน การบันทึกข้อมูลครบถ้วนตามแบบเอกสารการด าเนินงาน ลดการซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล และมีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความต้องการผู้ใช้งาน กระบวนการท างานของระบบ
มีการท างานถูกต้อง ตามที่ได้ออกแบบระบบไว้ การออกแบบรายงานก็สามารถน าข้อมูลจากรายงาน
ไปใช้ในการวางแผนการ ด าเนินงานต่อได้ สามารถค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง ตรงตามที่ต้องการสืบค้น 
การบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานมีความถูกต้องเหมาะสม มีการประมวลผลข้อมูลและสรุปรายงาน
ออกมาตรงกับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในระบบ มีการ ควบคุมการใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละ
ประเภทได้อย่างถูกต้อง  และระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใช้งานง่าย สะดวก ช่วยลดขั้นตอนในการ
ท างาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ เรียกดูข้อมูล และแสดงผลรายงานได้
ถูกต้อง โหลดข้อมูลได้รวดเร็ว นอกจากนี้ระบบ สารสนเทศยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและ
งบประมาณของหน่วยงาน 
 2.3.9 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
สุดารัตน์  โยธาวงศ์  มีดังนี้ 
  สุดารัตน์  โยธาวงศ์ (2558) ได้กล่าวว่า  การพัฒนาระบบงานสารบรรณ วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด าเนินการพัฒนาระบบงานสารบรรณด้านการจัดท า
หนังสือ การรับหนังสือ การส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืมหนังสือ และการท าลายหนังสือตาม
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน (Systems Development Life Cycle : SDLC)  คือการศึกษา
ระบบ (Systems Investigation) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การออกแบบระบบ 
(Systems Design) การน าระบบไปใช้ (Systems Implementation) และการดูแลรักษาและ
ตรวจสอบระบบ (Systems Maintenance and Review) โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research)  ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ
(Action)  การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ในการพัฒนาระบบงานสาร
บรรณ คือ ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณมีความรู้ความเข้าใจ และ ปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนจัดพิมพ์
หนังสือได้ถูกต้องตามระเบียบการร่าง โต้ตอบท าได้อย่าง รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง ประหยัดท าให้งาน
มีคุณภาพมากขึ้น การรับหนังสือมีการจัดล าดับ ความส าคัญและเร่งด่วนของหนังสือ ท าให้สามารถ
ด าเนินงานได้ตามล าดับขั้น ด าเนินการได้ทันก าหนดเวลา มีการจัดท าส าเนาหนังสือ เพ่ือมอบให้
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการแทน การให้ต้นฉบับไปส่งผลให้การด าเนินการด้านการรับ
หนังสือมีความสะดวก รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น แก้ปัญหาการสูญหายของหนังสือได้ การ
ส่งหนังสือ พบว่า ได้น าขั้นตอนการ ตรวจทานความถูกต้องและความเรียบร้อยของหนังสือมาปฏิบั ติ
ก่อนเสนอผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาลงนาม และก่อนน าส่งซึ่งสามารถแก้ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
ให้หมดไปได้ การเก็บรักษา หนังสือ มีการด าเนินการแยกหนังสือตามประเภทกลุ่มงานของหนังสือได้
ถูกต้อง โดยจะใส่ประเภทของ หนังสือไว้ตรงช่องหมายเหตุของทะเบียนหนังสือรับ เมื่อต้องการสืบค้น
ก็จะทราบทันทีว่าหนังสือ เรื่องนี้เก็บไว้ที่แฟ้มใดแล้วน าหนังสือท่ีแยกแล้วในแต่ละประเภท เรียงล าดับ
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ก่อน - หลังตามเลข ทะเบียนหนังสือรับใส่แฟ้มที่ก าหนดไว้อย่างมีระบบ แล้วเก็บแฟ้มไว้บนชั้น
เอกสาร สามารถ แก้ปัญหาด้านการเก็บรักษาที่เกิดขึ้นให้หมดไปได้ ผู้ปฏิบัติงานมีการปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมการ เก็บรักษาหนังสือให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่บางครั้งไม่
สามารถเก็บหนังสือ เข้าแฟ้มได้ทันที ก็จะด าเนินการเก็บให้แล้วเสร็จหลังเวลาเลิกงานทุกวัน ส่งผลให้
การเก็บรักษา หนังสือเป็นระบบ ระเบียบ ตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและ
ผู้รับบริการได้อย่างสะดวก การท าลายหนังสือ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มี
การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินการท าลายหนังสือไว้อย่างชัดเจน ส ารวจหนังสือที่ครบ
ก าหนดอายุการเก็บ รักษาก่อนท าลาย โดยจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งเพ่ือ
ด าเนินการกลั่นกรอง พิจารณาก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  
 2.3.10 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
ดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์ และ ตติ  แก้วจ าลอง มีดังนี้  
 ดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์ และกิตติ  แก้วจ าลอง (2560)  ได้กล่าวว่า ระบบงานสารบรรณ
เป็นระบบที่เก่ียวข้องกับการบริหารเอกสารและเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กร ซึ่งประกอบด้วย  
การจัดท า  การรับ การส่ง การจัดเก็บรักษา  การยืมและการท าลายเอกสารเพ่ือให้การค้นหา  ติดตาม  
สามารถท าได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งระบบสารบรรณแบบเดิมมีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานท าให้
เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น  กระดาษและเวลาในการท างานเป็นอย่างมากหลาย
หน่วยงานราชการได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานสารบรรณ เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการจัดการเอกสารเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งเรียกว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์           
(e-document)  ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน  เพ่ืออ านวยความสะดวก  
รวดเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลซึ่งจะท าให้
บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้ ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการงานเอกสารเพ่ือให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว  ประหยัดทรัพยากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานมาก
ขึ้น   
 2.3.11 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
อารีรัตน์  มีเย็น เจษฎา แก้ววิทย์ คัดเค้า สันธนะสุข และประยง มหากิตติคุณ มีดังนี้   
 อารีรัตน์  มีเย็น เจษฎา แก้ววิทย์ คัดเค้า สันธนะสุข และประยง มหากิตติคุณ (2553)  ได้
กล่าวว่า  งานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารต่าง  ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความส าคัญและมีประโยชน์ในการด าเนินงานอย่างยิ่ง 
เนื่องจากต้องใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลความ
ทรงจ าของหน่วยงาน ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ใช้ในการตรวจสอบ ใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้า ใช้ในการ 
ติดต่อประสาน เป็นต้น ส านักคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ 
บริหารงานสารบรรณ คือการบริหารเอกสาร ตั้งแต่การรับหนังสือเข้า ส่งหนังสือออก จัดเก็บหนังสือ 
ท าลายหนังสือ โดยได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีการ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการเอกสาร คือ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
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งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งระบบสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารทั้งงานประกันคุณภาพการศึกษา และ เอกสารทั่วไปของคณะฯ  
โดยผู้ใช้สามารถจัดเก็บ สืบค้น และติดตามข้อมูลเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จากการ
ทดสอบพบว่าระบบสามารถท างานได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และมี ประสิทธิภาพแต่ยังไม่
สามารถตอบสนองความต้องการได้ท้ังหมด มีการปรับปรุงระบบตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 2.3.12 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
ฉัตรชัย  สมสุข และกชกร  เจตินัย มีดังนี้   
 ฉัตรชัย  สมสุข และกชกร เจตินัย (2559) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานราชการ
จ าเป็นต้อง ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงาน ท าให้มีหนังสือราชการติดต่อสื่อสารกันเป็น 
จ านวนมากไม่ว่าจะเป็น หนังสือเวียน หนังสือ ประชาสัมพันธ์ หนังสือขอความอนุเคราะห์ ซึ่ง ขั้นตอน
การติดต่อหนังสือราชการนั้นเริ่มจากการ ส่ง การรับ และการติดตามหนังสือระหว่าง หน่วยงาน
ราชการภายในหรือหน่วยงานราชการ ภายนอกที่ติดต่อสื่อสาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ าเภอศรีเมืองใหม่ มีหนังสือเข้า ออก หนังสือเวียน ค าสั่งและหนังสือ
ประเภทอ่ืน ๆ ที่สื่อสารกันเป็น จ านวนมาก ในกรณีที่เป็นหนังสือในหน่วยงาน และการส่งหนังสือถึง
หน่วยงานราชการภายนอก กระบวนการท างาน เริ่มต้นจากการท าเอกสาร จากนั้นจะพิมพ์เอกสาร
ต้นฉบับแล้วน าไปท าส าเนาหนังสือหลาย ๆ ชุดและจัดส่งหนังสือให้กับครูประจ าศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต าบล และหน่วยงานราชการใน อ าเภอศรีเมืองใหม่ ที่
ต้องการน าส่งหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือแจ้งเพ่ือทราบ หรือหนังสือขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่
ธุรการจะต้องน าส่ง หนังสือไปยังศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในอ าเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลาใน การน าส่งและในระหว่างการน าส่ง
หนังสืออาจจะ เกิดการสูญหายได้ การท าส าเนาหนังสือหลาย ชุดยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร
กระดาษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และหน่วยงานราชการใน
อ าเภอศรีเมือง ใหม่ เมื่อได้รับหนังสือต้องเก็บเอกสารเข้าแฟ้มไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ เมื่อ
หนังสือเหล่านี้ เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน ท าให้การค้นหา หนังสือท าได้ยากขึ้น จึงได้มีการประยุกต์ใช้ 
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานสารบรรณซึ่งจะช่วยให้การติดต่อ โต้ตอบ และประสานงาน ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ ครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต าบล               
และ หน่วยงานราชการในอ าเภอศรีเมืองใหม่ให้มี ความคล่องตัว มีระบบการรับ การส่งหนังสือ การ
ค้นหาหนังสือ มีประสิทธิภาพและ ประหยัดเวลายิ่งขึ้น 
 การพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP ฐานข้อมูล MYSQL และได้น าสถาปัตยกรรมเอ็มวีซีเข้า
มาประยุกต์ใช้ในระบบท าให้ระบบที่พัฒนา ขึ้นแยกการท างานตามหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นส่วน โมเดลซึ่ง
ท าหน้าที่ในการจัดการกับฐานข้อมูล ส่วนวิวท าหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลให้ผู้ใช้งาน ได้รับทราบ 
และส่วนคอนโทรลเลอร์ท าหน้าที่ใน การควบคุมการท างานของส่วนโมเดลและส่วน วิวท าให้ระบบที่
พัฒนาตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ ผู้ใช้งาน การ
จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน การรับ-ส่ง หนังสือราชการในและภายนอกหน่วยงาน การแจ้งเตือนการรับ-ส่ง
หนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน การรายงานประวัติการรับ -ส่งหนังสือราชการ ภายในหน่วยงาน 
การรายงานประวัติการรับ-ส่ง หนังสือราชการภายนอกหน่วยงาน เป็นต้น  
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 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งระบบโดยรวมสามารถตอบสนองความต้องการของ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ภายนอก ครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต าบล 
และผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โดยภาพรวมของระบบ
สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลผู้ใช้งาน สามารถรับ -ส่งหนังสือราชการภายใน หน่วยงาน 
สามารถรับ-ส่งหนังสือราชการภายนอก หน่วยงาน และสามารถรับ-ส่งหนังสือราชการ จากหน่วยงาน
ราชการภายนอก ถึงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ าเภอ ระบบ
สามารถแจ้งเตือนการรับ-ส่งหนังสือราชการ ภายในหน่วยงาน สามารถแจ้งเตือนการรับ-ส่ง หนังสือ
ราชการภายนอกหน่วยงาน และสามารถ แจ้งเตือนการรับ-ส่งหนังสือราชการจากหน่วยงาน ราชการ
ภายนอกถึงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ าเภอ ระบบสามารถ 
สืบค้นหนังสือราชการภายในหน่วยงาน สามารถ สืบค้นหนังสือราชการภายนอกหน่วยงาน และ 
สามารถสืบค้นหนังสือราชการจากหน่วยงาน ราชการภายนอก ถึงศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ าเภอ ภายในอ าเภอศรีเมืองใหม่  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดย
สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี ได้น าสถาปัตยกรรมเอ็มวีซี โดยแบ่งหน้าที่การท างานเป็นส่วน ๆ โดยเอ็ม 
(โมเดล) ท าหน้าที่จัดการกับฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการ เพ่ิม การแก้ไข การลบ การแสดงผลข้อมูลใน 
ฐานข้อมูล ส่วน วี (วิว) ท าหน้าที่แสดงผลข้อมูลที่ ให้ผู้ ใช้งานระบบได้รับทราบ และส่วน ซี 
(คอนโทรลเลอร์) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของส่วนโมเดลและส่วนวิว โดยสามารถสั่งให้โมเดล 
จัดการกับฐานข้อมูลและสามารถน าข้อมูลที่จัดการ ในส่วนของโมเดลน ามาแสดงผลในส่วนของวิวซึ่ง 
ท าให้ระบบที่พัฒนามีประสิทธิภาพ 
 2.3.13 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
ธัญวรัตน์  กระจ่าง มีดังนี้  
 ธัญวรัตน์  กระจ่าง  (2557)  ได้กล่าวว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างกว้างขวาง  
และนับได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญของการท างานในทุก ๆ ด้าน  รวมถึงงานที่เก่ียวข้องกับระบบเอกสาร
ทางราชการ เทคโนโลยีถูกน ามาใช้ในกระบวนการจัดหา  จัดเก็บ  สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้เกิด ความถูกต้อง แม่นย า 
รวดเร็วในการท างานและเกิดความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการข้อมูล  ต่าง ๆ ไปใช้
ประโยชน์  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-Document : Electronic Document) เป็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานเอกสาร ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ได้น ามาใช้ในการบริหารจัดการงานเอกสารภายในคณะฯ โดยได้ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงาน
เอกสารของคณะฯ จากระบบสารบรรณเดิมมาเป็นระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่  15 
มีนาคม 2550 เป็นต้นมา ซึ่งการน าระบบดังกล่าวมาใช้นั้น เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเป็นการสอดคลองกับการบริหาร
ราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ความคุ้มค่าและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสมควรวาง  
ระบบงานสารบรรณให้เป็นการด าเนินงานที่มีระบบ  มีความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและลดความ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติราชการ  นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการสืบค้นหาเอกสารทางราชการทุกเรื่องที่
ด าเนินการรับเข้าและส่งออกผ่านระบบดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารถูกส่ง
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ถึงบุคลากรท่านใดบ้าง และผู้รับมีการเปิดอ่านแล้วหรือยัง เปิดวันไหนเวลาใด สิ่งส าคัญอีกประการ
บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่ทุกเวลา ที่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีกทั้งเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร และเพ่ิมมาตรฐานการ ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ทันสมัย  โดย
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  แต่ทั้งนี้การน า ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการงานเอกสารก ยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคบางประการที่
ส่งผลต่อการบริหารงานและการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของบุคลากร ท าให้การใช้งานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 2.3.14 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามทัศนะของ
วารุณี  วรรธนะภูติ มีดังนี้  
 วารุณี  วรรธนะภูติ (2558)  ได้กล่าวว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ สูงมาก โดยเฉพาะงานสารบรรณและงานธุรการ 
เพราะโดยลักษณะพ้ืนฐานของเทคโนโลยีทั่วไป ย่อมมีประโยชน์ต่อการ พัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าได้ อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคม
สมัยใหม่ เช่น ช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
ข้อมูลใน ระบบงานสารสนเทศ ในการด าเนินงานและตัดสินใจ นอกจากนี้ผู้บริหารในประเทศไทย ยัง
มีความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ โดยส าคัญไปว่าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะสามารถช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ จึงมักน ามาใช้โดยปราศจากความเข้าใจ
ในการใช้งานอย่างถูกต้องและไม่มีการ วางแผนที่ดี อีกทั้งยังมีความเข้าใจผิดต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศในการจัดแบ่งมอบหมายหน้าที่การ งาน หรือแม้แต่ผู้บริหารยังไม่พยายามเรียนรู้การ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ มีค่านิยมผิด ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น คิดว่า การมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ 
ย่อมดีกว่าเครื่องเล็ก ไม่ติดตามข่าวสารถึงความเหมาะสมในการใช้งาน หรือเข้าใจ  ผิดว่าการซื้อ
ซอร์ฟแวร์ส าเร็จรูปจะสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง ด้านการสร้างและพัฒนาระบบงานไม่มีการก ากับ 
ติดตาม จึงท าให้การใช้เทคโนโลยีไม่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างแท้จริง
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 เป็นหน่วยงานที่น าระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาปฏิบัติงานด้านการรับ – ส่งหนังสือราชการ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและ ทรัพยากร เกิดสภาพการท างานแบบทุกสถานที่ ทุกเวลา อีกทั้งยังเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร และ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตามกรอบการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบาย e-Government ของรัฐบาลด้วยและจากการที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ล าพูน เขต 1 ได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เป็นในระยะเวลา
หนึ่งนั้น พบว่ายังมีปัจจัยที่ท าให้การ บริหารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ และมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ก่อให้เกิดปัญหา และ อุปสรรคในการบริหารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีหลายปัจจัย เช่น ด้านบุคลากร บุคลากรบางส่วนยังไม่มี ความเข้าใจในการใช้งานระบบอย่าง
เพียงพอ ขาดความรู้และทักษะในการใช้ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้  ยังมีบุคลากรบางคน
ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ยอมพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้และทักษะเรื่องระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานยังไม่มีความเหมาะสมต่อ
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การงานใช้ งานเท่าที่ควรด้านงบประมาณ ต้องอาศัยเงินงบประมาณค่อนข้างสูงในการซื้อวัสดุ 
ซอฟแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และด้านระบบสื่อสารด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับ
ระบบปฏิบัติการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม ่สามารถควบคุมได้ 

สรุปโดยรวม 
 จากจุดมุ่งหมายของการศึกษาในหัวข้อ “แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ        
อี-ออฟฟิศ (e-Office) ดังกล่าวข้างต้นว่ามีจุดมุ่งหมายในการให้ความส าคัญ และมุ่งมั่นศึกษากรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้ อง คลอบคุมทุกด้านซึ่ งมีความทันสมัย             
โดยมีจุดมุ่งหมายที่เกิดประโยชน์ เพ่ือความรอบรู้ที่ชัดเจนในเชิงทฤษฎี และสามารถอธิบายให้
ค าแนะน าได้อย่างถูกต้องให้กับผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้เชิงทฤษฎี  
เพ่ือน าไปใช้การวางแผนการท าวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีจากทัศนะ
ของนักวิชาการและหน่วยงานทั้ง 14 แหล่งดังกล่าวข้างต้น คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณของส านักนายกรัฐมนตรี (2548, 2560) ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ (2554) สุทธิดา ไชยเหล็ก 
และคณะ (2555) ธวัช รัตนมนตรี (2552) จันทร์จิรา  ตลับแก้ว และ เพ็ญพันธ์  เพชรศร (2559) 
ปริศนา มัชฌิมา และคณะ (2555) ร าเพียร  น้อยเชียงคูณ  สุชาติ บางวิเศษ และ อุทัย ปลีกล่ า 
(2559) คนึงศรี  นิลดี และธนดล  ภูสีฤทธิ์ (2561) สุดารัตน์  โยธาวงศ์ (2558) ดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์ 
และกิตติ  แก้วจ าลอง (2560) อารีรัตน์  มีเย็น เจษฎา แก้ววิทย์ คัดเค้า สันธนะสุข และประยง มหา
กิตติคุณ (2553) ฉัตรชัย  สมสุข และกชกร เจตินัย (2559) ธัญวรัตน์  กระจ่าง  (2557) วารุณี  
วรรธนะภูติ (2558) นอกจากการแสดงทัศนะเหล่านั้นแล้วผู้วิจัยมีข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้      
 1. การใช้ค า เรียกชื่อ  ระบบอี -ออฟฟิศ (e-Office) มีชื่อ เรียกที่ แตกต่างกัน คือ               
งานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ระบบ e-Office,          
e-Office ระบบส านักงานไร้กระดาษ (e-Office) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จาก e-Office 
ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ และส านักงานอัตโนมัติ (OA – Office Automation) แต่ใน
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ค าเรียกชื่อว่า ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 2. ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) หมายถึง งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร การรับส่ง
ข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
บริหารจัดการเอกสารบางหน่วยงานอาจจะเรียกว่า งานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) ระบบ e-Office, e-Office ระบบส านักงานไร้กระดาษ           
(e-Office) ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จาก e-Office ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ   
และส านักงานอัตโนมัติ (OA – Office Automation) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบโปรแกรม (ซอฟแวร์)     
ของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบข้อมูลส านักงาน
อัตโนมัติ เป็นการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นการน าเครื่องมือ เครื่องใช้
หลายๆ อย่าง รวมเข้าด้วยกัน ใช้งานร่วมกัน เก็บรักษา น าไปใช้ และกระจายข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงาน
แต่ละคน ทีมงาน และธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office)  มีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน 
และเพ่ือเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือราชการ หรือหน่วยงานนั้น ๆ   
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 3. ข้อดีของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) คือ 1) ลดเวลาในการติดต่อสื่อสาร 2) เพ่ิมขีด
ความสามารถของพนักงาน ซึ่งจะลดปัญหาเรื่องการเดินทาง 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในส านักงาน 4) ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 5) 
ประหยัดสถานที่จัดเก็บเอกสาร 6) เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการจัดเก็บรวบรวมและค้นหา ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน 7) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในส านักงาน เช่น ด้านแรงงาน          
ด้านเครื่องมือ และด้านสถานที่จัดเก็บเอกสาร 8) ปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นแบบโลกาวิวัฒน์      
หรือส านักงานเสมือนจริง (Virtual Office) ลดขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ในการจัดท าต้นฉบับ จัดท า
ส าเนา และท าลายเอกสาร 9) ลดภารกิจในการเดินทางไปประชุม มาเป็นการประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ 
10) ลดปัญหาการจัดท า จัดเก็บเอกสารซ้ าซ้อนโดยใช้หลักการส านักงานปราศจากเอกสาร 
(Paperless Office)  
 4. ข้อเสีย ของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) คือ 1) ท าให้ลดการติดต่อแบบตัวต่อตัว (face-
to-face) ระหว่างพนักงานในหน่วยงานนั้น ๆ 2) ท าให้ผู้บริหารรู้สึกว่าสูญเสียอ านาจการควบคุม
ลูกน้อง 3) การใช้ระบบอัตโนมัติในชีวิตประจ าวันอาจจะท าให้เกิดความเสี่ยงเมื่อระบบการควบคุม
อัตโนมัติปฏิบัติงานผิดพลาด 4) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบัติงานอาจท าให้พนักงานไม่ย่อมรับการ 
ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน และต้องการ การฝึกอบรมเพ่ิมเติม 5) ผู้บริหารต้องลงทุนสูงซึ่งต้องวิเคราะห์
ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 5. ความส าคัญ ระบบข้อมูลส านักงานอัตโนมัติเป็นระบบที่มีจุดประสงค์หลัก คือ           
การอ านวยความสะดวกเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร ระบบเช่นนี้ เป็นการน าเครื่องมือ เครื่องใช้หลาย ๆ 
อย่างรวมเข้าด้วยกัน  ใช้งานร่วมกัน เก็บรักษา น าไปใช้ และกระจายข้อมูลระหว่างผู้ร่วมงาน แต่ละ
คน  ทีมงาน และธุรกิจ นั้น ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตัวอย่างของเครื่องมือ ส านักงานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เวิร์ดโปรเซสซิ่ง  เครื่องพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ อีเมลล์ วอยซ์เมลล์ เครื่องแฟกซ์ 
มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ คอนเฟอร์เรนซิ่ง และวิดีโอคอนเฟอร์เรน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ถูกกูมองว่ามีเพียงหน้าที่แก้ปัญหาในการท างานแต่ในปัจจุบัน ระบบที่ช่วย
เสริมการติดต่อสื่อสารในสถานที่ท างานถูกมองว่ามีความส าคัญ และต้องได้รับการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับเดียวกับระบบ TPS, MIS และ ISS ซึ่งระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) หรือระบบ
เครือข่ายมาใช้งานในส านักงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยพิจารณา Software ของระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (Office Automation) หรือที่เรียกว่าระบบ e-Office เพ่ือช่วยยกระดับและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  การน าเอาระบบ e-Office มาใช้ในส านักงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบสาร
บรรณ ระบบการอบรม ระบบการเงินและพัสดุ เป็นต้น ซึ่งมีผลท าให้ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ประหยัดกระดาษ เป็นระบบป้องกันการสูญหาย นับว่าเป็นการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างแท้จริง 
 6. ระบบสารบรรณ ระบบการเงินหรือบัญชี ระบบพัสดุ-ครุภัณฑ์ ระบบผู้บริหารและ
บุคลากร เป็นระบบย่อยของ e-Office ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานแบบองค์รวม (Integrated Management System) มีรายละเอียด ดังนี้ ระบบสารบรรณ 
เป็นระบบงานที่ยังไม่ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินงานด้านเอกสาร การรับ การส่ง 
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย เจ้าหน้าที่จะใช้การบันทึกข้อมูลในทะเบียนรับ - ส่ง         
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เป็นหลักฐานการตรวจสอบหนังสือต้องใช้เจ้าหน้าที่ค้นหาจากทะเบียนคุมหนังสือส่งผลท าให้การ
ค้นหาเอกสารและการก ากับติดตามงานท าได้ยากไม่เป็นระบบท าให้งานสารบรรณเกิดความล่าช้า     
ไม่ทันเวลา ระบบการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การค้นหาเอกสารและการ
ก ากับติดตามงานท าได้ยากไม่ทันเวลา ซึ่งในปัจจุบันใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ใช้
การรับ – ส่ง เอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงาน โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ มีความ
ทันสมัย สื่อความหมายที่ชัดเจน มีรูปแบบในการให้บริการ สนับสนุนความต้องการและดึงดูดความ
สนใจ ระบบมีมาตรฐานโปร่งใส่ตรวจสอบได้ ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะ ความช านาญใน
การรับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย ใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา ท าให้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ
บัญชีโรงเรียน เป็นลักษณะบัญชีโรงเรียนเป็นระบบบัญชีคู่ ซึ่งรวมสมุดบันทึกรายการขั้นต้น และขั้น
ปลายไว้ในสมุดเพียงเล่มเดียว ในปัจจุบันจัดท าในลักษณะของทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินในหมวดค่าใช้จ่ายรายหัวส าหรับนักเรียน ระบบพัสดุ – ครุภัณฑ์ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังช่วยในการประมวลผล
รายงานการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน อันจะน าไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  ช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อมีการจัดซื้อ/จ้าง และตรวจรับสินค้า ระบบจะท าการขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ สามารถค านวณ ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ บันทึกซ่อมแซม จ าหน่าย สูญหาย 
ขายหรือบริจาค ซึ่งท าให้ทราบสถานะของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงสามารถติดตาม และตรวจสอบได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้หน่วยงานต่าง  ๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
ระบบผู้บริหารและบุคลากร เป็นระบบที่ต้องสื่อสารผ่านไปยังบุคคลทั้งองค์กรเพ่ือส่ง-รับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ ระบบพัสดุ /จัดซื้อ-จัดจ้าง ระบบการเงิน 
ระบบบัญชีโรงเรียน หรือ แม้แต่ระบบบุคลากรทางการศึกษาเอง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระบบ 
ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ ได้ก าหนดไว้              
 7. ขั้นตอนการใช้ การปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระบบบัญชีโรงเรียน ระบบพัสดุ – ครุภัณฑ์ และระบบผู้บริหารและบุคลากร 
ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้
 งานสารบรรณ ได้แก่ 
 1. การรับ-ส่งหนังสือราชการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ คือ 1.1 วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 1.2 ออกแบบระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์
กันและสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้โดย
น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 1.3 จัดหาและ
พัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานระบบการรับ – ส่ง หนังสือ
ราชการที่ออกแบบไว้ได้ 1.4 รับ- ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด 1.5 ประเมินผลการใช้ระบบ
การรับ-ส่ง หนังสือราชการและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ 
 2. การจัดท าหนังสือราชการ 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ 2.1 ศึกษาระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับชนิดของหนังสือ
ราชการ 2.2 ออกแบบหนังสือราชการให้หน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ให้เป็นแนว
เดียวกัน โดยน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 2.3 
วิเคราะห์สภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการพิมพ์และการส าเนาหนังสือ 2.4 
ออกแบบระบบการพิมพ์และส าเนาหนังสือให้เหมาะสมกับสภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วและประหยัด ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าโดยน า
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 2.5 จัดบุคลากร
รับผิดชอบด าเนินการพิมพ์และการส าเนาหนังสือตามระบบที่ก าหนด 2.6 พิจารณาหาบุคคลภายนอก
รับด าเนินการในบางงานตามความเหมาะสมในลักษณะการจ้างท างานเพ่ือลดอัตราก าลังบุคลากร  
ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ อุปกรณ์ และการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 2.7 ประเมิน
ระบบงานพิมพ์และส าเนาหนังสือและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและอย่างสม่ าเสมอ 
 3. การเก็บหนังสือราชการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ คือ 3.1 วิเคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บเอกสารของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3.2 ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับสภาพของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนครอบคลุมลักษณะการจัดเก็บหนังสือที่ก าหนดในระเบียบงาน
สารบรรณโดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) มาใช้ด าเนินงาน 3.3 
จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานระบบการรับ-ส่ง 
หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ 3.4 ด าเนินการจัดเก็บหนังสือตามระบบที่ก าหนด 3.5 ประเมินผล
การด าเนินงานจัดเก็บหนังสือเป็นระยะ ๆ ที่จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 
 4. การให้ยืมหนังสือราชการ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ 4.1 ออกแบบระบบการให้ยืมหนังสือราชการให้สอดคล้องกับระบบ
การรับ-ส่ง และการเก็บหนังสือราชการ โดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.2 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมหนังสือราชการให้สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ และระเบียบที่เกี่ยวข้อ 4.3 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
ระยะ ๆ 4.4 น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการยืมหนังสือราชการ 
 5. การท าลายหนังสือราชการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ คือ 5.1 ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทิน ด าเนินการส ารวจ
หนังสือที่หมดอายุการเก็บจากฐานข้อมูลการเก็บหนังสือในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 5.2 จัดท าหนังสือขอท าลาย เสนอคณะกรรมการท าลายหนังสือของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 5.3 ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือประเภทที่ได้ขอท าความตกลง
กับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว 5.4 ด าเนินการท าลายหนังสือด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 6. การรับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ คือ 6.1 จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบฟอร์มบัญชีรับ-
ส่ง งานในหน้าที่ราชการ 6.2 ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจและกรอกรายการบัญชีรับ-ส่งด าเนินการ
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เป็นกลุ่มงานตามที่รับผิดชอบ 6.3 เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนาม 6.4 เก็บเป็นหลักฐานการ
รับ-ส่งงานในหน้าที่พร้อมทั้งมอบให้ผู้รับ-ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ 1 ชุด 
 จากที่กล่าวมา ระบบอีออฟฟิศในงานสารบรรณ หมายถึง ระบบที่ใช้การรับ – ส่ง เอกสาร
ทางราชการระหว่างหน่วยงาน โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ มีความทันสมัย สื่อความหมาย
ที่ชัดเจน โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ มีรูปแบบในการ
ให้บริการ สนับสนุนความต้องการและดึงดูดความสนใจ ระบบมีมาตรฐานโปร่งใส่ตรวจสอบได้ 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะ ความช านาญในการรับทราบปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย ใช้งานได้ดีตลอดเวลา ท าให้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระบบบัญชีโรงเรียน 
 โรงเรียน เป็นหน่วยงานส าคัญหน่วยหนึ่งที่ต้องท างานเกี่ยวข้องกับบุคคลจ านวนมากซึ่ง 
จะต้องมีเงินพัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้จ่ายในการ ด าเนินงานเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมี การควบคุม
การเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปในทางประหยัด และถูกต้อง ดังนั้นการบัญชีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
โรงเรียนทุกแห่ง นอกจากนี้การบัญชียังสามารถใช้เป็นหลักฐาน อ้างถึงการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน 
เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายของโรงเรียน และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
งานเป็นไปตามระเบียบและถูกต้องตามกฎหมายด้วย  
 หน่วยงานของส่วนราชการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) หน่วยงานผู้เบิก  เป็นหน่วยงานที่
วางฎีกา การเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางหรือ เบิกจากคลังจังหวัดโดยตรงและเบิกกบคลังบางอ าเภอที่
ได้รับยกเว้นให้ใช้ระบบบัญชีทั่วไปเหมือนเบิกกับคลังจังหวัด โดยหน่วยงานเหล่านี้ท าบัญชีตามระบบ
บัญชีราชการ 2. หน่วยงานย่อย หมายถึง หน่วยงานที่มีการจัดเก็บและน าส่งเงินรายได้ แผนดิน และ
หรือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งมิได้เบิกตรงต่อกรมบัญชีกลาง ที่ท าการคลังจังหวัด หรือที่ท าการ
คลังอ าเภอ เช่นแผนกการต่าง ๆ ประจ าอ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ สถานีต ารวจ สถานีอนามัย โรงเรียน
ต่าง ๆ ในสังกัด ทั้งนี้ไม่ รวมหน่วยงานตาม กฎหมาย วาด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 การท าบัญชีของส่วนราชการมีดังนี้ 1. คู่มือการบัญชีส่วนราชการส าหรับส่วนกลาง 2. คู่มือ
การบัญชีส่วนราชการส าหรับส่วนภูมิภาค 3. คู่มือการบัญชีส่วนราชการส าหรับหน่วยงานย่อย 
เนื่องจากระบบบัญชีของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคและระบบบัญชี  หน่วยงานย่อยที่  
กระทรวงการคลังสั่งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน  ได้ใช้หลักตามวิธีการบัญชีคู่ในขั้น
นี้จึงใคร่ขอน าเอกหลักการเกี่ยวกบระบบบัญชีคู่อันเป็นพ้ืนฐานของการบัญชีบางประการ รวมทั้ง
ความหมายของค ามา  
 แบบของบัญชี ได้แก่ 1) แบบบัญชีรูปตัว ที (T) มียอดแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้ายซ้ายมือ
เรียก เดบิต ด้าน ขวามือเรียก เครดิต โดยมาตรฐานทั่วไป แต่ละด้านจะแบ่งออกเป็นช่อง วัน เดือน ป ี
รายการช่องหน้าบัญชี และช่องจ านวนเงิน 2) แบบบัญชีชนิด 3 ช่อง โดยปกติจะใช้บันทึกรายการ
เพียงหน้าเดียวแต่แบ่งช่องออก เป็น วัน เดือน ปี รายการ หน้าบัญชี ด้านเดบิต ด้านเครดิต และช่อง
คงเหลือ วิธีการบัญชีคู่ การลงรายการตามหลักของบัญชีคู่นั้น หมายความว่า ทุกครั้งที่เกิดรายการขึ้น
รายการ หนึ่ง จะต้องน ามาลงรายการที่เกิดขึ้นนั้น 2 ครั้ง ในบัญชี โดยลงด้านเดบิตครั้งหนึ่งและลง
ด้านเครดิตอีกครั้งหนึ่ง ด้วยตัวเลขที่เท่ากัน จากหลักและวิธีการดังกล่าว เมื่อลงรายการแต่ละรายการ
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ที่เกิดขึ้น ยอด 2 ยอดจะเพ่ิมขึ้นพร้อมกัน จ านวนเท่ากันด้วย เมื่อถึงเวลารวมยอด หรือเก็บยอดใน
บัญชีต่าง ๆ ตอนสิ้นเดือนหรือสิ้นงวด รายการทุกรายการรวมกันแล้วจะเท่ากันทั้งด้านเดบิตและด้าน
เครดิต    
 การบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก เป็นลักษณะทั่วไปของระบบบัญชีส่วนราชการ เป็นไปตาม
หลักและวิธีการบัญชีคู่ กล่าวคือ ทุกรายการที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งจะต้องลงรายการบัญชีควบคู่ 2 ครั้ง คือ 
เดบิตบัญชีหนึ่ง และเครดิตอีกบัญชีหนึ่ง และผลรวมของยอดบัญชีด้านเดบิตจะเท่ากับด้านเครดิต
เสมอไป การลงบัญชีการเงินทุกครั้งจะต้องจ าแนกรายการการเงินออกเป็นประเภทต่าง  ๆ เสียก่อน 
แล้วจึงบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทที่ก าหนดไว้เพื่อแสดงรายการเงินที่เกิดข้ึนเป็นประเภท ๆ ไป และ
ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องการทราบประเภทของรายการเงินที่แยกย่อยออกไปอีก ก็จะต้องจัดให้มี
บัญชีย่อยตามความต้องการ การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยเหล่านี้จะท าได้ด้วยการเทียบ
ผลรวมของบัญชีย่อยต่าง ๆ รวมกัน ซึ่งจะเท่ากับผลรวมของบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เป็นบัญชีคุม 
บัญชีย่อยเหล่านั้น ระบบบัญชีนี้ใช้เฉพาะการบันทึกรายการเงินของส่วนราชการในส่วนกลางเท่านั้น
ส่วนรายการบางแห่งอาจมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะต้องมีการบันทึกรายการเงินไว้ในบัญชีของ
ตนในท านองเดียวกัน ตามวิธีการในระบบบัญชีส่วนราชการ (ส่วนภูมิภาค) ต่างหากเมื่อสิ้นเดือนหนึ่ง 
ๆ หน่วยงานในส่วนภูมิภาคจะต้องท ารายงานต่าง ๆ ตามแบบที่ก าหนดส่งให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดใน
ส่วนกลาง เพ่ือประมวลตัวเลขเข้ากับรายงานต่าง ๆ ของส่วนกลางโดยเฉพาะท าขึ้นเป็นรายงาน
การเงินของส่วนราชการนั้นทั้งหมด หลักฐานการบัญชี   
 หลักฐานการบัญชีในระบบส่วนราชการ จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. เอกสารแสดง
รายการ 2. สมุดบันทึกรายการขั้นต้น และ 3. สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย 
 การลงบัญชีเงินบ ารุงการศึกษา มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1) การรับเงินบ ารุงการศึกษา
ประกอบด้วย 1.1 การรับเงินทุกครั้งต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จ่าย 1.2 เขียนใบน าส่งเงินบ ารุง
การศึกษา 2 ฉบับ ให้ผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินเก็บไว้คนละฉบับ 1.3 บันทึกรายการรับในสมุดเงินสดใน
ช่องเดบิตเงินสดและช่องเครดิตเงินนอกงบประมาณ 1.4 บันทึกรายการรับลงในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ โดยแบ่งตามประเภทเงินงบประมาณที่ได้รับ เช่น เงินบ ารุงโรงเรียน เงินบ ารุงห้องสมุด 5. 
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการช าระเงินบ ารุงการศึกษา ตามใบเสร็จรับเงินรายตัวบุคคลในทะเบียน
รับเงินบ ารุงการศึกษา โดยแบ่งทะเบียนนักเรียนออกเป็นห้อง ๆ 2) การจ่ายเงินบ ารุงการศึกษา 
ประกอบด้วย 2.1 รวบรวมใบส าคัญคู่จ่ายที่รับจากร้านค้า และหลักฐานการจ่ายอ่ืน ๆ แล้ว เขียนใบ
เบิกเงินบ ารุงการศึกษา 2 ฉบับ เพ่ือแนบไปกับงบเดือน 1 ฉบับ และเก็บไว้ที่โรงเรียน 1 ฉบับ 2.2 
บันทึกรายการจ่ายในสมุดเงินสดในช่อง เครดิตเป็นเงินสดและช่องเดบิต เป็นเงินนอกงบประมาณ 2.3 
บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทที่จ่าย 2.4 บันทึกรายการจ่ายตามใบ
เบิกในทะเบียนที่จ่ายเงินบ ารุงการศึกษา จ าแนกตามหมวดงบประมาณ 
 จากที่กล่าวมา ระบบอีออฟฟิศในงานบัญชีโรงเรียน หมายถึง ระบบบัญชีคู่ ซึ่งรวมสมุด
บันทึกรายการขั้นต้น และขั้นปลายไว้ในสมุดเพียงเล่มเดียว โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในปัจจุบันจัดท าในลักษณะของทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
เงินนอกงบประมาณ และเงินในหมวดค่าใช้จ่ายรายหัวส าหรับนักเรียน 
 ระบบพัสดุ – ครุภัณฑ์ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP มีข้ันตอน ดังนี้ 
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 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ – เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ “http://www.gprocurement.go.th” 
  1.1 บันทึก “รหัสผู้ใช้” 
  1.2 บันทึก “รหัสผ่าน” 
  1.3 กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ 
 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.4 เมนูหลัก เข้าสู่ระบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   
1.4 กดเลือกเมนู “เพ่ิมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง” 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.5 เมน“ูเพ่ิมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง” 
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กรณีเพ่ิมแผนที ่1 : จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 
  1.5 คลิกเลือก “ป; งบประมาณ” 
  1.6 บันทึก “ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง” 
  1.7 บันทึก “แหล่งของเงิน – เงินงบประมาณ (บาท)” 
  1.8 คลิกเลือก “ประเภทเงิน พ.ร.บ. งบประมาณ” 
  1.9 บันทึก “เดือน/ป; ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบุเป็น ดดปปปป)”  
  1.10 กดปุ่มบันทึก 
 

 

 
ภาพที่ 2.6 เมนูระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
         
 จากที่กล่าวมา ระบบอีออฟฟิศในงานพัสดุ – ครุภัณฑ ์หมายถึง ระบบที่ท าการขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑ์ให้โดยอัตโนมัติ โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ 
สามารถค านวนค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ บันทึกซ่อมแซม จ าหน่าย สูญหาย ขายหรือบริจาค ซึ่งท าให้
ทราบสถานะของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ รวมถึงสามารถติดตาม และตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ระบบผู้บริหารและบุคลากร 
 เป็นระบบที่ต้องสื่อสารผ่านไปยังบุคคลทั้งองค์กรในสถานศึกษา เพ่ือส่ง -รับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ ระบบพัสดุ /จัดซื้อ-จัดจ้าง ระบบการเงิน 
ระบบบัญชี หรือ แม้แต่ระบบบุคลากรเอง โดยมีขั้นตอนในการใช้ ดังนี้ 
 การลงทะเบียนผู้ใช้ (User Account) 
 การลงทะเบียนผู้ใช้งาน เป็นการก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้กับผู้ใช้ใหม่ เพ่ือให้
สามารถเข้าใช้งาน ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะน าเข้าประวัติผู้ใช้จาก User Profile ที่ได้
สร้างไว้แล้ว ผู้ใช้ใหม่ จะได้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน (Username/Password) ที่ระบบสร้างให้โดย
อัตโนมัติ ดังนี้ 
 รหัสผู้ใช้ : เลขประชาชน 13 หลัก 
 รหัสผ่าน : 10 หลัก ประกอบด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัว
แรก วันที่เกิด 2 หลัก และเดือนที่เกิด 2 หลัก 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้ 
  1. คลิกท่ี User Account 
  2. คลิกท่ีปุ่มหลังชื่อ 
  3. คลิกเลือกชื่อ 

 
                                 ภาพที่ 2.7 การลงทะเบียนผู้ใช้ (User Account) 
 
ลงทะเบียนผู้ใช้ : ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
ภาพที่ 2.8 ลงทะเบียนผู้ใช้ : ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

1 

3 2 
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ภาพที ่2.9 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ประเภทผู้ใช้  
            
  4. คลิกเลือกบทบาทบริหาร ให้กับผู้อ านวยการโรงเรียน 
  5. คลิกปุ่มบันทึก >> ลงทะเบียนผู้ใช้ คนต่อไป 

 
 ภาพที่ 2.10 เมนูบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน 
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ลงทะเบียนผู้ใช้ : รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
ภาพที่ 2.11 ลงทะเบียนผู้ใช้ : รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
ส าหรับรองผู้อ านวยการ จะต้องไปก าหนดบทบาทบริหารในโครงสร้างสายบังคับบัญชา (Organize 
Structure) 
 
ภาพที่ 2.12 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานทั่วไป 
 
 
 

1 
2 
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ลงทะเบียนผู้ใช้ : หัวหน้ากลุ่ม 
 

 
 
ภาพที่ 2.13 ลงทะเบียนผู้ใช้ : หัวหน้ากลุ่ม 
 
 จากที่กล่าวมา ระบบอีออฟฟิศในงานบริหารและบุคลากร หมายถึง ระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมต่อในการท างานของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวกเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร
เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระบบบัญชีโรงเรียน ระบบพัสดุ – ครุภัณฑ์ โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงาน มีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้า
ใช้งาน และเพ่ือเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทุกระดับ 
(สพฐ./เขตพ้ืนที/่โรงเรียน)  
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2.4  กรณีศึกษาสถานศึกษาที่พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 นอกจากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Office) ของนักวิชาการทั้ง 14 แหล่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยขอน าเสนอลักษณะและวิธีการในการ
พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ที่เป็นการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพ่ิมเติมอีก 3 
แหล่ง คือ (1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียนพานพิทยาคม (2) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียนเมืองคง และ (3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ในโรงเรียนมีความสมบูรณ์และชัดเจน อันจะท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในภาคสนามได้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพ่ือเป็นแหล่งไปศึกษาดู
งานสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ และมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาในเรื่องที่ท าวิจัยอย่าง
หลากหลาย  ส าหรับสาระที่เป็นค าอธิบายลักษณะและวิธีการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)     
ในโรงเรียน 3 แห่งดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเว็บไซต์ของสถานศึกษา ขอน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 2.4.1 การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนพานพิทยาคม           
 โรงเรียนพานพิทยาคม (2562)  โรงเรียนพานพิทยาคม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ที่หมู่ที่ 17 บ้าน 816 บ้านป่ากว๋าว ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน          
จังหวัดเชียงราย ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยมุ่งตอบสนองต่อปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้  
 ปรัชญา: มีความรู้ คู่คุณธรรม น าจริยะ พลสมบูรณ์ (ค าสัตย์เป็นวาจาไม่ตาย) 
 พันธกิจ 
 1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ
วิชาชีพ และด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ 3) พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 4) ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 5) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ในระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และนาชาติ 
 โรงเรียนพานพิทยาคม ได้พัฒนาระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office จากคู่มือ
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสานักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการตามระเบียบ ดังตัวอย่าง ดังนี้ 
 เข้าสู่ระบบ e-Office  จะได้หน้าต่าง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.14 ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนพานพิทยาคม      
      
 ความหมายในแต่ละเมนู 
 1. การน าหนังสือรับรับเข้าสู่ระบบหมายถึงการน าหนังสือรับจากภายนอก เข้าสู่ระบบ   
 2. แสดงหนังสือท่ีเข้าสู่ระบบแล้วหมายถึง หนังสือที่น าเข้าระบบทั้งหมด 
 3. หนังสือที่ฝ่ายบริหารส่งกลับมาให้สารบรรณด าเนินการ หมายถึง หนังสือที่ฝ่ายบริหาร 
ส่งกลับให้สารบรรณด าเนินการหรือส่งต่อให้บุคคลอ่ืน 
 4. หนังสือที่ต้องติดตาม หมายถึง หนังสือที่รอการตอบกลับและหนังสือที่ต้องด าเนินการ
ต่อหรือรอด าเนินการ 
 5. พิมพ์ทะเบียนหนังสือรับ หมายถึง การรายงานหนังสือออกมาในรูปแบบหนังสือรับเป็น 
รูปเล่มที่เราสามารถบันทึกเก็บในซีดีได้ 
 6. การน าลายเซ็นของเจ้าหน้าที่  หมายถึง การจัดการลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธุรการเพ่ือ 
เกษียณหนังสือถึงผู้อ านวยการ 
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1. เลือกเมนูน าเอกสารรับเข้าแฟ้ม จะแสดงดังรูป 

 
ภาพที่ 2.15 เมนูน าเอกสารรับเข้าแฟ้ม 
 
หมายเลข 1 คือเลขทะเบียนรับ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงเลขท่ีใหม่ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเลข 
   ได้ตามความต้องการและในปีใหม่จะเริ่มเลข 1 ให้ทุกปี 
หมายเลข 2 เป็นเลขท่ีได้มาจากหนังสือรับต้นฉบับ 
หมายเลข 3-6 เป็นข้อมูล ที่ได้มาจากหนังสือรับต้นฉบับ 
หมายเลข 7 เป็นเอกสารหนังสือรับที่เป็นไฟล์ pdf เท่านั้น ได้จากการ copy หรือ สแกนหนังสือ 
หมายเลข 8 เป็นจ านวนหน้าของหนังสือรับทั้งหมด 
หมายเลข 9 เป็นเลขหน้าที่ผู้บริหารลงนาม  
หมายเลข 10 เป็นข้อความเตือนความจ าหรือถ้าพิมพ์ว่าด่วนมาก ก็จะแสดงสีแดงให้ฝ่ายบริหาร 
   ได้เห็นว่าด่วน ต้องพิจารณาเร่งด่วน 
หมายเลข 11 เป็นการเลือกพิมพ์ barcode และตราปั๊มชื่อโรงเรียนเลขที่ วันที่รับหนังสือ หรือไม่ 
หมายเลข 12 ปุ่มนี้ใช้บันทึก เมื่อพิมพ์เอกสารครบทุกช่องแล้ว  
 
ตัวอย่างหนังสือรับที่ลงทะเบียนแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
       
ภาพที่ 2.16 ตัวอย่างหนังสือรับที่ลงทะเบียนแล้ว 
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2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือ โดยเช็คจาก บาร์โค้ด และตราปั้ม ดังรูป  
    
 
 
 
 
 
 
   
ภาพที่ 2.17 ตัวอย่างหนังสือที่สมบูรณ์ จะมีบาร์โค้ด และตราปั้ม 
 
            -  หนังสือที่สมบูรณ์ จะมีบาร์โค้ด และตราปั้ม  
 -   หากหนังสือไม่ สมบูรณ์ จะไม่มีบาร์โค้ด และตราปั้ม ให้แก้ไขโดย 
  
 ลบหนังสือฉบับนั้นออกจากระบบก่อน แล้วใช้โปรแกรมหรือไปที่เมนูรวมไฟล์ pdf         
                                                       
    
 
 
 
 
    
 
  
ภาพที่ 2.18  ภาพตัวอย่างลบหนังสือที่ไม่สมบูรณ ์ 
 
 คลิก UPLOAD FILES  แล้วเลือกไฟล์หนังสือ 1 ไฟล์ ไฟล์หน้ากระดาษเปล่าที่เป็น ไฟล์ pdf 1 ไฟล์ 
               
 
 
 
 
   
 
 
ภาพที่ 2.19 ตัวอย่างการเลือกไฟล์หนังสือ 
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คลิก  JOIN  FILES   เมื่ออัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว  โปรแกรมก็จะรวมไฟล์ให้เป็น  1  ไฟล์ 
 
 
 
 
 
 
 
               
   

 
 ภาพที่ 2.20 ตัวอย่างการอัพโหลดไฟล์ 
 
ให้น าหนังสือท่ีอัพโหลดเสร็จแล้ว เข้าระบบอีกครั้ง   (เวลาน าเข้าระบบ  เราจะไม่นับจ านวนหน้าไฟล์
เปล่า ให้นับเฉพาะหน้าจ านวนหนังสือ)    
    การลบหนังสือ  
      - คลิกท่ีลงทะเบียนหนังสือรับ   
     -  คลิกท่ี แก้ไข/เกษียณ 
      -  คลิกท่ี  ลบหนังสือฉบับนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.21 หน้าหลัก งานสารบัญโรงเรียนพานพิทยาคม      
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ภาพที่ 2.22 การลงทะเบียนหนังสือส่ง 
 
3. เมนูลงทะเบียนรับหนังสือ คือ หนังสือที่เราน าเข้าระบบทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 2.23 เมนูลงทะเบียนรับหนังสือ 
 
4. เลือกส่งหนังสือฉบับนี้ส่งให้ใครเกษียณหนังสือ 

 
 ภาพที่ 2.24  เมนเูลือกส่งหนังสือเพ่ือเกษียณหนังสือ       
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  หากกรณีเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นผู้เกษียณหนังสือถึงผู้อ านวยการโดยตรง 
 4.1  พิมพ์รายละเอียดการรับหนังสือท้ังหมด แล้วบันทึก 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.25 รายละเอียดการรับหนังสือเพ่ือบันทึก 
 
4.2 บันทึกเสร็จแล้วให้ เลือกผู้เกษียณหนังสือ  
4.3  คลิกตรงช่อง เกษียนหนังสือเสนอผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.26 เมนูการบันทึก และผู้เกษียณหนังสือ 
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4.4 พิมพ์ข้อความเสนอ ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.27 ภาพแสดงเกษียนหนังสือโดยธุรการ 
 
4.5 คลิก บันทึกลงในหนังสือแบบใหม่ 

 
ภาพที่ 2.28 การบันทึกลงในหนังสือแบบใหม ่
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4.6   รอเอกสารจากการบันทึก จะออกมาในรูปแบบนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.29 ตัวอย่างเอกสารจากการบันทึก 
 
4.7 คลิกเลือกข้อความที่เราพิมพ์ มาวางตรงตามท่ีเราต้องการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.30 การเลือกข้อความที่เราพิมพ์ มาวางตรงตามท่ีเราต้องการ 
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4.8   เสร็จแล้วหนังสือจะออกมาในรูปแบบที่เราต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.31 ตัวอย่างหนังสือจะออกมาในรูปแบบที่เราต้องการ 
 
5. เมนู หนังสือส่งกลับจากฝ่ายบริการ เป็นการส่งหนังสือจากฝ่ายบริหารที่เกษียณหนังสือเสร็จแล้วให้
ทางสารบรรณด าเนินการต่อ เช่น ส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือพิมพ์เอกสารปิดประกาศ ถ้าส่งต่อให้
คลิกหมายเลข 1 เพ่ือเลือกบุคลากรที่ต้องการส่ง 
 
 
 
 
        
       
 
ภาพที่ 2.32 เมนู หนังสือส่งกลับจากฝ่ายบริการ 
 
จากรูปข้างต้นด าเนินการดังนี้  
       หมายเลข 1 คลิกเพ่ืออ่านหนังสือ จะให้สารบรรณด าเนินการอย่างไร ถ้าให้ส่งต่อ เลือกชื่อ โดย
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คลิกสี่เหลี่ยมตามหมายเลข 2 จนครบทุกคน และคลิกหมายเลข 3 เพ่ือแสดงว่าหนังสือฉบับนี้เสร็จ
เรียบร้อย และคลิกหมายเลข 4 เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
ภาพที่ 2.33 เมนูเพ่ือเปิดดูข้อมูลของหนังสือเข้า เพ่ือบันทึกข้อมูล 
  
6. เมนู หนังสือรับที่ต้องติดตาม ถ้าหนังสือมีการติดตามจะแสดง เลขจ านวนหนังสือที่ เมนูนี้ เช่น

 แสดงว่ามีหนังสือที่ต้องติดตาม 19 ฉบับ โดยจะไปแสดงยังผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกคนที่ มีชื่อในหนังสือฉบับต่าง ๆ ถ้าต้องการปลดหนังสือที่ด าเนินการแล้ว ให้คลิกที่ 
หมายเลข 1 ตามรูปขา้งล่าง 
 
 
 
 
        

 
 

 
 
ภาพที่ 2.34 เมนู หนังสือรับที่ต้องติดตาม 
 

จะปรากฏดังรูปนี้ ให้เลือก ปุ่มด าเนินการแล้วตามหมายเลข 1 และท าการบันทึก ตาม
หมายเลข 2 หนังสือฉบับนี้ก็จะหายไปจากเมนูนี้ ตัวเลข 19 (จ านวนหนังสือท่ีต้องติดตาม) จะลดเหลือ  
18 ฉบับ  
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ภาพที่ 2.35 ภาพปรากฏหนังสือที่ต้องติดตาม 
 
7. เมนู พิมพ์ทะเบียนหนังสือรับ ใช้ส าหรับพิมพ์หนังสือรับเพ่ือท าการเย็บเล่มเมื่อสิ้นปีเพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานหรือจะบันทึกลงใน CD ก็ได้เช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.36 เมนู พิมพ์ทะเบียนหนังสือรับ 
 
 
 
 
 
 
 



79 

8. เมนู  จัดการลายเซ็นของเจ้าหน้าที่     
  8.1 คลิกตรงจัดการลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.37 เมนู จัดการลายเซ็นของเจ้าหน้าที่     
 
8.2  upload ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่เข้าไป (ไฟล์ต้องเป็น รูปแบบ jpg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.38 ตัวอย่าง upload ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่เข้าไป (ไฟล์ต้องเป็น รูปแบบ jpg) 
 
9. เมนู รวมไฟล์  pdf หมายถึงการรวมไฟล์หนังสือจาก 2 -3 ไฟล์ เป็นไฟล์เดียว        
 
 
 
 
 
  
      

 

ภาพที่ 2.39 การรวมไฟล์หนังสือจาก 2 -3 ไฟล์ เป็นไฟล์เดียว        
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9.1 คลิก รวมไฟล์ pdf จะปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
 
   
       
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.40 ตัวอย่างการรวมไฟล์ pdf 
 
9.2 คลิก UPLOAD เพ่ือเลือกไฟล์ 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
      
 
 
ภาพที่ 2.41 การ UPLOAD เพ่ือเลือกไฟล์ 
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9.3 เมื่อเลือกไฟล์ เสร็จจะปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 2.42 ตัวอย่างจากการเลือกไฟล์เสร็จจะปรากฏดังภาพ 
 
9.4 คลิก JOIN FILES    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
ภาพที่ 2.43 ตัวอย่างโปรแกรมก็จะรวมไฟล์ให้เป็น  1 ไฟล์   
 
9.5 เมื่อคลิก JOIN FILES โปรแกรมก็จะรวมไฟล์ให้เป็น  1 ไฟล์  (สามารถรวมหลายๆ ไฟล์ได้) 
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10. เมนูออกหนังสือราชการ  (หมายถึง การออกค าสั่งต่าง ๆ เช่น ค าสั่งไปราชการ , ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน , รายการงานประชุม )  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.44 เมนูออกหนังสือราชการ   
 
1. คลิก ออกหนังสือราชการ จะมีสองแบบ คือ 
    1.1 Upload file ค าสั่ง เพื่อลงนาม กรณีท่ีให้ผู้อ านวยการลงนามในค าสั่งผ่านระบบด้วย 
Tablet /มือถือ 
  1.2 Upload file ค าสั่งที่ลงนามแล้ว กรณีที่ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการลงนามใน
ค าสั่งแล้ว เราต้องการเก็บเข้าระบบโดยตรง 
 
 
 
คลิก Upload file ค าสั่ง เพือ่ลงนาม กรณีท่ีผู้อ านวยการลงนามค าสั่งผ่านระบบด้วย Tablet / มือถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.45 ตัวอย่างออกหนังสือราชการ ทั้ง 2 แบบ 
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ภาพที่ 2.46 เมนูเลือกรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
 
           1. ให้กรอกข้อมูล A – K และบันทึกข้อมูล ( L ) 
           A. ใส่เลขท่ีค าสั่ง  
           B. ให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการหรือแต่งตั้งคณะกรรมการภายในโรงเรียน 
           C. สรุปเนื้อหาว่าท าอะไร  
           D. สถานที่ไป  
           E. ระยะเวลาไปราชการหรือจัดกิจกรรม 
           F. วันที่ออกค าสั่ง 
           G. เลือกผู้ลงนาม 
           H. เลือกชนิดของหนังสือ 
          I. เลือกจ านวนหน้าของหนังสือและหน้าที่ผู้บริหารจะต้องลงนาม 
          J. เลือกไฟล์ค าสั่งที่บันทึกเป็น PDF แล้ว 
          K. เลือกรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน   แล้วกดบันทึก   
2. เมนูหนังสือราชการที่ลงทะเบียนแล้วหมายถึง ค าสั่งทั้งหมดท่ีเราน าเข้าระบบแล้วจะปรากฏดังภาพ 
 
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.47 เมนูหนังสือราชการที่ลงทะเบียนแล้ว 
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3. เมนูแก้ไขค าสั่งไปราชการ หมายถึง ค าสั่งที่ผู้บริหารส่งกลับมาให้แก้ไข 
4. พิมพ์ทะเบียนค าสั่งทั้งหมด หมายถึง ทะเบียนคุมค าสั่งทั้งหมด ซึ่งเราสามารถพิมพ์เก็บไว้เป็นข้อมูล
ได้ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.48 การพิมพ์ทะเบียนค าสั่งทั้งหมด 
 
คู่มือการใช้งาน จะอยู่ในเมนูเอกสารอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                
 
 
               
ภาพที่ 2.49 คู่มือการใช้งานของโรงเรียนพานพิทยาคม 
 
 จากกรณีศึกษาของโรงเรียนพานพิทยาคม ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) หมายถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ 
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วิธีการใช้ และวงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบความปลอดภัยโดยมี Username 
และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน ประกอบด้วยระบบการท างานย่อย 19 ระบบ 
ได้แก่ 1) ระบบสารบรรณ 2) ระบบผู้บริหาร 3) ระบบครู 4) ระบบนักเรียน 5) ระบบผู้ปกครอง 6) 
ระบบสารบรรณกลุ่มงาน  7) ระบบบุคลากร 8) ระบบพนักงาน 9) ระบบแผนงาน 10) ระบบพัสดุ 
11) ระบบการเงิน 12) ระบบงานวัดผล 13) ระบบกิจการนักเรียน 14) ระบบดูแลนักเรียน 15) ระบบ
เรียนรวม 16) ระบบสุขภาพนักเรียน 17) ระบบสารสนเทศ 18) ระบบแฟ้มสะสมผลงาน 19) 
กิจกรรมชุมนุม และผู้ดูแลระบบ (Admin) ก าหนดได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ในการควบคุมสิทธิการเข้า
ใช้งาน (ซึ่งผู้ดูแลระบบระดับเขตพ้ืนที่ จะเป็นผู้จัดการให้แก่โรงเรียน) 2) ผู้ใช้ทั่วไป คือ ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรอ่ืน ๆ ในโรงเรียน และหน้าที่ของผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน ได้แก่ 1) การเพ่ิมข้อมูล
บุคลากร (User Profile) 2) การสร้างข้อมูลผู้ใช้ (User Account) 3) การจัดโครงสร้างสายบังคับ
บัญชา (Organize Structure) และก าหนดบทบาท/หน้าที่พิเศษของเจ้าหน้าที่ในระบบงานต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นไปตามรูปแบบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 2.4.2 ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนเมืองคง 

 โรงเรียนเมืองคง (2562) โรงเรียนเมืองคง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ถนนเมืองคง- บ้านวัด ต าบลเมืองคง อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนเมืองคง ใช้ระบบตามหน่วยงานที่สังกัดของส านักงานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยมุ่งตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าประสงค ์ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ ภายในปี 2563 โรงเรียนเมืองคงจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้มาตรฐานสากลบนฐานคุณธรรม ความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

 พันธกิจ 
 1) พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และทักษะฝีมือแรงงานและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานทวิศึกษา 2) 
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการบริหารจัดการคุณภาพ 3) 
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) พัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

เป้าประสงค์  
1) ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และทักษะฝีมือแรงงาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานทวิศึกษา มาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล 2) ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารจัดการระบบคุณภาพ 3) ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมใช้บริบทของชุมชน ท้องถิ่นเป็นฐาน และการวัด
ประเมินเพื่อพัฒนาระบบ และมีประสิทธิภาพ  4) ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล 5) สร้าง
ภาคีเครือค่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนเมืองคง  ได้พัฒนาระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office จากคู่มือ
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสานักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการตามระเบียบ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  
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โปรแกรมสร้างหนังสือ – ตั้งเรื่องเสนอหนังสือส่งส าหรับ ส านักงานฯ 
เขา้ระบบที ่http://portal.obec.go.th 
วัตถุประสงค์ เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างหนังสือของหน่วยงาน เพ่ือท าการออกเลขของ

หน่วยงานหรือออกเลขของหน่วยงานสารบรรณกลางและท าการส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
การใช้งานโปรแกรม การตั้ง-(บันทึกสร้างหนังสือ) 
บทบาทเจ้าหน้าที่ login เข้ามาในระบบ การสร้างหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Office)   
1. คลิกเลือกโปรแกรมบันทึกตั้งเรื่อง ตามล าดับภาพ ด้านล่าง  

 

 
  ภาพที่ 2.50 การสร้างหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โรงเรียนเมืองคง   
 
 2. รายละเอียดการบันทึกจากภาพ ด้านล่าง 
  -  เลขที่หนังสือ โปรแกรมแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อท าการออกเลขท่ีหนังสือ 
  -  ลงวันที่ โปรแกรมแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อท าการออกเลขท่ีหนังสือ 
  -  ประเภทของหนังสือ  คลิกปุ่ม เพ่ือเลือกจาก list รายการประเภทของหนังสือ 
  -  ชั้นความเร็ว  คลิกปุ่ม เพ่ือเลือกจาก list รายการชั้นความ 
  -  ชั้นความลับ  คลิกปุ่ม เพ่ือเลือกจาก list รายการชั้นความลับ 
   -  เรื่อง ป้อนเรื่องเป็นตัวอักษรความยาวไม่เกิน 2000 ตัวอักษร 
  -  เรียน  คลิกปุ่ม เพ่ือเลือกจากรายการ 
  -  จาก โปรแกรมแสดงชื่อผู้ตั้งเรื่องตามข้อมูลผู้ใช้งาน 
  -  สาระส าคัญ ป้อนเรื่องเป็นตัวอักษรความยาวไม่เกิน 1000 ตัวอักษร 
 หมายเหตุ ป้อนเรื่องเป็นตัวอักษรความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
 

http://portal.obec.go.th/
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ภาพที่ 2.51 รายละเอียดการบันทึกสร้างหนังสือ 
 
 Tab “หนังสือน าส่ง” แสดงรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ 
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ภาพที ่2.52 แสดงรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ 
 
 คลิกปุ่ม  เพ่ือลบรายการเอกสารสแกนและเอกสารแนบ โดยที่ เลือกหน้ารายการ 

 คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงหน้าจอสแกนเอกสาร ดังภาพ เครื่องที่ใช้งานโปรแกรมนี้ต้องต่อ 
 คลิกปุ่ม  เพ่ือแสดงหน้าจอแนบไฟล์เอกสาร ดังภาพ ด้านล่าง คลิกตามขั้นตอนดังภาพ 
ด้านล่าง 

3. จากภาพด้านล่างแสดงการแนบหนังสือส่ง โดยคลิกที่  ตอจากนั้น คลิกที่   (หรือเลือก
ไฟล์) เพ่ือทาการแนบเอกสาร จากคอมพิวเตอร์ ที่พิมพ์ไว้แล้ว เสร็จแล้วคลิกที่ ตกลง จากขั้นตอน 1-
3 จากภาพด้านล่าง 
 

 
ภาพที่ 2.53 ภาพแสดงการแนบหนังสือส่ง 
 
 4. จะแสดง เอกสารที่เราท าการเลือก เข้ามา ในแท็บ หนังสือน าส่ง แสดงไฟล์ที่ทาการ
แน๊บ ชื่อหนังสือ  และแท๊บ สิ่งที่ส่งมาด้วย แสดงไฟล์ที่
ทาการแน๊บ  
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ภาพที่ 2.54 ภาพแสดงเอกสารที่เราท าการเลือกเข้ามาในแท็บหนังสือน าส่ง 
 
 5. ช่อง จึงเรียนมาเพ่ือโปรด ด้านล่าง จะแสดงรายละเอียดของหนังสือ ว่าจึงเรียนมาเพ่ือ 
อะไร...เหมือนกับที่เราท าบันทึกเสนอ ด้วยเอกสารแบบเดิม ครับ ว่าจึงเรียนมาเพ่ือ....(วัตถุประสงค์
อะไร) ในที่นี ้สมมุติว่าเพื่อ ทราบและเห็นควรแจ้งโรงเรียน 

 
ภาพที่ 2.55 ภาพแสดงรายละเอียดของหนังสือ 
 
 6. เมื่อคลิกเลือกสถานศึกษาแล้ว จะมีป๊อบอับ มาให้เลือก ค าสั่ง : ลงนามถึง ท าการคลิก
ที่ที่เมนูหรือ แท๊บ สถานศึกษา เพ่ือเลือกส่งให้สถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัด ) แล้วคลิกเลือกโรงเรียน
ที่จะส่ง ถ้าหากคลิกเลือกที่ ส านักงานเขตพื้นที่ ที่สังกัด หมายถึงส่งให้กับโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด 
แต่ถ้าเลือกเฉพาะ ส่งเป็นบางโรง ให้คลิกเลือก    ตรงน้าชื่อโรงเรียนที่ต้องการส่งหนังสือไป 

 เสร็จแล้ว คลิก ตกลง ดังตัวอย่าง ด้านล่าง  
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ภาพที่ 2.56 ภาพเลือกโรงเรียนที่จะส่งข้อมูล 
  
             7. เมื่อเลือกสถานศึกษา (โรงเรียนที่ท าการจะส่งเรียบร้อยแล้ว ในช่อง เสนอผู้บริหาร 
เลือกเสนอ ผอ.กลุ่ม คลิก ตกลง  

 
ภาพที่ 2.57 ตัวอย่างการเลือกสถานศึกษาเสนอผู้บริหาร  
 
                 ระบบจะถามยืนยันอีกครั้ง ตามภาพ ให้คลิกเลือก ok  

 

 
ภาพที่ 2.58 ตัวอย่างการยืนยันของระบบ 
 
 จากกรณีศึกษาของโรงเรียนเมืองคง ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน โดยการเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยมีรูปแบบ 
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วิธีการใช้ และวงจรของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบความปลอดภัยโดยมี Username 
และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน ประกอบด้วยระบบการท างานย่อย 1 ระบบ ได้แก่ 
ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)    
 2.4.3 ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนศรัทธาสมุทร  

 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  (2562) โรงเรียนศรัทธาสมุทร ต้ังอยู่เลขที่ 122 หมู่ 3 ถนนเอกชัย 
ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงครามและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 10 ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยมุ่งตอบสนองต่อปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 ปรัชญา ประพฤติดี ความรู้ดี มีคุณธรรม 
 วิสัยทัศน์ โรงเรียนมาตรฐานสากล บนความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจ 
 1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 2) พัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4) พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 5) พัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้สู่ความเข้มแข็ง 

 อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร 
 1) มารยาทดี: การไหว้ วาจาสุภาพ 2)  มีวินัย : ปฏิบัติตามระเบียบวินัย รักษาความ

สะอาด ไม่หนีเรียนมาโรงเรียน เข้าเรียน และส่งงานตรงเวลา 3) น้ าใจงาม : มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ 
ช่วยเหลือ แบ่งปัน 4) มีความพอเพียง : อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

 เป้าประสงค์ 
 1. ด้านนักเรียน ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด สื่อสาร

สองภาษา  ใช้ เทคโนโลยี  มีทักษะชีวิต  มีความรับผิดชอบต่อสั งคมประเทศชาติและโลก 
 2. ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีมาตรฐาน ตามระบบ
คุณภาพการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วม 

 3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 
โรงเรียนมีสื่ อวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่แหล่ง เรียนรู้ที่พอเพียงและเ อ้ือต่อการเรียนรู้  
 4. ด้านทรัพยากร โรงเรียนมีทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ 

 กลยุทธ์  
 1) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 2) พัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4) พัฒนาบุคลากร 5) สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้            
 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ได้พัฒนาระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  e-Office จากคู่มือ

ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสานักงานอิเล็กทรอนิกส์  (e-Office) 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
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10 โดยโรงเรียนศรัทธาสมุทรได้ด าเนินการตามระเบียบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  
 การสร้างข้อมูลผู้ใช้ของโรงเรียน  
 1. เข้าเว็บไซต์ http://portal.obec.go.th/wps/portal ให้เลือกที่เมนู LOGIN เพ่ือเข้าสู่
ระบบดังรูป 

 
 ภาพที่ 2.59  ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนศรัทธาสมุทร   
 
 2. Login เข้าระบบด้วยผู้ใช้ที่เป็น Admin ระดับโรงเรียน ที่ทางส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ก าหนดให้ โดยระบบได้ก าหนดรูปแบบของการก าหนดรหัสการเข้าใช้งานไว้ดังนี้ 
 ID ผู้ใช้ = เลขประจ าตัวประชน 13 หลัก 
 รหัสผ่าน = 3 ตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษ + 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ + วัน
เกิด + เดือนเกิด 
 ยกตัวอย่างเช่น ทักษพร งามข า (Taksaporn Ngamkhum) เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 
2527 รหัสผ่านจะเป็น taknga1605     

 
 ภาพที่ 2.60  Login เข้าระบบด้วยผู้ใช้ที่เป็น Admin ระดับโรงเรียน     
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 3. เมื่อเข้าระบบได้แล้วให้ไปที่เมนู User Profile เพ่ือเพ่ิมบุคลากรของโรงเรียนในระบบ 
และให้ก าหนดบทบาทหน้าที่เป็น ผู้ใช้งานทั่วไป 

 
ภาพที่ 2.61 เมน ูUser Profile เพ่ือเพ่ิมบุคลากรของโรงเรียน 
 
 4. ระบบจะเข้ามาหน้าทะเบียนบุคคล ให้ท าการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อมูลที่
มี * เป็นข้อมูลที่จ าเป็นต้องกรอก ไม่อนุญาตให้เว้นว่างไว้ เมื่อกรอกครบแล้วให้คลิกที่ปุ่ม + เพิ่ม หรือ 
คลิกท่ีปุ่ม บันทึก เมื่อต้องการการบันทึกข้อมูล คลิกปุ่ม ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิกข้อมูลบนหน้าจอ 
 

 
ภาพที่ 2.62 เมนรูะบบหน้าทะเบียนบุคคล 
 
           รายละเอียดการบันทึก 
           - ประเภทบุคคล ต้องระบุประเภทบุคคลเลือก Option ไทย หรือ ต่างชาติ 
           - เลขหนังสือเดินทาง ถ้าเลือกประเภทบุคคล เป็น ต่างชาติ ต้องระบุเลขหนังสือเดินทาง 
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            -     เลขประจ าตัวประชาชน ถ้าเลือกประเภทบุคคลเป็นไทยต้องระบุเป็นตัวเลข 13 หลัก 
 -     เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ต้องระบุเป็นตัวเลขไม่เกิน 13 หลัก 
 -     เพศ ต้องระบุเพศ เลือก Option ชาย หรือหญิง 
 -     ค าน าหน้าชื่อ เลือกรายการค าน าหน้าชื่อ 
 -     ชื่อ ต้องระบุชื่อของบุคลากร 
 -     ชื่อสกุล ต้องระบุสกุลของบุคลากร 
 -     ชื่อ (อังกฤษ) ต้องระบุชื่อภาษาอังกฤษของบุคลากร 
 -     ชื่อสกุล (อังกฤษ) ต้องระบุชื่อสกุลอังกฤษของบุคลากร 
 -    วันที่เกิด ต้องระบุวันที่เกิดของบุคลากร (ตัวอย่าง 1 ม.ค. 2496 ให้ระบุ 01/10/2496) 
 -     สถานภาพต้องระบุสถานภาพ เลือก โสด สมรส หย่า หรือหม้าย 
 -     ศาสนา เลือกรายการศาสนา 
 -     ประเภทบุคลากร เลือกประเภทบุคลากร 
 -     สถานะใช้เบิกสวัสดิการให้บุตร ระบุสถานะใช้เบิกสวัสดิการให้บุตร  เลือก Option 
ตนเอง คู่สมรส หรือไม่เบิก 
 -     วันที่เลิกจ้าง/พ้นอายุราชการ ระบุวันที่วันที่เลิกจ้าง/พ้นอายุราชการ (กรณีเลิกจ้าง 
หรือ พ้นอายุราชการ) 
 
 ท้องท่ีที่บรรจุครั้งแรก 
 -     จังหวัด เลือกจังหวัดที่บรรจุครั้งแรกจาก List รายการจังหวัด 
 -     อ าเภอ/เขต เลือกอ าเภอ/เขตท่ีบรรจุครั้งแรกจาก List รายการอ าเภอ 
 -     วันที่บรรจุ ต้องระบุวันที่บรรจุของบุคลากร ใช้รูปแบบเดียวกับการกรอกวันเกิด 
 -     วันที่เกษียณอายุราชการ โปรแกรมจะค านวณให้จากการระบุค่าวันที่เกิด 
 หน่วยงานต้นสังกัด 
 -      หน่วยงานต้นสังกัด เลือกรายชื่อโรงเรียนที่สังกัด 
 ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ 
  -     หน่วยงาน ให้เลือกหน่วยงานปฏิบัติเป็นรายชื่อโรงเรียนที่สังกัด 
 -     ต าแหน่ง เลือกต าแหน่งของบุคลากร จาก List รายการ 
 -     เลขที่ต าแหน่ง ระบุเลขที่ต าแหน่ง 
 -     เงินเดือน ต้องระบุเงินเดือนของบุคลากร 
 -     เงินประจาต าแหน่ง/วิทยฐานะ ระบุเงินประจาต าแหน่ง/วิทยะฐานะ 
 -     เงินค่าตอบแทน ระบุเงินค่าตอบแทนของบุคลากร 
 หมายเหตุ ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูลบุคลากร ในการเลือก * หน่วยงานต้นสังกัด 
และให้เลือก – ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ - เป็นชื่อโรงเรียนที่สังกัดท้ัง 2 ช่อง 
 5. เมื่อกรอกข้อมูลบุคลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ออก เพ่ือออกจากโปรแกรมระบบจะถาม
ยืนยันว่าต้องการออกจากโปรแกรมหรือไม่ ให้คลิก OK ระบบจะกลับมาหน้าแรก 
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 6. ให้เข้าไปในส่วนของการบริหารจัดการผู้ใช้งานของหน่วยงานที่เมนู User Account เพ่ือ
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน ท าการก าหนด Username, Password และ ก าหนดข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆของ
ผู้ใช้งานเพ่ือบริการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย 
   · เพ่ิมผู้ใช้ 
 แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ 
 Disable/Enable ผู้ใช้ 
 7. ลงทะเบียนผู้ใช้งานเป็น โดยการก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้กับผู้ใช้ใหม่ เพ่ือให้
สามารถเข้าใช้งาน Portal ได ้ให้เลือก ชื่อ และท าการเลือกเจ้าหน้าที่ท่ีลงทะเบียน user profile ไว้ 

 

 
ภาพที่ 2.63 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
 
 8. เมื่อเลือกชื่อเพ่ือลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสมาชิกที่ระบุรหัส
ผู้ใช้และรหัสผ่าน และในส่วนของบทบาทผู้ใช้งาน e-Office ให้เลือกเป็น ผู้ใช้งานทั่วไป ดังรูป 
จากนั้นคลิกปุ่มบันทึกเพ่ือลงทะเบียน และ  
 9. คลิกลงทะเบียนผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 2.64 เมนเูลือกชื่อเพ่ือลงทะเบียน ผู้ใช้งานทั่วไป 
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 10. หากบุคลากรที่ลงทะเบียนเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนให้เลือก บทบาทบริหาร เป็น
ผู้อ านวยการส านัก เพ่ือให้การก าหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชาในส่วนของ Organize Structure 
ให้ถูกต้องต่อไป 

 
ภาพที่ 2.65 การลงทะเบียนของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

การจัดการบทบาท/หน้าที่พิเศษ สารบรรณกลาง ของโรงเรียน 
 1. เข้าใช้งานระบบที่เว็บไซต์ http://portal.obec.go.th/wps/portal แล้ว Login เข้า
ระบบด้วยผู้ใช้ที่เป็น Admin ระดับโรงเรียน จากนั้นให้เข้าไปที่เมนู Organize Structure 

 
ภาพที่ 2.66 Login เข้าระบบด้วยผู้ใช้ที่เป็น Admin ระดับโรงเรียน 
 
  2. ระบบจะเข้าสู่หน้าก าหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชา ให้คลิกที่สามเหลี่ยมเล็ก จะ
แสดงโครงสร้างสายบังคับบัญชาของโรงเรียนดังภาพ 
 
 
 
 
       
 
ภาพที่ 2.67 ระบบก าหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชา         
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 3. ให้คลิกที่ปุ่ม การจัดการบทบาท/หน้าที่พิเศษ เพ่ือจัดการเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนให้มี
บทบาทเป็นสารบรรณกลางของโรงเรียน 
 4. ระบบจะเข้ามาที่หน้าก าหนดโครงสร้างสายบังคับบังชา ให้คลิกที่  เพ่ือค้นหา
เจ้าหน้าที ่
 

 
ภาพที่ 2.68 เมนูการจัดการบทบาท/หน้าที่พิเศษ  
 
 5. จากตัวอย่างเลือกชื่อ นามสกุล เมื่อเลือกแล้ว คลิก ตกลง 
 6. เลือกบทบาทให้กับเจ้าหน้าที่เป็น สารบรรณกลาง แล้วคลิกปุ่ม บันทึก  
 7. เมื่อเจ้าหน้าที่ในบทบาทสารบรรณกลาง Login เข้ามาใช้งานในระบบ หากมีรายการที่
รอด าเนินการจะแสดงพร้อมระบุบทบาท สารบรรณกลางไว้ด้วย ดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 2.69 บทบาทสารบรรณกลาง Login เข้ามาใช้งานในระบบ 
 
 8. หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนปลงเจ้าหน้าที่ในบทบาทสารบรรณกลางให้เข้าไป
ด าเนินการตามขั้นตอนในข้อ 1-5 จากนั้น ให้เอา Checkbox ในช่องสารบรรณกลางออกแล้วกด
บันทึก 
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ภาพที่ 2.70 ช่องสารบรรณกลาง เพ่ือการบันทึกข้อมูล 
  
 การก าหนดเลขหนังสือส่งของโรงเรียน 
 1. เข้าใช้งานระบบที่เว็บไซต์ http://portal.obec.go.th/wps/portal แล้ว Login เข้า
ระบบด้วยผู้ใช้ที่เป็น Admin ระดับโรงเรียน 
 2. คลิกเลือก เมนูบริการข้อมูลพื้นฐานงานสารบรรณ ตามล าดับภาพด้านล่าง 

 
  ภาพที่ 2.71 การก าหนดเลขหนังสือส่งของโรงเรียน  
      
 3. แล้วคลิกท่ี ตารางรหัสรูปแบบหนังสือ 

 
ภาพที่ 2.72 ตารางรหัสรูปแบบหนังสือ 
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            4. หากยังไม่มีการก าหนดรหัสรูปแบบหนังสือ ระบบจะแจ้งว่าไม่พบข้อมูล ให้คลิกปุ่ม OK 
 5. ระบบจะเข้ามาที่หน้าตารางรหัสรูปแบบหนังสือ 

 
  ภาพที่ 2.73 ตารางรหัสรูปแบบหนังสือ ในเมนูที ่2       
  
 
              6. ให้คลิกที่        เพ่ือเพ่ิมเลขประจ าตัวส่วนราชการ จะมี Popup ขึ้นมาให้พิมพ์เลข
หนังสือของหน่วยงาน เช่น ที่ ศธ 04177.001/ และระบุวัน ก าหนดวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด เสร็จ
แล้วท าการบันทึก ตามข้ันตอนดังตังอย่างด้านล่าง 
 

 
ภาพที่ 2.74 เพ่ิมเลขประจ าตัวส่วนราชการ จะมี Popup เพ่ือพิมพ์เลขหนังสือของหน่วยงาน 
 

 7. ระบบจะท าการบันทึกเลขประจาตัวส่วนราชการ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ ออก 
ระบบจะถามยืนยันว่าต้องการออกจากโปรแกรมหรือไม่ ให้คลิก OK ระบบจะกลับมาหน้าแรก 
 

1 



100 

 
   ภาพที่ 2.75 ภาพเมนูออกจากระบบ 
          
 จากกรณีศึกษาของโรงเรียนศรัทธาสมุทร ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร งานของ
ส านักงาน ลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งหนังสือราชการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 10 ได้ด าเนินการจัดอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) โดยโรงเรียนศรัทธาสมุทร
ได้ด าเนินการตามระเบียบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ประกอบด้วย การ
สร้างข้อมูลผู้ใช้ของโรงเรียน การจัดการบทบาท/หน้าที่พิเศษ สารบรรณกลางโรงเรียน การก าหนด
เลขหนังสือส่งของโรงเรียน การใช้งานโปรแกรมสร้างหนังสือส าหรับโรงเรียน การรับ-ส่งหนังสือ         
ของโรงเรียน การออกเลขหนังสือทันที การสอบถามหนังสือราชการ การเรียกทะเบียนหนังสือส่ง    
การออกเลขค าสั่งทันที การดูประวัติค าสั่งที่ออกไปแล้ว และแผนการขอกันเลข 
 กล่าวโดยสรุป ขั้นตอนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่กล่าวถึงข้างต้น หมายถึง 
ขั้นตอนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ที่
เป็นผลจากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์รูปแบบระบบอี-ออฟฟิศ         
(e-Office) ในโรงเรียน การออกแบบรูปแบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office )ในโรงเรียน การพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ในโรงเรียน  การน าระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปใช้ในโรงเรียน และ
การประเมินความสัมฤทธิ์ผลของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  
 เนื่องจากในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นั้นค าถามส าคัญ คือ จะพัฒนาอะไร 
(What) และพัฒนาอย่างไร (How) ดังนั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพแสดงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีใน 
3 ประเด็นดังนี้ คือ 
- ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือการพัฒนา 
- ลักษณะของ ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
- ขั้นตอนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 จากทัศนะที่ศึกษามา 14 แหล่ง  มี 3 ระบบ  และกรณีศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพาน
วิทยาคม โรงเรียนเมืองคง และโรงเรียนศรัทธาสมุทร และยังมีเพ่ิมเติมมาอีก 1 ระบบคือผู้บริหาร รวม
แล้ว 4 ระบบ ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาระบบอีออฟฟิศ แสดงภาพประกอบดังต่อไปนี้ 
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ภาพที ่2.4 ภาพกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของระบบอี-ออฟฟิศ 
 
 

ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือการพัฒนา 
 

ระบบ 

งานสารบรรณ 
ระบบ       

บัญชีโรงเรียน 
ระบบ 

พัสด-ุครุภัณฑ์ 
ระบบผู้บริหาร
และบุคลากร 

1) ระบบสารบรรณ 
2) ระบบสารบรรณ
กลุ่มงาน 
3) ระบบแผนงาน 
4) ระบบสารสนเทศ   

1) ระบบ
การเงิน 

1) ระบบพัสดุ 1) ระบบผู้บริหาร 2) ระบบครู 3) ระบบ
นักเรียน 4) ระบบผู้ปกครอง 5) ระบบ
บุคลากร 6) ระบบพนักงาน 7) ระบบงาน
วัดผล 8) ระบบกิจการนักเรียน 9) ระบบ
ดูแลนักเรียน 10) ระบบเรียนรวม 11) 
ระบบสุขภาพนักเรียน 12) ระบบแฟ้ม
สะสมผลงาน 13) กิจกรรมชุมนุม 
 

การวิเคราะห์รูปแบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ในโรงเรียน 

การออกแบบรูปแบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ในโรงเรียน 

การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน 
 

การน าระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ไปใช้ในโรงเรียน 
 

 

การประเมินความสัมฤทธิ์ผลของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
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2.5  เครื่องมือแบบสอบถาม/ตัวชีวัดของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 ธนัช อ่อนทา (2558) ได้กล่าวถึงเครื่องมือ/ตัวชีวัดของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) มีดังนี้ 
 1. การก าหนดความสามารถพื้นฐานของระบบที่ต้องการ 
 ในการด าเนินการน าเอาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจัดการเอกสาร จะอยู่บน
พ้ืนฐานของเว็บเบสแอพพลิเคชั่น(Web-based Application) โดยมีการก าหนดความสามารถพ้ืนฐาน
ของระบบที่ต้องมีดังนี้ 1) มีระบบยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าใช้งาน 2) มีระบบจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร
ตามท่ีก าหนด 3) สามารถเพ่ิมตู้เอกสาร แฟ้มเอกสารได้เพ่ือแยกหมวดหมู่เอกสาร 4) สามารถเพ่ิม ลบ 
แก้ไขเอกสาร เลขทะเบียนเอกสารได้ 5) สามารถค้นหาเอกสารได้หัวข้อ หรือชื่อไฟล์ที่แนบ 6) 
สามารถอัพโหลดไฟล์ หรือรูปภาพเอกสารได ้7) สามารถแสดงจ านวนเอกสารให้เห็นได้ทั้งในตู้เอกสาร 
และแฟ้มเอกสาร 8) สามารถก าหนดระยะเวลาการแสดงเอกสารได้ 
 2) การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ 
 ในขั้นตอนการเลือกเครื่องมือจ าเป็นจะต้องให้ผู้ใช้งานเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก  โดย
ทั้งนี้คุณสมบัติของเครื่องมือที่น ามาวิเคราะห์จะถูกก าหนดจากผู้ใช้งานเป็นหลัก  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
เครื่องมือที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานในการเลือกเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องตรงตามข้อก าหนดพ้ืนฐานที่ต้องการของระบบ  และต้องเป็น
เครื่องมือที่ผู้พัฒนากับผู้ใช้ระบบเข้าใจได้ง่ายโดยโครงสร้างของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใน
โครงงานนี้จะน าเอาซอฟต์แวร์ที่ซื้อลิขสิทธิ์ (License) น ามาใช้เพ่ือให้ได้ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและให้ผู้ใช้งานได้ข้อก าหนดตรงตามความต้องการ  จึงท าการ
เปรียบเทียบซอฟต์แวร์ 2 ชนิด คือ E-Document 2.0 และ DocSYS 
 
ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือที่เลือกใช้งาน            
 E-Document 2.0 DocSYS 

คุณสมบัติของเครื่องมือ  
ขนาดของซอฟต์แวร์ 8MB 34.9 MB 
โปรแกรมพื้นฐานที่ใช้คู่กับซอฟต์แวร์ Java JDK 7.0 (76.1 MB) 

Application Server 
GlassFish3.1 (32.1 MB) 
Database 
PostgreSQL9.04 (46.5 MB) 
XML Editor XML 
Editor(1 MB) 

XAMPP 
(118.7 MB) 

 E-Document 2.0 DocSYS 
คุณสมบัติของเครื่องมือ   

ความยากง่ายของการตดิตั้งซอฟตแ์วร์ ปานกลาง ง่าย 

ความยืดหยุ่นลิขสิทธิ์ในการพัฒนาต่อ ไม่อนุญาต แก้ได้ดดัแปลง และ 
พัฒนาต่อได ้
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มีเมนูภาษาไทย ม ี มี 
การเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ ง่าย ง่าย 
การพัฒนาเวอรชั์นใหม่ของซอฟต์แวร์ 2 ครั้ง 6 ครั้ง 
ซอฟต์แวร์สามารถท างานได้ใน 
ระบบปฏิบัติการ 

Windows, Mac 
OSX 

Windows, Linux 

ราคาลิขสิทธิ ์ ถูก ถูก 
การก าหนดติดตั้งซอฟแวร์ต่อเครื่อง 1 License ต่อ 1 เครื่องที่ติดตั้ง ติดตั้งไม่จ ากัด 
การดูแล Support ปัญหาของ 
ซอฟแวร ์

ภายใน24ช่ัวโมง ภายใน24ช่ัวโมง 

 
 จากตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือที่เลือกใช้งานจะเห็นข้อได้เปรียบ
หรือความยืดหยุนของซอฟต์แวร์ทั้ง 2 ชนิด โดย ซอฟแวร์ DocSYS จะมีข้อได้เปรียบมากกว่าและมี
อิสระในการพัฒนาดัดแปลงแก้ไขซอฟแวร์ได้มากกว่า มีการอัพเดทเวอร์ชันของซอฟต์แวร์มากกว่าซึ่ง
ท าให้เห็นถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องของผู้พัฒนาซอฟแวร์นี้ 

 

ตารางท่ี 2.2 เปรียบเทียบความสามารถของเครื่องมือตามข้อก าหนดพ้ืนฐานที่ต้องการ  
 

ความต้องการของระบบจัดการ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

E-Document 2.0 DocSYS 

ด้านการจัดการของผู้ดูแลระบบ  
สร้างตู้จดัเก็บเอกสารเพื่อแยกหมวดหมู่ ได้ ได้ 
สร้างแฟ้มย่อยเอกสาร ไม่ได ้ ได ้
ก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงตู้เอกสาร-แฟ้มเอกสาร ได ้ ได ้

มีภาษาไทยในเมนูจัดการระบบ มี มี 
เพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ใช้งาน ได ้ ได ้
การเข้ารหัส Password ในฐานข้อมูล ไม่ม ี MD5 
ปรับขนาดเมนูอัตโนมัต ิเมื่อใช้งานบน 
Tablet หรือ Smartphone 

ไม่ได ้ ได ้

ความต้องการของระบบจัดการ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

E-Document 2.0 DocSYS 

ด้านการจัดการของผู้ดูแลระบบ  
แก้ไขดัดแปลงพัฒนาระบบต่อ ไม่ได ้ ได ้
ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน แผนกผู้ใช้งาน ไม่ได ้ ได ้
ความเร็วในการแก้ไขและแสดงผล เร็ว เร็วมาก 
ความง่ายของการบริการจัดการระบบ ง่าย ง่าย 
แสดงจ านวนผู้ใช้ในปัจจุบัน มี ไม่ม ี
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แสดงจ านวนเอกสารให้เห็นท้ังในตู้ 
หลักและตู้ย่อย 

ไม่ได ้ ได ้

 

ด้านการใช้งานของผู้ใช้   

น าเข้าไฟลเ์อกสารและเขียนรายละเอียด ได ้ ได ้
แก้ไขเอกสารและรายละเอียด ได ้ ได ้
สแกนเอกสารบนเว็บ ได ้(แต่ต้องลง 

WebScanX 
Plug-inเพิ่ม) 

ไม่ได ้

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร ได ้ ได ้
ดูเอกสารPDF บนเว็บเว็บบราวเซอร์ ไม่ได ้ ได ้
เลือกแชร์เอกสารให้เฉพาะบุคคล ไม่ม ี มี 
ค้นหาเอกสารจากช่ือไฟลเ์อกสารที่แนบ ไม่ได ้ ได ้
ค้นหาเอกสารจากหัวข้อหรือรายละเอียดเอกสาร ได ้ ได ้
ความง่ายของการใช้งานซอฟต์แวร์ ง่าย ง่าย 
การใช้งานเครือข่ายผ่านอินเตอรเ์น็ต ได ้ ได ้

 
 จากตารางที ่2.2 เปรียบเทียบความสามารถของเครื่องมือตามข้อก าหนดพ้ืนฐานที่ต้องการ 
ท าให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าซอฟต์แวร์ DocSYS มีความสามารถและความยืดหยุ่นในการพัฒนาได้
มากกว่า ซอฟต์แวร์E-Document 2.0 
 ไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้งานของผู้ดูแลระบบสามารถแบ่งหมวดหมู่ของตู้เอกสารย่อยและ
แฟ้มเอกสารได้หลากหลายกว่า และมีการเข้ารหัสในฐานข้อมูลเพ่ือป้องกันรหัสผ่านถูกโจรกรรม 
รวมถึงการท างานที่รวดเร็วและจัดรูปแบบอัตโนมัติเมื่อใช้งานบน Tablet หรือSmartphone อีกทั้ง
ยังสามารถศึกษาพัฒนา ดัดแปลงแก้ไขซอฟแวร์ได้อย่างอิสระเต็มที่อย่างถูกกฎหมาย 
 ส่วนในด้านผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ DocSYS ออกแบบให้ใช้งานง่าย สามารถเรียกดูไฟล์
เอกสารได้บนเว็บบราวเซอร์โดยไม่ต้องดาวโหลดมาไว้ในเครื่องแล้วเปิด ท าให้ประหยัดเวลาในการ
เรียกดูเอกสารมาก สามารถก าหนดแชร์เอกสารได้ว่าจะให้บุคคลไหนมองเห็นเอกสาร และยังสามารถ
ค้นหาเอกสารได้หลากหลายแม้กระท้ังค้นจากไฟล์เอกสารที่แนบไว้ 
 3) ความสามารถของซอฟแวร์ DocSYS 
 DocSYS เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บเอกสารภายในองค์กรให้มีระบบระเบียบมากขึ้น
สามารถใช้ได้ท้ังหน่วยงานราชการ เอกชน และบุคคลทั่วไป โปรแกรมท างานในระบบWeb Base นั่น
หมายถึงผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องเดียวโดยติดตั้งได้ทั้งบนระบบWindows และLinux ก็
สามารถแบ่งปันให้เครื่องอ่ืน ๆในองค์กรใช้งานได้ทั้งในแบบLAN และอินเตอร์เน็ต 
 3.1 ความสามารถของซอฟต์แวร์พอสรุปได้ดังนี้ 
  - ซอฟต์แวร์สามารถท างานได้บนหลายระบบปฏิบัติการเช่น Windows, Linux เป็นต้น 
  - รองรับ PHP เวอร์ชัน 5.3.28+ ขึ้นไป 
  - ขนาดพ้ืนที่ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ 34.9 MB 



105 

  - ใช้ฐานข้อมูล MySQLโดยตั้งติดโปรแกรม XAMPP Apache+MariaDB+PHP+Perl 
  - ใช้ cURL ในการอัพเดทซอฟต์แวร์ 
  - ติดตั้งซอฟต์แวร์และ config ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 
  - มีรหัสพิเศษในการเข้าใช้งานครั้งแรก 
  - มีเมนูระบบเป็นภาษาไทย 
  - พัฒนา ดัดแปลง แก้ไขซอฟต์แวร์ได้อิสระ 
  - มีประสิทธิภาพในการค้นหาเอกสารสูงสุด ค้นหาเอกสารได้ละเอียดและรวดเร็ว 
  - จัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรในรูปแบบของ Client-Server คือมีเครื่อง
ที่ท างานเป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้บริการข้อมูลและเครื่องลูกข่าย (Client) ใช้งานระบบผ่านทาง 
Web browser เช่น Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome 
  - ตรวจสอบความครบถ้วนของระบบที่ต้องการโดยตั้งค่าใน php.ini ตรวจสอบได้จาก
http://localhost/docsys/requirements/ 
 

 
 
ภาพที่ 2.77 ภาพการตรวจสอบความครบถ้วนของระบบที่ตั้งค่าใน php.ini 
 
 3.2 ส่วนความปลอดภัยของระบบสามารถสรุปได้ดังนี้ 
  - เขา้ถึงเอกสารได้โดยการ Login ยืนยันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
  - สามารถก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน โดยการก าหนดสิทธิ์ได้ว่ากลุ่มนั้น ๆ มีสิทธิ์ท าอะไร
ได้บ้าง 
  - รหัสผ่านในฐานข้อมูลเข้ารหัสแบบ MD5 
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  - สามารถก าหนดชื่อบุคคลที่ต้องการให้มองเห็นเอกสารได้ 
  - เลือกก าหนดแชร์เอกสารเป็นกลุ่มได้ 
 3.3 ความสามารถในการแบ่งการจัดเก็บเอกสารเป็นดังนี้ 
  - ตู้เอกสารก าหนดชื่อตู้ อักษรน าหน้า ก าหนดเลขตัวอักษรทะเบียนตู้ 
  - แฟ้มเอกสาร ระบุข้อมูลแฟ้ม ชื่อแฟ้ม เลขทะเบียน เลขที่ในเอกสาร ลงวันที่ตั้งสถานะ
เผยแพร่เอกสาร ระบุชื่อผู้บันทึก 
 3.4 ความสามารถในการแนบไฟล์เอกสารสรุปได้ดังนี้ 
  - อัพโหลดที่เป็นไฟล์เอกสาร Microsoft Office ได้ทุกชนิด เช่น .docx,.pptx,.xlsx, 
เป็นต้น 
  - อัพโหลดไฟล์ที่เป็น Netware Printer Definition File หรือ .pdfได้ 
  - อัพโหลดไฟล์ที่เป็นภาพได้ทุกชนิด เช่น .jpg, .png, .bmp, เป็นต้น 
 3.5 เครื่องมือในการจัดการระบบของผู้ดูแลสามารถท าได้ดังนี้ 
  - เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 
  - เพ่ิม ลบ แก้ไขตู้เอกสาร แฟ้มเอกสารตามหมวดหมู่ 
  - เพ่ิม ลบ แก้ไขแผนก รหัสแผนก 
   - เพ่ิม ลบ แก้ไขกลุ่มผู้ใช้ และก าหนดสิทธิ์ 
  - อัพเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ผ่านระบบควบคุมบนเว็บบราวเซอร์ 
 3.6 ข้อมูลของผู้ใช้สามารถจัดการได้ดังนี้ 
  - รหัสผู้ใช้งาน 
  - ค าน าหน้า ชื่อ-สกุล 
  - แผนกผู้ใช้งาน 
  - สถานะ ใช้งานปกติกับระงับการใช้งาน 
  - กลุ่มผู้ใช้งาน 
  - ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน 
 3.7 Indexing คือการสร้างดัชนีเพื่อเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลเอกสาร ดังนี้  
  Search key เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ใช้ในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูล 
  Index file ประกอบด้วยการบันทึกท่ีจะถูกสร้างขึ้นเรียกว่ารายการดัชนี มีรูปแบบดังนี้ 
 

Search key pointer 
 
 3.8 Hashing คือการจัดการข้อความทั้งหมดให้เป็นดัชนี เพ่ือใช้ระบุต าแหน่งในการเก็บ
ข้อมูลของอาร์เรย์ หรือเรียกว่า การท าแฮช (Hash) 
 4) ติดตั้งซอฟต์แวร์พร้อมทดลองใช้งานเบื้องต้น 
 เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติและเลือกซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถตรงตามข้อก าหนดที่
ต้องการได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการทดลองติดตั้งแล้วลองใช้งานเพ่ือใช้งานเบื้องต้นในการทดสอบความ
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เหมาะสมเพ่ือให้ทราบว่าซอฟต์แวร์ที่เลือกตรงกับข้อก าหนดที่ต้องการไว้หรือไม่สิ่งที่เตรียมเพ่ือ
ทดสอบติดตั้งซอฟต์แวร์ มีดังนี ้
 1. OS Windows2003R2 ระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยจ าลองใน 
VMware Workstation 
 2. xampp-win32-1.8.2-6-VC9-installer.exe เป็นโปรแกรมที่รวบรวม Apache, 
PHP,MySQL, phpMyAdmin มาไว้ด้วยกันเพ่ือใช้ในการรัน Web Server และสร้างฐานข้อมูล 
 3. DocSYSversion 1.06 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เมื่อติดตั้ง
ซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าหลักดังรูปที่3.4 หน้าหลักโปรแกรมจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ DocSYS 
 

 
 

ภาพที ่2.78 หน้าหลักโปรแกรมจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ DocSYS 
 

 5) การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานและความสามารถของซอฟต์แวร์ 
 หลังจากท าการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปจะเป็นการทดสอบ
คุณสมบัติพ้ืนฐาน โดยทดสอบความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ได้ท าการติดตั้งไปแล้วว่ามีคุณสมบัติ
เบื้องต้นตรงตามข้อก าหนดหรือไม่ 
 
ทดสอบล็อกอินเข้าสู่ระบบ DocSYS ครั้งแรกจะยังไม่มีข้อมูลตู้เอกสารใดๆ 
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ภาพที่ 2.79 การล็อกอินเข้าสู่ระบบครั้งแรก 
 
ทดสอบระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ สร้าง ลบ แก้ไข User สามารถใช้งานได้ปกต ิ
 

 
ภาพที่ 2.80 การทดสอบระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ สร้าง ลบ แก้ไข User  
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ภาพที่ 2.81 การทดสอบระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 
 
ทดสอบระบบจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน และก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน เพ่ิม ลบ แก้ไข ใช้งานได้ปกติ 
 

 
ภาพที่ 2.82 การทดสอบระบบจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน และก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน เพ่ิม ลบ แก้ไข 
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ภาพที่ 2.83 การทดสอบระบบจัดการกลุ่มผู้ใช้งาน และก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน 
 
ทดสอบระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตามสิทธิ์ที่ผู้ดูแลระบบก าหนด 
 

 
 
ภาพที่ 2.84 การทดสอบระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว 
 
 



111 

ทดสอบระบบสร้างตู้เอกสาร และแฟ้มเอกสาร การแนบไฟล์เอกสาร 
 

 
ภาพที่ 2.85 ทดสอบระบบสร้างตู้เอกสาร และแฟ้มเอกสาร การแนบไฟล์เอกสาร 
 

 
ภาพที่ 2.86 ทดสอบระบบสร้างตู้เอกสาร และแฟ้มเอกสาร 



112 

 
 
ภาพที่ 2.87 การทดสอบระบบสร้างตู้เอกสาร แฟ้มเอกสาร และการแนบไฟล์เอกสาร 
 
 6) การวางแผนงานและการน าระบบไปใช้งานในองค์กร 
 ในการน าระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปใช้ในองค์กรจะต้องมีแผนการ
ด าเนินงานเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความพร้อมในการใช้งานระบบ มีข้ันตอนดังนี ้
 6.1 จัดให้มีการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และจัดตั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็นผู้ดูแลระบบ 
  - ผู้รับผิดชอบระบบหรือผู้ดูแลระบบ 1 คน 
  - เจ้าหน้าที่ดูแลด้านข้อมูลและตั้งหมวดหมู่เอกสาร 1คน 
  - ผู้ใช้ระบบคือบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด 
 6.2 จัดเตรียมทรัพยากรที่ใช้ส าหรับในการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนซอฟต์แวร์  เช่น อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์แสกนเอกสาร เป็นต้น 
  - เครื่อง Server ที่ใช้รันระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Intel Xeon E3-1240v2 
3.4Ghz Ram 4Gb HDD 2TB ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 
  - เครื่องแสกนเนอร์ความเร็วสูง Canon imageFORMULA P-215 
  - อุปกรณ์เครือข่ายพื้นฐาน 
 6.3 ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งตั้งค่าการใช้งานพ้ืนฐาน 
 6.4 ท าการทดสอบระบบตรวจเช็คปัญหาก่อนที่จะใช้งานจริง หากเจอปัญหาการใช้งานให้
แก้ไขปัญหาจนกว่าจะสามารถใช้งานระบบได้สมบูรณ์ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ 
 6.5 การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกจะต้องให้ผู้ดูแลระบบสร้างผู้ใช้งานทั้งหมด  และเริ่ม
ด าเนินการสร้างตู้เก็บเอกสาร และแฟ้มเอกสารตามหมวดหมู่เดิม พร้อมทั้งเริ่มด าเนินการน าเข้า
เอกสารทั้งหมด 
 6.6 จัดท าแผนการบ ารุงรักษาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ระบบคงอยู่และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา 
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 7) ตัวชี้วัดเวลาในการค้นหาเอกสาร 
 จากการที่ได้จัดท าระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยเอาเครื่องมือ DocSys เข้ามา
ช่วยสนับสนุนงานด้านเอกสาร ได้ท าการวัดผลโดยการทดลองค้นหาเอกสารและจับเวลาโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 10 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้งานจริง ซึ่งผลท าให้การค้นหาเอกสารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
โดยสามารถอธิบายและสรุปได้ดังนี้ 
  
 ตารางท่ี 2.3 ระยะเวลาค้นหาเอกสาร 

การด าเนินงาน ระยะเวลาเม่ือไม่ได้ใช้ EDMS ระยะเวลาเม่ือใช้ EDMS 
ค้นหาเอกสารคนที่ 1 960 วินาที 32 นาที 
ค้นหาเอกสารคนที่ 2 840 วินาที 30 นาที 
ค้นหาเอกสารคนที่ 3 1140 วินาที 25 นาที่ 

ค้นหาเอกสารคนที่ 4 900 วินาที 35 นาที 
ค้นหาเอกสารคนที่ 5 720 วินาที 38 นาที่ 
ค้นหาเอกสารคนที่ 6 600 วินาท ี 32 นาที 
ค้นหาเอกสารคนที่ 7 1020 วินาที 22 นาที 
ค้นหาเอกสารคนที่ 8 540 วินาที 28 นาที 
ค้นหาเอกสารคนที่ 9 720 วินาที 35 นาที 
ค้นหาเอกสารคนที่ 10 660 วินาที 34 นาที 

เฉลี่ยรวม 810 วินาที 31.1 วินาที 
             
 จากตารางที่ 2.3 แสดงระยะเวลาค้นหาเอกสารเมื่อไม่ได้ใช้ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) โดยการจับเวลาใช้หน่วยวัดเป็นวินาทีได้ผลเฉลี่ยรวม 810 วินาที และเมื่อ
น าเอาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) เข้ามาใช้ค้นหาเอกสารโดยจับเวลาตั้งแต่ล็อกอิน
เข้าสู่ระบบ ค้นหาเอกสาร และดาวน์โหลดเอกสารได้ผลเฉลี่ย 31.1 วินาที ซึ่งการค้นหาเอกสารด้วย
ระบบ EDMS ใช้เวลาน้อยกว่ามาก 
 8) ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
 จากการทดสอบโดยให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารในโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร  
ทดลองใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และกรอกแบบส ารวจความพึงพอใจการใช้งานระบบ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากกลุ่มผู้ใช้งานจ านวน 16 คน ผลการส ารวจความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบ สามารถสรุปได้ดังต่อนี้  
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ตารางที ่2.4  แสดงผลส ารวจระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบจากผู้ใช้จ านวน 16 คน 
 

รายการ 
 

ระดับความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับ มาก

ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1. ความสะดวกในการเข้าใช้งาน
ระบบ 

10 คน 
 

4 คน 2 คน 0 คน 0 คน 5 

2. การท าความเข้าใจระบบท าได้
ง่ายไมซ่ับซ้อน 

3 คน 7 คน 6 คน 0 คน 0 คน 4 

3. ระบบสามารถใช้งานได้
ครบถ้วนทุกฟังก์ชันตามความ
ต้องการผู้ใช้ 

1 คน 12 คน 3 คน 0 คน 0 คน 4 

4. ความรวดเร็วในการท างานของ
ระบบ และความเสถียรของระบบ 

3 คน 5 คน 8 คน 0 คน 0 คน 3 

5. ความมั่นใจในความ 
ปลอดภัยของระบบ 

6 คน 5 คน 5 คน 0 คน 0 คน 5 

6. ความถูกต้องของข้อมูล 4 คน 8 คน 4 คน 0 คน 0 คน 4 
7. การค้นหาเอกสารท าได้ง่าย
สะดวก 

4 คน 8 คน 4 คน 0 คน 0 คน 4 

8. ภาพรวมของระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

9 คน 7 คน 0 คน 0 คน 0 คน 5 

สรุปคะแนนความพึงพอใจ 5 7 4 0 0 4 
 
จากที่สรุปคะแนนความพึงพอใจในตารางที่ 2.4 สามารถน ามาสร้างกราฟวงกลมได้ดังนี้ 
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ภาพที ่2.88 กราฟวงกลมแสดงระดับความพึงพอใจโดยคิดเป็นร้อยละ 
 
 จากกราฟวงกลม รูปที่ 2.7 แสดงถึงระดับความพึงพอใจการในใช้ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดซึ่งประเมินจากผู้ใช้งานจริงทั้งหมด 16 คน โดยคะแนนเฉลี่ยในระดับพึงพอใจ
มากอยู่ที่ 44% คะแนนเฉลี่ยในระดับพึงพอใจมากที่สุดอยู่ที่ 31% และคะแนนเฉลี่ยระดับพึงพอใจ
ปานกลางอยู่ที ่25% 
 บริษัท Max Savings  (Thailand) Co., Ltd. (2563) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะเด่นของ
ระบบส านักงานอีเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 
 คุณลักษณะเด่นและความอัจฉริยะของระบบ (Smart e-Office Features) ได้แก่  
 1) ถูกออกแบบเพ่ือใช้งานเป็น "ส านักงานแบบเสมือนจริง" (Virtual Office) ที่ให้ทุกคน
จากทุกทิศ ทั่วไทย และทั่วโลกเข้ามาท างานร่วมกันได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังส านักงานจริง (โปรดดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุกระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office 
เพียงหนึ่งเดียว") ซึ่งปัจจุบัน หลังจากท่ีระบบ e-Office ของ CryptBot™ ได้ผ่านการใช้งานจากหลาย
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ท าให้ระบบ e-Office ของ CryptBot™ ไม่ใช่เป็นเพียง 
"ซอฟต์แวร์" เท่านั้น หากแต่เป็น "ฐานความรู้ด้านการบริหาร" (Management Knowledgebase) ที่
สั่งสมความรู้ด้านการบริหารที่ดี (Best Practices of Management) ที่ได้จากค าแนะน าของผู้บริหาร
ระดับสูงของหลายหน่วยงานที่ได้ใช้งาน ซึ่งวิธีการบริหารจัดการที่ดีเหล่านี้ ได้ถูกน ามาปรับปรุงเป็น
ขั้นตอนท างานและการบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมาตรฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพใน
ซอฟต์แวร์ระบบ e-Office ของ CryptBot™ Version ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อท่านซื้อ
ซอฟต์แวร์ของเรา หรือ ท่านยังคงจ้างให้เรา MA หรือ ดูแลบ ารุงรักษาระบบ นั่นก็หมายความว่า ท่าน
จะได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพที่เพ่ิมพูนขึ้นนี้ไปด้วย ถึงขณะนี้ อาจกล่าวได้

กราฟวงกรมแสดงระดับความพึงพอใจ 

25% 

31% 

44% 

http://www.eofficeservice.com/download/Brochure/eOffice-Network.pdf
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ว่า ระบบ e-Office ของ CryptBot™ ได้กลายเป็น "เครือข่ายของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารของสังคมไทย" (Thai Social Management Knowledgebase Network) จากองค์กรหนึ่ง
ไปสู่อีกองค์กรหนึ่งไปเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งนี่ เท่ากับเป็นการ "ลดความเสี่ยงด้านการบริหาร" 
(Management Risk Reduction) และ "เพ่ิมโอกาสของความส าเร็จ" ในการบริหารจัดการ 
 2) ผู้เข้าใช้ระบบสามารถลงบันทึกเวลาท างานและเลิกงานในระบบได้โดยตรง (มีทั้งแบบที่
กรอกรหัสผ่านและสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งบันทึกเวลาแทนกันไม่ได้) และสามารถน าข้อมูลการลงเวลาไป
ท างานเชื่อมโยงกับระบบลาได้  
 3) ผู้เข้าใช้ระบบสามารถลงบันทึกเวลาท างานและเลิกงานในระบบได้โดยตรง (มีทั้งแบบที่
กรอกรหัสผ่านและสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งบันทึกเวลาแทนกันไม่ได้) และสามารถน าข้อมูลการลงเวลาไป
ท างานเชื่อมโยงกับระบบลาได้  
 4) ช่วยลดขั้นตอนและภาระการท างานของพนักงาน โดยปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท างาน
ด้วยมือให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ โดยระบบสามารถส่งเอกสารแบบต่อเนื่องอัตโนมัติไปยังบุคคลต่างๆ 
ที่อยู่ในเส้นทางที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ โดยที่สามารถก าหนดได้ว่าจะให้ผู้รับแต่ละรายด าเนินการอย่างไร
กับเอกสารเหล่านั้น และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่ชั่วโมงหรือก่ีวัน  
 5) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ถูกออกแบบภายใต้หลักการ "Economy of Speed" คือ 
ออกแบบให้ระบบท างานแบบ "ยิ่งเร็ว ยิ่งต่อเนื่อง ก็จะยิ่งประหยัด และเพ่ิมประสิทธิภาพ" โดยการใช้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้เกิดการน าเข้าข้อมูล ประมวลผล และออกรายงานโดยอัตโนมัติในทันที 
(Real Time) เมื่อผู้สร้าง หรือ ผู้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการสร้าง อนุมัติงาน และลงนาม
ดิจิทัลบนเอกสาร หรือ ที่เรียกหลักการนี้ว่า "On-The-Job Data Entering, Processing & 
Reporting" จึงท าให้ผู้บริหารซึ่ง "อยู่บนหอคอยงาช้าง" สามารถติดตามงาน หรือ เอกสาร หรือ 
รายงาน หรือ สถานะ การด าเนินงานล่าสุดขององค์กรได้ในทันทีตลอดเวลา และยังสามารถ drill 
down เจาะลึกลงไปยังเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงอีกด้วย ท าให้สะดวกต่อการตรวจสอบ
ภายใน (ในเชิงป้องกัน)  
 6) เมื่อเปิดดูเอกสารที่ส่งไปยังผู้รับเพ่ือด าเนินการ ระบบจะแสดงเอกสารฉบับล่าสุดเสมอ 
ท าให้ไม่ต้องเสียเวลาติดตาม หรือ สอบถาม  
 7) ระบบถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร และการ
ประยุกต์ใช้งานในด้านต่างอีกมากมาย อาทิเช่น ใช้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านงบประมาณ พัสดุ 
จัดซื้อ-จัดจ้าง การเงิน บัญชี และบุคลากร (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร "การเชื่อมโยง “ทุก
ระบบสารสนเทศ” ขององค์กรเป็นระบบ e-Office เพียงหนึ่งเดียว") ซึ่งมีผลในการน าเข้าข้อมูล 
ประมวลผล และออกรายงานโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาน าเข้าข้อมูล เหมือนกับการใช้งานกับ
เอกสารกระดาษท่ีท างานแบบ After-Job Data Entering ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาในการน าเข้าข้อมูล
และได้รายงานช้าแล้ว ยังมีโอกาสที่จะน าเข้าข้อมูลผิดพลาดอีกด้วย (โปรดคลิกที่นี่ เพ่ือดูรายละเอียด
เพ่ิมเติม)  
 8) เป็นระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office System/Digital Office System)/
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System)/ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัล 
(Digital/Electronic Management System)/ระบบวางแผน/บริหารงานทรัพยากรองค์กร (ERP 

http://www.eofficeservice.com/download/Brochure/eOffice-Network.pdf
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(Enterprise Resource Planning) System) ที่ใช้ฟังก์ชันการลงนามและเข้ารหัสลับแบบ
อิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัล ทั้งที่ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบทั่วไปและการเข้ารหัสการลงนามและรหัส
ลับด้วยเทคนิคแบบ PKI (Publickey Infrastructure) และสามารถตรวจสอบการแก้ไขเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามแล้วได้ รวมทั้งสามารถแสดงใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic/Digital 
Certificate) ของผู้ลงนามเอกสารผ่านทาง Web-Browser ได ้ 
 9) ใช้เทคนิคการยืนยันตัวบุคคลที่ลงนามแบบขั้นสูงที่ใช้เทคนิค 2FA (Two-Factor 
Authentication) ที่สามารถยืนตัวตนแบบผสมผสานได้หลายรูปแบบและ/หรือจากหลายอุปกรณ์ 
เช่น การยืนยันตัวตนเพ่ือการลงนามด้วยรหัสผ่านของการล็อคอินเข้าระบบ และ/หรือ ด้วยรหัสผ่าน
เฉพาะเพ่ือการลงนาม และ/หรือ ด้วยรหัส OTP (One-Time Password) และ/หรือรหัส Token ที่
สร้างจาก Mobile Application บน Smart Phone ของผู้ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
 10) เป็นระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office System/Digital Office System)/
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document System)/ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์/ดิจิทัล 
(Digital/Electronic Management System)/ระบบวางแผน/บริหารงานทรัพยากรองค์กร (ERP 
(Enterprise Resource Planning) System)ที่สามารถลงนามเอกสารพร้อมเข้ารหัสลับด้วย PKI 
เทคโนโลยีและ/หรือเทคนิคการเข้ารหัสลับขั้นสูง และส่งเอกสารแยกตามสิทธิการเข้าถึงชั้นความลับ
ของบุคคลที่เป็นผู้รับเอกสารได้  
 11) มีฟังก์ชันของการสร้างลายน้ า (Watermark) บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดง 
Identity และรหัสลับของเอกสารที่เปิดอ่าน หรือ สั่งพิมพ์ว่า ใครเป็นผู้เปิดอ่าน/สั่งพิมพ์ หรือท าให้
เอกสารดังกล่าวรั่วไหลออกจากระบบในวันและเวลาใด เพ่ือเป็นการป้องปรามและติดตามหาผู้ที่
กระท าการเผยแพร่เอกสารดังกล่าว  
 12) พัฒนาด้วยเทคนิคการประมวลผลอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ หรือ RPA (Robotic Process 
Automation), Business Process Re-engineering เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลการท างานแบบก้าว
กระโดด ด้วยการปรับรูปแบบการท างานขององค์กรแบบ 3 - Re คือ หนึ่ง การ Re-Form หรือ การ
ปรับปรุงรูปแบบของแบบฟอร์มให้ท างานแบบ e-Form ที่มีการ Transform ตัวเองได้ สอง การ Re-
Process คือ การลด ละ เลิก ขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และปรับขั้นตอนให้มีการท างานแบบอัตโนมัติตาม
ระเบียบ รวมทั้ง มีกลไกการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ Decision Rule-based Process ซึ่งเป็นรากฐาน
ของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผล (AI: Artificial Intelligent Process) และสาม การ Re-
Integration คือ การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องขององค์กร (ส่วนขยายในอนาคต) 
ให้เชื่อมโยงเป็นระบบบริหารงานแบบดิจิทัลเพียงหนึ่งเดียวโดยใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางที่
สามารถสร้าง-ส่ง-ลงนาม-ประมวลผล-ออกรายงานได้แบบ Real Time 
 ประโยชน์การลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มประสิทธิภาพ (7-P-lesses Benefits & 
Efficiencies) 
  1. Paperless : ลด/เลิกการใช้กระดาษ โดยใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทน  
  2. Processless : ลด/เลิกขั้นตอนการท างาน โดยให้ระบบท างานแบบต่อเนื่องและ
อัตโนมัติ  
  3. Placeless : ลด/เลิกการใช้พื้นท่ีส านักงาน โดยท างานผ่านส านักงานเสมือนจริงแทน  
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  4. Pollutionless : ลด/เลิกมลพิษและภาวะโลกร้อน จากการลดการใช้น้ ามัน การ
สร้างเข่ือนผลิตไฟฟ้า และไม่ต้องตัดต้นไม้มาท ากระดาษ  
  5. Powerless : ลด/เลิกการใช้พลังงาน จากการไม่ต้องขับรถไปท างาน ไม่ต้องใช้
เครื่องปรับอากาศ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการพิมพ์งาน ฯลฯ  

  6. Peopleless : ลด/โยกย้ายพนักงาน ไปท างานส่วนอ่ืนที่ท้าทายมากกว่า เพราะ
ระบบจะท างานในส่วนที่ซ้ าซากจ าเจให้โดยอัตโนมัติ 
  7. Paymentless : ลด/เลิกค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดจากการลด/เลิกการใช้
กระดาษ เช่น การซื้อหมึกพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องถ่ายเอกสารและ
เครื่องพิมพ์ การซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร ค่าเช่าพื้นที่ส านักงาน ฯลฯ 
 Kimberlee Leonard and Jayne Thompson (2019) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ระบบส านักงานอีเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้   
 ข้อดี & ข้อเสียของส านักงานไร้กระดาษ  
 โลกยุคดิจิตอลและเจ้าของธุรกิจทุกคนต้องการหาวิธีแก้ปัญหาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวใน
การท างานและน าสิ่งต่าง ๆ ไปสู่ระบบคลาวด์ "การใช้กระดาษไร้กระดาษมีข้อดีหลายประการส าหรับ
เจ้าของธุรกิจถึงกระนั้นก็ตาม สิ่งที่พวกเขาควรเก็บไว้ในพ้ืนที่ดิจิตอลและสิ่งที่พวกเขาควรผลักไสให้
วิธีการกระดาษที่ล้าสมัย มีข้อได้เปรียบและข้อเสียดังนี้ 
 ข้อได้เปรียบ : การประหยัดต้นทุนที่ส าคัญ  
 การเก็บทุกสิ่งที่เก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นในคอมพิวเตอร์ไดรฟ์แฟลชไดรฟ์หรือ
ในระบบคลาวด์นั้นมีราคาถูกกว่าการพิมพ์และเก็บไว้ในกระดาษ สิ่งนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริการ
หั่นย่อยเอกสารด้วยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บางธุรกิจมีทั้งห้องและห้องเก็บของที่ใช้ส าหรับเก็บเอกสาร            
ระบบไร้กระดาษช่วยลดค่าใช้จ่ายนี้  
 ข้อเสีย : นิสัยผู้บริโภค  
 มีธุรกิจจ านวนมากมีระบบจุดขายที่ท าทุกอย่างบนแท็บเล็ต แม้ว่าสิ่งนี้จะรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพส าหรับเจ้าของธุรกิจและทีมงานของเขาในการท าธุรกรรม แต่ก็สามารถท าให้ลูกค้ารู้สึก
กังวลเกี่ยวกับการเดินออกไปโดยไม่ต้องรับกระดาษ ผู้บริโภคบางคนชอบที่จะทบทวนสิ่งต่าง ๆ บน
กระดาษและไม่ต้องการพิมพ์ธุรกรรมของพวกเขาในภายหลัง 
 ข้อได้เปรียบ : ความเร็วของข้อมูล  
 เมื่อทุกอย่างถูกจัดเก็บแบบดิจิทัลเทียบกับบนกระดาษในไฟล์การเข้าถึงกลายเป็นเรื่องง่าย
และรวดเร็ว พนักงานผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลสัญญาและไฟล์ผู้บริโภคทั้งหมด
ได้ด้วยการคลิกเมาส์เพียงไม่ก่ีครั้ง สิ่งนี้ช่วยลดการค้นหาไฟล์หรือแบบฟอร์มซึ่งจะบันทึกทุกครั้ง  
 ข้อเสีย : แฮกเกอร์ที่มีศักยภาพ  
 เมื่อข้อมูลถูกเก็บไว้ในกระดาษและล็อคในตู้เก็บเอกสารใครบางคนจะต้องเข้าถึงเอกสาร
เพ่ือขโมยข้อมูล แฮกเกอร์ไม่จ าเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อทุกอย่างถูกจัดเก็บแบบดิจิทัล เจ้าของ
ธุรกิจมักจะยุ่งเกินกว่าที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์และการป้องกันไวรัสท าให้แฮกเกอร์ติดตั้งสปายแวร์ขโมย
ข้อมูลหรือขโมยข้อมูล บริษัท ได้ง่ายขึ้น  
 ข้อดี : พนักงานที่ท างาน  
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 การเปลี่ยนจากกระดาษเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์ท าให้การเก็บข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตท าให้พนักงานมือถือง่ายขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ
พบปะกับลูกค้านอกส านักงานหรือใช้เวลาท างานทั้งวันที่บ้าน พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้
อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บ่อยครั้งที่คนท างานระยะไกลไม่ได้ท างานในเมืองเดียวกันกับเจ้าของธุรกิจ
ซ่ึงหมายความว่านายจ้างที่มีความสามารถใหม่ก็มีให้เช่นกัน  
 ข้อเสีย : ปัญหาฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์  
 เมื่อทุกอย่างถูกจัดเก็บแบบดิจิทัลมีความเป็นไปได้ที่ระบบอาจล้มเหลวและข้อมูลทั้งหมด
จะสูญหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้กระบวนการกู้คืนง่ายขึ้น 
อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังคงสร้างการหยุดชะงักในการบริการส าหรับธุรกิจเช่นเดียวกับที่ไฟฟ้าดับหรือ
ปัญหาเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตจะหยุดการท างาน เจ้าของธุรกิจควรมีแผนฉุกเฉินในกรณีที่ความ
ล้มเหลวในการเข้าถึงข้อมูลดิจิตอล 
 FINANCE/ARTICLE (2015) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของธุรกิจไร้กระดาษ ไว้ 7 อย่าง 
ดังนี้   
 การก าจัดกระดาษทั้งหมดอาจไม่เป็นไปได้ส าหรับทุกธุรกิจ แต่การลดลงเพียงเล็กน้อยอาจ
ช่วยประหยัดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ ไม่ส าคัญว่าบริษัทจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือได้พัฒนานโยบาย
และขั้นตอนที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีมีข้อได้เปรียบเสมอในการลดการใช้กระดาษ การไม่ใช้
กระดาษอาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็กโดยมีเหตุผล 7 ประการ ดังนี้  
 1. การจัดระเบียบเอกสาร ความสามารถในการค้นหาและเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็วอาจ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ของ บริษัท คุณ การใช้เวลาล่าสัตว์ผ่านกองกระดาษท าให้เวลา
ตอบสนองช้าลงในยุคที่ค าตอบส่วนใหญ่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ครั้ง โดยการสแกนส าเนา
ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เอกสารสามารถเรียงล าดับยื่นและจัดระเบียบเพ่ือเรียกคืน
ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมันเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด  
 2. การสื่อสารกับลูกค้าเร็วขึ้นและราคาไม่แพง ด้วยการรักษารายชื่ออีเมลลูกค้าคุณ
สามารถสื่อสารการขายและข้อเสนอพิเศษได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าไปรษณีย์และค่าพิมพ์เอกสาร ด้วย
เทคโนโลยีขั้นสูงของอุปกรณ์สมาร์ทคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอีเมลได้ทันที แม้ว่าจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพ แต่การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเนื่องจากจ านวนส าเนา
กระดาษท่ีทิ้งขยะในส านักงานของคุณจะเริ่มลดน้อยลง  
 3. ไฟล์ไร้กระดาษจะถูกบันทึกและเรียกคืนได้อย่างง่ายดายในระหว่างการเดินทาง  นัก
เดินทางธุรกิจสามารถส ารองข้อมูลค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดายโดยไม่จ าเป็นต้องบันทึกเอกสารจ านวน
มากเพ่ือน ากลับมาที่ส านักงาน ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแชร์กับเพ่ือนร่วมงานผ่านเครือข่ายหรือทาง
อีเมล การเปลี่ยนเป็นเอกสารแบบไร้กระดาษท าให้การขนส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้อง
ใช้เครื่องแฟกซ์หรือเอกสารที่ยุ่งยาก  
 4. การส ารองข้อมูลอัตโนมัติ เมื่อคุณตั้งใจโยนเอกสารส าคัญมักจะหายไปตลอดกาล 
อย่างไรก็ตามการดูแลรักษาไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้สามารถส ารองข้อมูลได้หลายจุด สามารถบันทึก
ข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ในระบบคลาวด์หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก ส าหรับข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญอย่าง
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ส าคัญระบบบัญชีบนคลาวด์จะท าการส ารองข้อมูลอัตโนมัติตามก าหนดเวลาล่วงหน้าซึ่งไม่จ าเป็น
ส าหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กท่ีจะต้องจัดสรรเวลาส าหรับการส ารองข้อมูลด้วยตนเอง 
 5. ความปลอดภัยของข้อมูล ลูกค้าจะต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้อง
ข้อมูลซึ่งต้องการให้ บริษัท ตอบสนองโดยการใช้ขั้นตอนความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม
นอกเหนือจากตู้เก็บเอกสารที่ถูกล็อคและเครื่องหั่นกระดาษ ระบบบัญชีบนคลาวด์หลายแห่งใน
ปัจจุบันให้ความปลอดภัยของข้อมูลระดับธนาคารเพ่ือปกป้องข้อมูลทางการเงินและลูกค้าซึ่งเป็น
มากกว่า บริษัท ขนาดเล็กส่วนใหญ่ที่มีพนักงานเทคโนโลยี จ ากัด สามารถสร้างได้เอง  
 6. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากรายงานล่าสุดของอุตสาหกรรมกระดาษด้านเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมรายงานการใช้กระดาษในอเมริกาเหนือลดลงในขณะที่ปริมาณกระดาษที่น ากลับมาใช้เพ่ือ
การรีไซเคิลเพ่ิมขึ้น บริษัท ต่าง ๆ พยายามที่จะรีไซเคิล แต่กระดาษถ่ายเอกสารในส านั กงานเพียง
อย่างเดียวยังคงมีสัดส่วนมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของการใช้กระดาษทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา แต่การ
เป็นสีเขียวเป็นมากกว่าการลดการผลิตกระดาษ สภาพแวดล้อมไร้กระดาษอาจหมายถึงการใช้
พลังงานน้อยลง ธุรกิจขนาดเล็กใช้พลังงานน้อยลงเมื่อเครื่องพิมพ์แฟกซ์และเครื่องถ่าย เอกสารไม่
ท างาน  
 7. ผลประโยชน์ทางการเงิน การประหยัดจากการใช้กระดาษไร้สารช่วยยืดระยะเวลาได้
มากกว่าแค่ค่ากระดาษ ค่าใช้จ่ายของเครื่องใช้ส านักงานอ่ืน ๆ เช่นตลับหมึกก็ลดลงเช่นกัน การ
อัพเกรดหรือการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ส านักงานราคาแพงเช่นเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสารอาจ
ลดลงในส านักงานไร้กระดาษ การเปลี่ยนไปใช้สภาพแวดล้อมแบบไร้กระดาษจะเพ่ิมขึ้นทุกปีเมื่อ
เทคโนโลยีใหม่พร้อมใช้งานเพ่ือปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
ด าเนินการเพ่ือลดการใช้กระดาษอาจช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพ่ิมระดับความ
ปลอดภัยที่ปกป้องข้อมูลที่มีค่าที่สุดของคุณ 
 Securedatamgt (2014) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของส านักงานไร้กระดาษ มีดังนี้  
 ข้อดีข้อเสียของส านักงานไร้กระดาษ แนวคิดของส านักงานไร้กระดาษได้รับรอบสี่สิบปีที่
ผ่านมาหลังจากถูกประกาศเกียรติคุณโดย Xerox (บริษัท จัดการเอกสารระหว่างประเทศ) มันยังคง
เป็นความคิดมากกว่าความเป็นจริงในส านักงานส่วนใหญ่ ในปี 2013 “พันธมิตรไร้กระดาษ” ถูกสร้าง
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมประโยชน์ของการไร้กระดาษ ในบรรดาผู้ให้บริการที่เข้าร่วม“ โครงการส านักงานไร้
กระดาษ” ได้แก่ Hello Fax, HelloSign, Google Drive, Xerox, Expensify, Fujitsu Scan Snap 
และ Manilla อย่างไรก็ตามถึงแม้จะอยู่ในยุคดิจิตอลแนวคิดของยูโทเปียไร้กระดาษก็ยังห่างไกลจาก
การรับรู้ในธุรกิจส่วนใหญ่จะไร้กระดาษ: ประโยชน์การเป็นส านักงานไร้กระดาษมีข้อดีหลายประการ 
เช่น - ความปลอดภัยขั้นสูง - ประหยัดเวลา - เข้าถึงได้ง่าย - ปรับปรุงการบริการลูกค้า - การสื่อสาร
ที่ดีข้ึน - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  
 ในปัจจุบันมีแพคเกจซอฟต์แวร์ใหม่มากมายที่สามารถใช้ชีวิตในส านักงานได้โดยอัตโนมัติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบกระดาษที่ต้องมีลายเซ็นหรือตราประทับอย่างเป็นทางการสามารถถูก
แทนที่ด้วยดิจิตอลทดแทนด้วยความช่วยเหลือของฐานข้อมูล , รูปแบบ E และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ตอนนี้
เป็นไปได้ที่จะกรอกลายเซ็นบนสมาร์ทโฟนด้วยโปรแกรมเช่น Sign Now และ Sign Easy ในขณะที่
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลดการใช้กระดาษก็คือการสแกนเอกสารคุณอาจพบว่าการเอาต์ซอร์ซกระ
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บวนการนี้ไปใช้กับมืออาชีพท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ที่ Secure Data MGT เราให้บริการสแกนต้นทุน
ต่ าส าหรับธุรกิจในสหราชอาณาจักร ท าให้การแบ่งปันเอกสารง่ายขึ้นเร่งความเร็วในการดึงข้อมูลจาก
ภายนอกและประหยัดพ้ืนที่มากมาย: ตู้เก็บเอกสารสองตู้ที่มีสี่ช่องจ านวนหนึ่งซีดี! การใช้เอกสารใน
ระบบดิจิทัลนั้นง่ายกว่าที่เคยเป็นมาก่อน ฐานข้อมูลกลางที่โฮสต์บนคลาวด์ช่วยให้ผู้ใช้หลายคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ช่วยให้ บริษัท สามารถ
ก าหนดข้อ จ ากัด ว่าใครสามารถดูเอกสารและประวัติการติดตามช่วยให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถออก
จากการตรวจสอบเต็มรูปแบบ มันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าในการดูแลรักษาและ
อัพเดทข้อมูลมากกว่าการมีเอกสารอยู่ใต้ล็อคและกุญแจในตู้เก็บเอกสาร  สถานที่จัดเก็บนอกสถานที่
ชั้นน าที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารทางกายภาพของคุณ
ปลอดภัยในขณะที่ให้บริการเรียกคืนข้อมูลดิจิตอลตามความต้องการ สิ่งนี้สามารถให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ในการสแกนกลับ 2 ชั่วโมงของการท าส าเนาซึ่งหมายความว่าคุณจ่ายเฉพาะเพ่ือสแกนสิ่งที่คุณ
ต้องการจริง ๆ เท่านั้น 
 ภาวะแทรกซ้อนของส านักงานไร้กระดาษ 
 ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท าไมหลาย บริษัท ถึงไม่ไร้กระดาษ? ขั้นแรกให้บาง บริษัท เชื่อว่า
เอกสารที่เป็นกระดาษยังถือว่ามีความส าคัญในที่ท างาน การส ารวจ AIIM จาก 822 บริษัท แสดงให้
เห็นว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีข้อก าหนดทางกฎหมายส าหรับเอกสารที่เป็นกระดาษและ 19% ของ 
บริษัท เหล่านี้เพิ่มการพ่ึงพากระดาษ มีข้อเสียบางประการกับส านักงานไร้กระดาษซึ่งยังคงท าให้ธุรกิจ
ระมัดระวังรวมไปถึงเหตุผลดังนี้ 
  - ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและไวรัส 
  - ต้นทุนเริ่มต้น 
  - ความยากล าบากในการแปลงเอกสารที่มีอยู่เป็นดิจิตอล 
  - การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
  - ความไม่แม่นย า และผิดพลาดของมนุษย์ 
  - ประเด็นทางกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความกังวลเหล่านี้เท่านั้นที่ท าให้ส านักงานไร้กระดาษดูเหมือนจะ
เข้าถึงไม่ได้ เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารยังคงถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์ส านักงานที่ส าคัญและ
ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เอกสารที่เป็นกระดาษถูกผลิตในปริมาณ
มากขึ้น บางคนแย้งว่าการจัดเก็บเอกสารกระดาษยังคงมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับความก้าวหน้าของระบบการเก็บถาวรนอกสถานที่ซึ่งพยายามท าให้การดึงเอกสารกระดาษ
เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่นการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยน าเสนอตัวเลือกการดึงข้อมูลชั้นหนึ่งส าหรับ
ลูกค้าของเราตั้งแต่การจัดส่งในวันถัดไปจนถึงการดึงข้อมูลฉุกเฉินภายในเวลาเพียงสี่ชั่วโมง 
จะสามารถท างานแบบระบบไร้กระดาษได้จริงหรือไม่? 
 ความกังวลหลักของส านักงานไร้กระดาษสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย : พ้ืนที่ที่กอง
กระดาษและตู้ใช้ในส านักงานอาจดูเหมือนเหตุผลที่ชัดเจนที่จะไปไร้กระดาษเพ่ิมความจริงที่น่ากลัวว่า
พ้ืนที่ส านักงานแต่ละตารางเมตรจะกลายเป็น แพงขึ้นเรื่อย ๆ สามารถลดพ้ืนที่ได้อย่างง่ายดายด้วย
การใช้ที่เก็บเอกสารนอกสถานที่ การย้ายไปที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจใด ๆ 
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ลดปริมาณกระดาษในพ้ืนที่ที่ท าให้พ้ืนที่ส านักงานยุ่งมากกว่าเดิมไหม? ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
การใช้กระดาษเป็นข้อกังวลอีกประการหนึ่งที่ควรใช้ความคิดของผู้จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(และนักบัญชีที่ใส่ใจต้นทุน) มีวิธีแก้ปัญหาส าหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับ 'รอยกระดาษ' ทุกวันนี้หลาย 
บริษัท มีทางเลือกในการซื้อกระดาษที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100% เมื่อเทียบกับกระดาษบริสุทธิ์ 
 แม้ว่าธุรกิจจะเริ่มใช้กระดาษน้อยลงในที่ท างานเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสห
ราชอาณาจักรยังคงใช้กระดาษและกระดาษแข็งถึง 12.5 ล้านตัน โชคไม่ดีที่ส านักงานไร้กระดาษเป็น
ทางที่ไกลจากการเป็นจริงอย่างไรก็ตามมีวิธีการแก้ปัญหาทางเลือกเพ่ือลดการพ่ึงพาการท าส าเนา
เอกสารโดยรวมของเรา 
 บริษัท Logicsoft, New Delhi (2019) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ e-Office ไว้ดังนี้ 
 ประโยชน์ต่อองค์กร  
  - ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดเวลาตอบสนอง  
  - ความสอดคล้องการติดตามและการควบคุมการสังเกต  
  - ลดการท างานซ้ าซ้อน / สิ้นเปลือง  
  - เพ่ิมการควบคุมข้ันตอนการท างาน  
  - การติดตามการให้รางวัลการติดตามและการควบคุมที่ดีกว่า  
  - ความเป็นอิสระของบุคคล  
  - ความรับผิดชอบ  
  - ความโปร่งใส  
  - คอขวดของพนักงานระดับล่างจะถูกลบออก  
  - สามารถวัดภาระงานได้ทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน  
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีแม่นย ายิ่งขึ้น  
  - บูรณาการของการย้ายไฟล์ที่มีงบประมาณและค่าใช้จ่าย  
  - ประหยัดต้นทุน  
 ประโยชน์ต่อพนักงาน  
  - การติดตามงานหลังจากการมอบหมายง่ายขึ้น  
  - การเตรียมรายชื่อที่รอด าเนินการจะให้รายการสิ่งที่ต้องท าโดยอัตโนมัติทุกวัน  
  - ผลผลิตเพ่ิมข้ึนให้ความมั่นใจและความอุ่นใจมากข้ึน  
  - ลดความพยายามในการดึงข้อมูลที่จ าเป็นในทุกระดับ  
  - ลดความพยายามในการค้นหาไฟล์ในทุกขั้นตอน  
  - ประสิทธิภาพของบุคคลมีการวัดอย่างเป็นกลาง  
  - การลดความไร้ประสิทธิภาพของพนักงาน  
 ประโยชน์ต่อประชาชน / ธุรกิจ  
  - ความเป็นอิสระของบุคคล  
  - ใช้เวลาน้อยลงในการโต้ตอบกับระดับต่าง ๆ  
  - ใช้เงินน้อยลงในการปฏิบัติตามกฎของรัฐบาล  
  - เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและส่วนบุคคล 
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 Government of India (2015) ได้กล่าวถึงส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ดังนี้ 
 รัฐบาลอินเดียในการรับรู้ถึงความต้องการประสิทธิภาพในกระบวนการของรัฐบาลและ
กลไกการให้บริการได้รวมเอาระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office เป็นโครงการภารกิจหลัก 
(MMP) ภายใต้แผนก ากับดูแลกิจการอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NeGP) คาดว่า MMP นี้มีศักยภาพใน
การก าหนดเป้าหมายมากกว่า 2 แสนผู้ใช้ MMP นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของรัฐบาลอย่างมีนัยส าคัญโดยเปลี่ยนไปใช้ วัตถุประสงค์ของ MMP ดังนี้ 
 1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพความสอดคล้องและประสิทธิผลของการตอบสนองของ
รัฐบาล  
 2. เพ่ือลดเวลาตอบสนองและเพ่ือตอบสนองความต้องการของกฎบัตรประชาชน  
 3. เพ่ือให้มีการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริหาร  
 4. เพ่ือลดความล่าช้าในการประมวลผล  
 5. เพ่ือสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 Island office equipment Ltd (2016) ได้กล่าวถึง 10 ประโยชน์ของการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไว้ดังนี้  
 ในศตวรรษที่ผ่านมาส านักงานแบบดั้งเดิมได้เปลี่ยนไปอย่างมาก เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น
โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและอ่ืน ๆ อีกมากมายได้ปรับปรุงประสิทธิภาพส านักงาน 
บริษัท หลายแห่งในทุกวันนี้ยังคงติดอยู่ในโลกกระดาษเมื่อมันมาถึงเอกสารที่มีการควบคุม ประมาณ
ว่า 80% ของข้อมูลธุรกิจทั้งหมดถูกจัดเก็บบนกระดาษเท่านั้น นี่คือสาเหตุหลักเนื่องจากมักจะมี
อุปสรรคทางเทคนิคการเงินและการด าเนินงานที่ส าคัญที่จะเอาชนะเมื่อใช้ระบบการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังมีประโยชน์ที่ส าคัญที่จะมีเม่ือมีระบบเหล่านี้ ประโยชน์หลัก 10 ประการของการ
ย้ายไปสู่การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เราระบุมีดังนี้  
 1. การส ารองข้อมูลที่เชื่อถือได้: ค่อนข้างบ่อยเนื้อหาอาจไม่ได้รับการส ารองอย่างเหมาะสม 
เรามักจะพบสิ่งนี้เมื่อมันสายเกินไปและเนื้อหาหายไป เป็นข้อก าหนดที่จะต้องสร้างส าเนา  ที่เป็น
ต้นฉบับและอ่านออกได้ของข้อมูลและการมีระบบส ารองข้อมูลที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งส าคัญ       เมื่อ
ข้อมูลของคุณเป็นดิจิตอลคุณสามารถสร้างส าเนาส ารองเพ่ือจัดเก็บนอกสถานที่ได้อย่างง่ายดาย 
นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์  
 2. ความปลอดภัยและการควบคุมที่เพ่ิมขึ้น: เอกสารอาจมีความละเอียดอ่อนมากและมี
ความปลอดภัยที่เพียงพอและควบคุมว่าใครสามารถดึงข้อมูลของคุณได้นั้นมีความจ าเป็น การควบคุม
ด้วยกระดาษหรือระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง ด้วยการย้ายข้อมูลของคุณไปยัง
คลาวด์คุณสามารถก าหนดสิทธิ์ให้กับเอกสารโฟลเดอร์หรือตู้เอกสารแต่ละรายการและระบุได้อย่าง
ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ดึงเอกสารและเมื่อใด 
 3. การท างานร่วมกันอย่างสะดวก: ความสามารถในการสร้างและใช้งานเวิร์กโฟลว์ของ
ข้อมูลของคุณช่วยปรับปรุงการท างานร่วมกันภายในและภายนอกอย่างมาก ตัวอย่างเช่นพนักงานหรือ
ผู้จัดการอาจระบุได้ว่าไฟล์อยู่ในกระบวนการอนุมัติในเวลาใดก็ตาม  
 4. ระบบกระบวนการท างานที่ปรับปรุงแล้ว: พนักงานที่ท างานทั้งในส านักงานหรือจาก
สถานที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเอกสารที่ต้องการได้ทันที ความสามารถในการค้นหาไฟล์หรือเอกสาร
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จากคอมพิวเตอร์แทนที่จะขุดด้วยตนเองผ่านตู้เก็บเอกสารช่วยประหยัดเวลา นอกจากนี้เนื่องจาก
เอกสารเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถดูได้หลายคนพร้อมกัน  
 5. ลดต้นทุนการเก็บถาวร: การจัดการเอกสารกระดาษและการเก็บถาวรอาจต้องใช้
แรงงานจ านวนมากและมีราคาแพง การประมวลผลการจัดเก็บและการเรียกใช้บันทึกที่เก็บถาวร
สามารถปรับปรุงได้อย่างมีนัยส าคัญเมื่อย้ายไปยังสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์  
 6. การควบคุมเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุง: ความสามารถในการค้นหาเอกสารหรือไฟล์
เฉพาะ - อย่างรวดเร็ว - ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุว่าบันทึกใดเป็นเวอร์ชันล่าสุด นอกจากนี้การเห็นการ
ประทับเวลาและวันที่ของเวลาที่เอกสารล่าสุดได้รับการปรับปรุงให้ประโยชน์ที่ ดีแก่ผู้ใช้ที่ต้องการ
อ้างอิงบันทึกล่าสุด 
 7. ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นและการจัดการไฟล์ : กระบวนการจัดการเอกสารยังให้การ
ปรับปรุงการผลิตจ านวนมากส าหรับพนักงานของคุณ แทนที่จะขุดผ่านตู้เก็บเอกสารเพ่ือค้นหาข้อมูล
ที่เข้าใจยากเพียงแค่ค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณพบเอกสารคุณสามารถพิมพ์ส าเนา
หรืออ่านบนหน้าจอ เอกสารจะไม่สูญหายเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องรีไฟล์อีกครั้ง  
 8. ความสามารถในการค้นหาที่ดีขึ้น: ความสามารถในการค้นหาข้อมูลและความรู้จาก
เนื้อหาที่จัดท าดัชนีช่วยให้เราสามารถปรับปรุงการตัดสินใจและลดระยะเวลาที่สูญเสี ยในการค้นหา
ข้อมูล ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารส่วนใหญ่ใช้การจดจ าอักษรด้วยแสงหรือระบบสแกน หรือ OCR 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณสามารถแปลงเอกสารประเภทต่าง ๆ เช่นเอกสารกระดาษสแกนไฟล์ 
PDF หรือรูปภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลเป็นข้อมูลที่แก้ไขได้และค้นหาได้ เมื่อข้อมูลของคุณได้รับการ
แปลงโดยใช้ซอฟต์แวร์ OCR จะง่ายต่อการจัดระเบียบค้นหาจัดเก็บและแม้แต่แสดงผลออนไลน์  
 9. เนื้อหาที่สอดคล้องกันมากขึ้น: การท าให้แน่ใจว่าเนื้อหามีรูปแบบชื่อและควบคุมอย่าง
สม่ าเสมอนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยการใช้ขั้นตอนการท างานดิจิตอลหรือการออกแบบวิธีที่คุณต้องการให้
เอกสารยื่นโดยทั่วไปจะสร้างเนื้อหาที่เก็บถาวรในลักษณะเดียวกัน ตัวอย่างเช่นใบแจ้งหนี้ของคุณ
ทั้งหมดจะถูกยื่นแบบดิจิทัลด้วยข้อมูลที่จ าเป็นเหมือนกัน (ใบแจ้งหนี้ #, วันที่, ชื่อผู้ขาย, รหัส
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ )  
 10. การจัดการงานที่ได้รับการปรับปรุง: การแปลงข้อมูลของคุณเป็นแบบดิจิทัลท าให้
สามารถมอบหมายงานให้กับผู้ใช้หากคุณต้องการ ความสามารถของการวาผังขั้นตอนการท างานขั้น
สูงยังมีให้คุณก าหนดเส้นทางเอกสารทั่วทั้งองค์กรของคุณในขณะที่ยังคงความสามารถในการติดตาม
ความคืบหน้าและสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลถึงสถานะ 
 Team Luxa (2016) ได้กล่าวถึง 8 เหตุผลและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการไร้กระดาษ 
ไว้ดังนี้ 
 1) การเข้าถึง   
 2) ง่ายต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   
 3) ความเรียบง่าย   
 4) ความปลอดภัย   
 5) การจัดเก็บง่ายและราคาไม่แพง   
 6) รักษ์สิ่งแวดล้อม    
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 7) ความสงบของจิตใจ   
 8) ปรับปรุงการบริการลูกค้า 
 Chris Blank (2017) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของส านักงานไร้กระดาษ ไว้ดังนี้ 
 ข้อดี & ข้อเสียของส านักงานไร้กระดาษ 
  กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
  มีความกังวลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
  ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลและเส้นโค้งการเรียนรู้ 
  มีความกังวลด้านความปลอดภัย 
  บทบาทของการจัดการระเบียนในองค์กร 
  ความช่วยเหลือทางสถิติเพ่ือการตัดสินใจ 
  หลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากองค์กรของการจัดการบันทึกท่ีดี 
  การเอาท์ซอร์สเป็นตัวเลือก 
 ข้อดีและข้อเสียของคอมพิวเตอร์ในการบัญชี 
  การเอาท์ซอร์สเป็นตัวเลือก 
  ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
  การสร้างรายงานอัตโนมัติ 
  เพ่ิมความแม่นย า 
  ความยืดหยุ่นและตรงเวลา 
  ความง่ายในการปกป้องข้อมูล 
  ความพึงพอใจของพนักงาน 
  ราคาเริ่มต้น 
  การฝึกอบรมพนักงาน 
  ความเชื่อถือได้ 
  ประเด็นการปรับใช้ 
 ข้อดีของคอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
  การสื่อสาร 
  การจัดเก็บข้อมูล 
  ระบบเครือข่าย 
  ผลผลิต 
  ประเภทของระบบการจัดการบันทึก 
  ระบบการจัดการบันทึกคืออะไร? 
  ซอฟต์แวร์การจัดการบันทึกบนคลาวด์ 
  ซอฟต์แวร์การจัดการเรคคอร์ดระดับองค์กร 
 ข้อดีและข้อเสียของเครื่องถ่ายเอกสาร 
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  การท าส าเนาเอกสาร 
  ฟังก์ชั่นความสะดวกสบาย 
  ต้นทุนการด าเนินงาน 
  การเก็บรักษาข้อมูล 
  รายการประเภทของอุปกรณ์ส านักงาน 
  อุปกรณ์ส านักงานคืออะไร 
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  อุปกรณ์สื่อสาร 
  อุปกรณ์ส านักงานทั่วไป 
 ข้อดีของเครื่องถ่ายเอกสาร 
  สะดวกและรวดเร็ว 
  กระบวนการท าความสะอาด 
  การพิมพ์ทั้งสองด้าน 
  เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล 
  ห้าฟังก์ชั่นพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
  ป้อนข้อมูล 
  เอาท์พุทข้อมูล 
  ฟังก์ชั่นหลักของคอมพิวเตอร์ 
  การจัดเก็บข้อมูล 
  การประมวลผลค า 
 ข้อดีของเครื่องถ่ายเอกสาร 
  ส าเนาจ านวนมากและคุณภาพสูง 
  เป็นมากกว่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
  คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสารที่มีประโยชน์อื่น ๆ 
  ที่ใช้กระดาษและคอมพิวเตอร์ 
  เอกสารที่ใช้ร่วมกัน 
  ฟังก์ชั่น 
  ความปลอดภัย 
 ข้อดี & ข้อเสียของสแกนเนอร์ 
  การท าส าเนาอย่างรวดเร็วด้วยการเก็บรักษาต้นฉบับ 
  ส าเนาด้าน 
  การท าให้เป็นดิจิตอล 
  ลดคุณภาพ 
  ปัญหาทางเทคนิคและการพกพา 
  ความส าคัญของคอมพิวเตอร์ในที่ท างาน 
  ปรับปรุงการสื่อสาร 
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  ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
  กระดาษน้อยลง 
  วัฒนธรรมสถานที่ท างาน 
  ระบบการจัดการไฟล์คืออะไร? 
  หลักการจัดการไฟล์ 
  ประโยชน์ของการจัดการไฟล์ 
  ส าเนาดิจิตอลและฮาร์ด 
  การจัดท าดัชนีบันทึกของคุณ 
  กฎการก าจัดเอกสาร 
  ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 
  ความหมายของการจัดการบันทึก 
  การสร้างบันทึก 
  การบ ารุงรักษาและการจัดเก็บบันทึก 
  การเก็บถาวรของบันทึก 
  ข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ ส าหรับการจัดการบันทึก 
  การก าจัดของบันทึก 
 ILM CORP (2019) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ 10 อันดับแรกของส านักงานไร้กระดาษมี
ดังนี้ 
 1. เพ่ิมความปลอดภัยของการจัดเก็บเอกสารและการรักษาความลับ 
 2. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 3. ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
 4. การเก็บข้อมูลอัตโนมัติ & การส ารองข้อมูลดิจิทัล 
 5. การสื่อสารกับลูกค้าท่ีราคาไม่แพง 
 6. การเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 7. ลดการจัดเก็บข้อมูลและค่าใช้จ่ายรายวัน 
 8. ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบ 
 9. การบริการลูกค้าที่เพ่ิมข้ึน 
 10. มีเวลากับภารกิจส าคัญมากข้ึนกว่าเดิม ไม่เสียเวลา   
  
2.6 บริบทโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม   
 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลวังไม้แดง  อ าเภอ
ประทาย  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนครู
ในปัจจุบันมี  22  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ฝ่ายเจ้าหน้าที) จ านวน 1 คน พนักงานบริการ 
(ลูกจ้างประจ า) จ านวน  3  คน พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 คน จ านวนนักเรียน 229 คน แผนการ
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จัดชั้นเรียนจ านวน 12 ห้องเรียน ล่าสุดแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2558-2562) เพ่ือให้ทีความต่อเนื่อง 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560 - 2564) ขึ้น 
 ที่ตั้งและขนาด 
 ตั้งอยู่เลขที่ 112  ต าบลวังไม้แดง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์  
30180 มีเนื้อที่ 54 ไร่ 2 งาน50 ตารางวา เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์มี 2 แปลง คือ แปลงที่ 1       
34 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา แปลงที่ 2 จ านวน 20 ไร่ 1 งาน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่  2.89 แผนภูมิบริหารโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
 
1) ขอบข่ายงานฝ่ายวิชาการ 
     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนก าหนดไว้ดังนี้ 
              1) งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
                  1.1) บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
                  1.2) นิเทศเพ่ือการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
                  1.3) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
                  1.4) จัดประชุมครูชี้แจงโครงสร้างให้ครูผู้สอนรับทราบ 
                  1.5) วางแผนจัดคาบเวลาเรียนของครู 
                  1.6) จัดท าโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  1.7) จัดท าและพัฒนาแผนการเรียนรู้ 
              2) งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน 

แผนภูมิบริหารโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายวสุ จีรวัฒนา เครือข่ายผู้ปกครอง 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายอนันต์  ปัตตงัทานงั 

ฝ่ายวิชาการ 

นางอุมาพร ยอดปรางค ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นายอนันต์ ปัตตงัทานงั 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 

นายสมหมาย อัลมาตย ์

ฝ่ายส่งเสริมและบริการ 

นายชษิณุพงศ์ บัวขาว 
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                  2.1) ให้ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนแก่ฝ่ายบริหาร 
                  2.2) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
ต่อเนื่อง 
                  2.3) จัดท าตารางนิเทศการสอนและด าเนินการนิเทศการสอนตลอดจนสรุปผล 
                  2.4) จัดท าโครงการอบรมพัฒนาครูตามกลุ่มสาระ 
                  2.5) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการสอนของครูในชั้นเรียน 
              3) งานทะเบียน วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
                  3.1) ก าหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
                  3.2) จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษา 
                  3.3) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนและซ่อมเสริมกรณีท่ีมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
                  3.4) จัดเทียบโอนผลการเรียนนักเรียน 
                  3.5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล 
              4) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  4.1) วางแผนประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอน 
                  4.2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  4.3) ติดตามการด าเนินงานตามโครงการฝ่ายวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
                  4.4) ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก 
              5) งานสายระดับชั้น 
                  5.1) วางแผนประชุมหัวหน้าสาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน 
                  5.2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าสาย 
              6) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                  6.1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และการใช้สื่อ 
                  6.2) ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
                  6.3) ติดตามตรวจสอบผลการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
                  6.4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
                  6.5) สนับสนุนครูให้น าผลการวิจัยมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
              7) งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
                  7.1) พัฒนาและคัดเลือกแบบเรียนโดยให้เป็นไปตามค าสั่งของกระทรวง 
                  7.2) เสนอของบประมาณพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ห้องพิเศษต่าง ๆ 
                  7.3) จัดท าตารางการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องพิเศษต่าง ๆ 
                  7.4) จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  7.5) ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก 
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                  7.6) จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ 
              8) งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
                  8.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิต-พัฒนาและใช้สื่อ-เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ
การศึกษา 
                  8.2) จัดหาจัดท าสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
เพียงพอ 
                  8.3) เสนอของบประมาณซ่อมบ ารุงสื่อ 
                  8.4) จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสื่อการสอน 
              9) งานห้องสมุด 
                  9.1) ส ารวจความต้องการการใช้หนังสือของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  9.2) ส่งเสริม/สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมห้องสมุด เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
              10) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
                  10.1) ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
                  10.2) รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของฝ่ายวิชาการให้บรรลุตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 
                  10.3) ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
                  10.4) ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย
วิชาการ 
                  10.5) จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้
ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร 
                  10.6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ค าสั่งของโรงเรียนและผู้บริหาร 
              11) งานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                  11.1) รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                  11.2) ก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของฝ่าย 
                  11.3) ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

             จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปความหมายของฝ่ายวิชาการว่า หมายถึง งานตาม
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารงานด้าน
วิชาการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการรักษาวัฒนธรรมที่ดีของ
โรงเรียน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ได้แก่ 1) งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
2) งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน 3) งานทะเบียน วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
4) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) งานสายระดับชั้น 6) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) งาน



131 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 8) งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 9) 
งานห้องสมุด 10) งานประกันคุณภาพการศึกษา และ 11) งานอ่ืน ๆ ตามค าสั่งของโรงเรียนและที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
2) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
          1. หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ 
          1.1 ช่วยผู้บริหารศูนย์ฯ บริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ให้ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
          1.2 วางแผน/ก ากับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในด้านทรัพยากรและขวัญก าลังใจ 
          1.3 วินิจฉัย สั่งการ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
          1.4 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
          1.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
          2. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ 
          2.1 วางแผนงาน/แผนพัฒนางาน/โครงการ/แผนปฏิบัติราชการ/ปฏิทินงานภายในฝ่าย
บริหารงานทั่วไป เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติงบประมาณ 
          2.2 พิจารณาแผนงาน/โครงการ ของฝ่ายบริหารทั่วไปให้สอดคล้องกับนโยบาย/มาตรฐาน
ของศูนย์ฯ 
          2.3 จัดท า จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับการบริหารจัดการของฝ่าย
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 
          2.4 ก ากับ ตรวจสอบ ดูแลงาน/โครงการให้เกิดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  
          2.5 จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลในฝ่าย ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
          2.6 ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อ
รวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมและทันสมัย  
          2.7 ประเมินสรุป รายงานผลประจ าปี 
          2.8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
         จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปความหมายของฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายถึง งานตาม
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามภาระงาน ให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ปฏิบัติอยู่เดิมและเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ในการจัดการงาน
แผนปฏิบัติการและสารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายงานไว้ในระดับปฏิบัติเพ่ือเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานไว้ด้วย มีหน้าที่ ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ ของฝ่ายบริหารทั่วไป จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
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3) ฝ่ายกิจการนักเรียน 
     ขอบข่ายงานส านักงานกิจการนักเรียน 
     1. ด าเนินงานธุรการของฝ่าย  
        1.1 รับหนังสือและจัดลงทะเบียนหนังสือเข้า –ออก พร้อมประสานงานและติดตามผลการ
ด าเนินงานให้เป็น ปัจจุบัน  
        1.2 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของฝ่าย  
        1.3 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการจัดท าวาระ บันทึกและรายงานการประชุม  
        1.4 ประสานงานกับบุคลากรในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  
        1.5 ตรวจสอบ ดูแลบ ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน  
        1.6 ดูแลรับผิดชอบในการใช้งบประมาณและการเบิกจ่ายของฝ่าย  
        1.7 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของฝ่าย  
        1.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
     2. ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง  
        2.1 ให้ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
มาตรฐานการ ประกันคุณภาพการศึกษา  
        2.2 ประสานงานภายในฝ่ายเพื่อการเก็บและรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ี เกี่ยวข้อง  
        2.3 สรุป รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ฝ่าย 
        2.4 จัดท าแฟ้มข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย  
        2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
        จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปความหมายของฝ่ายกิจการนักเรียน หมายถึง งานตาม
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานส านักงานกิจการนักเรียน โดยการ
ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน  ประสานงานกับ
บุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานกิจการนักเรียน ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง   
  
4) ฝ่ายส่งเสริมและบริการ  
         งานอาคารสถานที ่
          1.1 วางแผนก าหนดงาน/โครงการ งบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ และสภาพ 
แวดล้อมที่ชัดเจน 
          1.2 จัดท า ดูแล รักษา จัดบรรยากาศภายในศูนย์ฯ ให้มีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน 
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          1.3 ก ากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล มอบหมายงานแก่นักการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินงานที่รับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          1.4 ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม ให้สะอาดปราศจากกลิ่น
รบกวน 
          1.5 จัดตกแต่ง ดูแล บ ารุงรักษา ต้นไม้ดอก ไม้ประดับ จัดสวนหย่อม เพ่ือสร้างบรรยากาศ 
ท าให้สะอาด ปลอดโปร่งสวยงาม ไม่เป็นแหล่งมลพิษ  เสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพกาย แก่นักเรียน 
บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ ตลอดปีการศึกษา 
          1.6 ประเมิน สรุป และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจ าปีการศึกษา 
          1.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
       งานรักษาความปลอดภัย 
          2.1 วางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย 
          2.2 ก าหนด จัดแบ่งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวร ยาม ผู้ตรวจเวร ต่าง ๆ เช่น เวรวันหยุด เวร
กลางคืน เวรประจ าวันให้เหมาะสม เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
          2.3 จัดท า จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เวรต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
ตลอดจนเอกสารบันทึกข้อความการแลกเปลี่ยนเวรของบุคลากรและสรุปผลประจ าปี 
          2.4 ดูแลความสะอาด เรียบร้อย สิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม ของห้องพักครูเวรให้มี
บรรยากาศที่น่าใช้หรือน่าพักผ่อน 
          2.5 สรุป สถิติ ข้อมูลและรายงานผลประจ าทุกเดือน (วันประชุมประจ าเดือน) 
          2.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
         จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปความหมายของฝ่ายส่งเสริมและบริการ หมายถึง งานตาม
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาคารเรียน อาคารต่าง ๆในโรงเรียน 
และบริหารสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เพ่ือจัดให้มีสิ่งแวดล้อมในและ
นอกโรงเรียนที่ร่มรื่น สวยงามตลอดเวลา มีแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เหมาะสม 

  วิสัยทัศน์ (Vision)  
           “โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี” 

   พันธกิจ (Mission)  
             1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ 2) ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 3) พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) 
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 5)  พัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 6) ประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน 
ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) 
 1) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 2) 
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 3) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักธรรม
มาภิบาล 4) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  5) โรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม 6) ชุมชน ผู้ปกครองและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 7) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ปัญหา 
 1) ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนส่วนใหญ่เป็นผู้ช่วยครูและมีการเข้า-ออกบ่อย เนื่องจากสอบ
บรรจุได้จึงลาออกไปบรรจุรับราชการที่สถานศึกษาอ่ืน มีผลกระทบต่องบพัฒนาบุคลากร 2) ความ
ยากจนของนักเรียน ทุนที่ได้รับการจัดสรรและจากหน่วยงาน/ราชการต่าง ๆ จัดให้ยังไม่เพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 3) ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิชาชีพ และดนตรีนาฏศิลป์ 4) ขาดแคลน
อาคารเรียน โรงฝึกงาน บ้านพักครู 
 ความต้องการ 
 1) ครูปฏิบัติการสอนที่เป็นครูประจ าการเพ่ิม ตามเกณฑ์ และพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ           
2) งบประมาณช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารกลางวันและ
งบประมาณท างานภาคฤดูร้อนในช่วงปิดภาคเรียน 3) งบประมาณสนับสนุนด้านสื่อเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิชาชีพ และดนตรีนาฏศิลป์ 4) งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน       
โรงฝึกงาน บ้านพักครู สนามกีฬา 5) งบประมาณในการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน 
 นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 ค าแถลงนโยบายของ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวีนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา นโยบาย (ด้านการศึกษา) 1) ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้ง 58  แห่ง ก าหนดให้มีมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อยอดจากมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นที่นิยมและน่าเชื่อถือจากประชาชน ในท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่และ
ท้องถิ่นอ่ืน แทนการเข้าไปเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงอ่ืน ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา 2) ก าหนด
ขนาดของสถานศึกษาให้มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ (SML)  เพ่ือแข่งขันกันเองในแต่ละกลุ่มใน 2 ด้าน  
ได้แก่ 2.1 ทางด้านวิชาการ คือ มาตรฐานทางการศึกษาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดต่อ
ยอดจากที่กระทรวงศึกษาก าหนด 2.2 ทางด้านทักษะเฉพาะตามที่ราชการก าหนด เช่น การเป็น
สถานศึกษาดีเด่น การเป็นครูดีเด่น การเป็นสถานศึกษาที่มีการกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมดีเด่น เป็นต้น  
2.3 สถานศึกษาแต่ละขนาดอาจสมัครใจแข่งขันกันต่างกลุ่มได้ 3) ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือให้ประชาชนระดับรากหญ้า  ตระหนักว่า
ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน เป็นภาษาที่ไม่ยากสามารถเข้าใจ และสื่อกันได้ด้วยการสนทนาไม่ใช้เน้น
ทางด้านไวยากรณ์หรือทักษะด้านภาษาศาสตร์ และเพ่ือให้เกิดความรักในภาษาเหล่านั้น เพ่ือเตรียม
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ความพร้อมไปสู่ทางเข้าร่วมประชาคมอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในปี 2558  4) นโยบายการ
พัฒนาและกิจกรรม  เน้นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาให้ได้มาตรฐาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 1 และเน้นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ ต่อนักเรียนและครู โดยวางระดับความส าคัญไว้ดังนี้  4.1 เน้นการพัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้เกิดแก่นักเรียนให้มากที่สุด และสามารถน าพานักเรียนไปสู่อนาคตทาง
วิชาชีพภายหลังการเรียนจบจากสถานศึกษา สามารถเข้าสู่สถาบันที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถประกอบ
วิชาชีพที่ตนเองมุ่งหวัง และเป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานขององค์กรเอกชนและรัฐบาลต้องการ 4.2 เน้น
การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดที่เกิดแก่ครูอาจารย์ในเรื่องทักษะและความรู้
ความสามารถให้เพ่ิมขึ้น รวมถึงสวัสดิการครูในเรื่องที่พักและค่าตอบแทน 4.3 เน้นการพัฒนาและ
ส่ง เสริมกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ที่ เกิดแก่สถานศึกษา ในเรื่ องความดี เด่นต่าง ๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 4.4 เน้นการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ดีและทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ต  และได้มา
ซึ่งครูภัณฑ์  ซึ่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานศึกษาบางรายการ  
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีการพัฒนาก้าวหน้าเร็วมาก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดซื้อต้องมีเงื่อนไขให้
ผู้ขายบ ารุงรักษาเครื่องตามระยะก าหนดเปลี่ยนเครื่องเมื่อมีความเสียหาย มีคลังอะไหล่เพียงพอ  
ให้บริการซ่อมเครื่องได้อย่างรวดเร็ว กรณีมีการอัพเกรดเครื่องหรือมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ต้องสามารถ
อัพเกรดเพ่ิมประสิทธิภาพได้ด้วย โดยก่อนจัดซื้อและภายหลังการจัดซื้อ ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ
จัดซื้อต้องมีความรอบคอบในการคัดเลือกผู้ขาย และเป็นผู้มีสิทธิขาดในการควบคุมการบ ารุงรักษา
และบริการหลังการจัดซื้อหรือเช่าได้อย่างเต็มที่ 5) เน้นนโยบายในการกระจายอ านาจนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้แก่สถานศึกษาให้มากท่ีสุด เพ่ือให้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและ
น าสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายสูงสุดตามที่นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดก าหนดไว้ 6) ให้บริหาร
จัดการและวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย      
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับแนวทางที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะไว้อย่างเคร่งครัด โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องมีหน้าที่ศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้การอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในเรื่องดังกล่าว 7) ให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้อ านวยการกองต่าง ๆ  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมมือกันบูรณาการ ระบบการติดต่อสื่อสารเรื่องการบริหารงานและ
การบริหารองค์กรระดับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันให้เกิดความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติการ
ติดตาม  (Monitor) จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือการ
ประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ได้ผลเป็นอย่ างไร 
เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการพัฒนา
ก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาไปในแนวทางใด
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บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้น  โรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม จึงต้องติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง   
อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดข้ึน 
 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน (Standard  criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิด
ความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน 2 ระดับ       
คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินโครงการ   
 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การ
ปฏิบัติ การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
โครงการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผล
โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผล ต่อผู้อ านวยการโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมเพ่ือให้น าเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม, 2560) 
 สรุป 
 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลวังไม้แดง อ าเภอ
ประทาย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีโครงสร้างการบริหารงาน 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านวิชาการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 2) ด้านบริหารงานทั่วไป ท าหน้าที่เชิง
ปฏิบัติตามกรอบของภาระงานเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพของ
โรงเรียน รวมทั้งการจัดการงานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3) ด้านกิจการ
นักเรียน ท าหน้าที่ตามขอบข่ายงานส านักงานกิจการนักเรียน ได้แก่รับหนังสือและจัดลงทะเบียน
หนังสือเข้า –ออก พร้อมประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน  จัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของฝ่าย และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการจัดท าวาระ บันทึกและ
รายงานการประชุม และ 4) ด้านส่งเสริมและบริการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาคารเรียนเกี่ยวกับ
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ความสะอาด ระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอน เพ่ือจัดให้มีสิ่งแวดล้อมในและนอกโรงเรียนที่ร่มรื่น สวยงามตลอดเวลา มีแหล่งการเรียนรู้
ทางธรรมชาติที่เหมาะสม     

 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของงาน 4 ด้านของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า โรงเรียนมีความต้องการจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาระบบ อี-ออฟฟิศ    
(e-Office) ขึ้น เพราะในปัจจุบันโรงเรียนยังใช้รูปแบบการบริหารงานในระบบเดิม คือเป็นระบบการ
บริหารงานที่เน้นเอกสาร (document focused) ซึ่งต้องมกีารจัดท า การรับ การส่ง การจัดเก็บรักษา 
การยืมและการท าลายเอกสาร ซึ่งการท างานในแต่ละขั้นตอนต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางของ
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เอกสารซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องนานมาก และส าเนาเอกสารที่เป็นกระดาษก็ต้อง
จัดหาสถานที่เก็บไว้เพื่อรอการขอท าลายหนังสือต่อไป โรงเรียนยังขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารจัดการภายในและภายนอกองค์การ โดยการเชื่อมโยงแบบไร้สายผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ วิธีการใช้ และวงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบความ
ปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน ดังนั้นโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคมจึงควรเร่งการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางด้าน
เทคโนโลยี ช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคลกรและหน่วยงาน รวมทั้งน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข
ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
   
2.7 กรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ค านึงถึงการน าเอาหลักธรรมมาเป็นข้อคิดเตือนใจตลอด
ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย  โดยเชื่อว่าการน า
หลักธรรมที่มาใช้จะช่วยเสริมสร้างให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จ 
และเพ่ือตอบสนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ว่า  “ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” (Academic Excellence Based on Buddhism) ซึ่งมี
หลักธรรมมากมายที่สามารถจะน ามาใช้ แต่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยก าหนด 5 หลักธรรม คือ (1) สังคหวัตถุ 
4 (2) สัปปุริสธรรม 7  (3) สาราณียธรรม 6 (4) อิทธิบาท 4  และ (5) ฆราวาสธรรม 4  ดัง
รายละเอียดได้กล่าวถึงในตอนต้น 

 นอกจากนั้น ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม 
(Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพ
ของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการ
กระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 
เป็นการวิจัยแบบล่างข้ึนบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ 
(Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน 
(Spiral Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ - เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่อง
เวลา งานวิจัยนี้ก าหนดด าเนินการวิจัย 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคการศึกษา)  หากเปรียบเทียบกับการวิจัย
ประเภทอ่ืน ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้
ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขา
และเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้
ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้นบทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ ยนไปด้วย 
จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาค
กัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือท าความเข้าใจหรือเพ่ือหาความรู้ ใน
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
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ทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอันเนื่องจากความมีพันธะ
ผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ค านึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบท
เฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย
เป็นต้น 10) น าไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน ค านึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) 
รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการ
วิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุก
ฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการ
ด าเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งาน
เขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้
ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วม
การวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพใน
สิทธิส่วนบุคคล นอกจากนั้นยังค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย  10 ประการ ดังนี้ 1) เป็นครู  2) เป็นผู้น า 
3) เป็นผู้ฟังที่ดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) 
เป็นนักสังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก 
นอกจากนั้น จากผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) อิง
จากทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานทั้ง 14 แหล่ง คือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณของส านักนายกรัฐมนตรี (2548, 2560) ขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ (2554) สุทธิดา ไชยเหล็ก 
และคณะ (2555) ธวัช รัตนมนตรี (2552) จันทร์จิรา  ตลับแก้ว และ เพ็ญพันธ์  เพชรศร (2559) 
ปริศนา มัชฌิมา และคณะ (2555) ร าเพียร  น้อยเชียงคูณ  สุชาติ บางวิเศษ และ อุทัย ปลีกล่ า 
(2559) คนึงศรี  นิลดี และธนดล  ภูสีฤทธิ์ (2561) สุดารัตน์  โยธาวงศ์ (2558) ดวงใจ  ภัทรศรีธนวงศ์ 
และกิตติ  แก้วจ าลอง (2560) อารีรัตน์  มีเย็น เจษฎา แก้ววิทย์ คัดเค้า สันธนะสุข และประยง มหา
กิตติคุณ (2553) ฉัตรชัย  สมสุข และกชกร เจตินัย (2559) ธัญวรัตน์  กระจ่าง  (2557) วารุณี  
วรรธนะภูติ (2558) รวมทั้งผลจากการศึกษากรณีศึกษาสถานศึกษาที่พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ในสถานศึกษา 3 แห่ง คือ โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนเมืองคง และโรงเรียนศรัทธา
สมุทร  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้วิจัยมีความรอบรู้และความไวเชิงทฤษฎี (theoretical sensitivity) 
ต่อการน าไปร่วมเสวนากับผู้ร่วมวิจัยในขั้นตอนการวางแผน  ตามแนวคิดของธารสองสาย คือ สาย
วิชาการของผู้วิจัย และสายประสบการณ์ของร่วมวิจัย เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้น าไปปรับใช้หรือบูรณาการ
เข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น และเพ่ือให้ผู้ตระหนักกันว่าทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่
ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน และทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ 
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การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม 
ๆ เป็นต้น นั้น 

 จากผลการศึกษาบริบทของโรงเรียนโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม พบว่า โรงเรียนมีความ
ต้องการจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาระบบ อ-ีออฟฟิศ (e-Office) ขึ้น เพราะในปัจจุบันโรงเรียนยัง
ใช้รูปแบบการบริหารงานในระบบเดิม คือเป็นระบบการบริหารงานที่เน้นเอกสาร (document 
focused) ซึ่งต้องมกีารจัดท า การรับ การส่ง การจัดเก็บรักษา การยืมและการท าลายเอกสาร ซึ่งการ
ท างานในแต่ละขั้นตอนต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางของเอกสารซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานใน
แต่ละเรื่องนานมาก และส าเนาเอกสารที่เป็นกระดาษก็ต้องจัดหาสถานที่เก็บไว้เพ่ือรอการขอท าลาย
หนังสือต่อไป โรงเรียนยังขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภายในและภายนอก
องค์การ โดยการเชื่อมโยงแบบไร้สายผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ วิธีการใช้ และ
วงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ 
Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน ดังนั้นโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมจึงควรเร่งการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยี ช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุ
คลกรและหน่วยงาน รวมทั้งน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคลากรที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอแสดงกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัยเป็นภาพประกอบ ดังภาพที่ 
2.90 ภาพกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
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ภาพที่ 2.15 ภาพกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 

ภาพที ่2.16 ภาพกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
 

ภาพที่ 2.9 ภาพกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 140 

ภาพที่ 2.90 ภาพกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research: PAR) เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎี
หลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเก่ียวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ 
การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็น
ประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้
ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้งผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยใน
ลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกัน
วางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะ
ที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการด าเนินการต่อเนื่องกัน ไม่มีสิ้นสุด (หมายเหตุ - 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลา งานวิจัยนี้ก าหนดด าเนินการวิจัย 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคการศึกษา)  
หากเปรียบเทียบกับการวิจัยประเภทอ่ืน ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) 
เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยนวิธีการวิจัยจากพวกเขา (On 
Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By Them and for Them) กล่าวคือ ผู้ถูกวิจัยจะ
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เป็นทั้งผู้ตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับผลจากการปฏิบัตินั้น นอกจากนั้น
บทบาทของผู้วิจัยก็เปลี่ยนไปด้วย จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ดีจากภายนอก (Outside Expert) 
ก็กลายเป็นผู้ร่วมวิจัยที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นการวิจัยก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือท าความเข้าใจ
หรือเพ่ือหาความรู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอยู่เท่านั้น แต่จะต้องมีการปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค์ด้วย และคาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอัน
เนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ค านึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 
2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ่งการเปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ 
ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จ
และไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น 
การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและรูปแบบองค์กรการพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัย 
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เป็นต้น 10) น าไปสู่การปฏิบัติหรือการพัฒนาที่ยั่งยืน ค านึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) 
รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัยเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัย
และผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 
6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือจุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการ
ด าเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียน
หรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจาต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึง
ธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมี
อิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล 
นอกจากนั้นยังค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย  10 ประการ ดังนี้ 1) เป็นครู  2) เป็นผู้น า 3) เป็นผู้ฟังที่ดี 4) 
เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็นนักสังเกตการณ์ 9) 
เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  

ผนวกกับผลการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) อิง
จากทัศนะของนักวิชาการและหน่วยงานทั้ง 14 แหล่ง และกรณีศึกษาสถานศึกษาที่พัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ในสถานศึกษา 3 แห่ง ดังกล่าวในบทที่  2 ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
3.1 พื้นที่ที่ด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) : กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม” ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่ในการวิจัยแบบเจาะจงเป็น “โรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม” ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลวังไม้แดง อ าเภอประทาย สั งกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพราะเป็นโรงเรียนที่ผู้วิจัยได้ท างานอยู่ จึงมีความสะดวกและความ
เป็นไปได้ต่อการที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลในการเตรียมการ การวางแผน การสังเกต การสัมภาษณ์และการ
บันทึกภาพหรือเสียงในกิจกรรมที่ด าเนินการ สามารถเข้าไปปฏิบัติงานภาคสนามได้ตลอดระยะเวลาที่ท า
การวิจัย  นอกจากนั้น จากผลการศึกษาบริบทของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนแห่งนี้มีความต้องการจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ขึ้น เพราะในปัจจุบันโรงเรียนยังใช้รูปแบบการ
บริหารงานในระบบเดิม คือเป็นระบบการบริหารงานที่เน้นเอกสาร (document focused) ซึ่งต้องมีการ
จัดท า การรับ การส่ง การจัดเก็บรักษา การยืมและการท าลายเอกสาร ซึ่งการท างานในแต่ละขั้นตอนต้อง
เสียเวลาไปกับการเดินทางของเอกสารซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องนานมาก  และส าเนา
เอกสารที่เป็นกระดาษก็ต้องจัดหาสถานที่เก็บไว้เพ่ือรอการขอท าลายหนังสือต่อไป โรงเรียนยังขาดการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์การ  โดยการเชื่อมโยงแบบไร้สายผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ วิธีการใช้ และวงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบ
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ความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งาน ดังนั้นโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคมจึงควรเร่งการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางด้าน
เทคโนโลยี ช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคลกรและหน่วยงาน รวมทั้งน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 
3.2 ผู้ร่วมวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้เกี่ยวกับความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) : กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดผู้ร่วมวิจัย (Research 
Participants) เป็นผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีสมัครใจ จ านวน 20 คน  
 
3.3 ขั้นตอนการวิจัย 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีลักษณะเป็นการ
ด าเนินงานของวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่ไม่มีสิ้นสุดของการวางแผน (Planning) การ
ปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และการสะท้อนผล (Reflecting) แต่เนื่องจากในการวิจัยนี้ มี
ข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาตามหลักสูตร ผู้วิจัยได้ก าหนดวงจรในการวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจรๆ ละ 1 ภาค
การศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยมีแนวการด าเนินการในแต่ละวงจรและแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 วงจรที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมดังนี้ 
1) การชี้แจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการชี้แจงเค้า

โครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัยเป็นไปด้วยความสมัครใจและ
เต็มใจ ตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก 
รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” และค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วน
ร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” ทั้งนี้ รวมทั้งชี้แจงถึงลักษณะ หลักการ บทบาท 
จรรยาบรรณ และประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้ผู้ร่วมวิจัยไดร้ับรู้และเข้าใจเพ่ือให้
การด าเนินงานวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพื่อท าความเข้าใจใน
เทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย เป็นเทคนิคที่จะใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เช่น เทคนิคการวางแผนเชิง
ปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูล  เทคนิค
การระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย เป็นต้น 

3) การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงานวิจัยที่ผู้วิจัย
ก าหนดในบทที่ 3 เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยร่วมกันทั้ง 10 ขั้นตอน 
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4)  ถอดบทเรียนในขั้นตอนการเตรียมการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง 1) ผลการด าเนินงาน 
2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 

 ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 1 มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 1) การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ให้ผู้ร่วมวิจัยร่วมกัน
ระดมสมองโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์พ้ืนฐานที่มีและเคยท ากันมาเพ่ือหาค าตอบว่า “หาก
ต้องการพัฒนา การเรียนรู้โดยระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ต้องพัฒนาอะไรบ้าง มี
แนวทางในการพัฒนาอย่างไร” เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า “ผู้ร่วมวิจัยถือเป็นสายธารประสบการณ์ 
ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา ไม่ได้เป็นแก้วที่ว่างเปล่า แต่มีศักยภาพมีภูมิความรู้ในตนเอง” โดย
ให้น าเสนอผลการระดมสมองเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยด้วย 
 2) การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้ศึกษา 
รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่ให้ค าตอบในเชิง
ทฤษฎีต่อค าถามในท านองเดียวกันว่า “หากต้องการพัฒนา การเรียนรู้โดยระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ให้
เกิดขึ้นในโรงเรียนต้องพัฒนาอะไรบ้าง มีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร?”เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่ว่า 
“ผู้วิจัยถือเป็นสายธารวิชาการ ที่มีความรู้และความไวเชิงทฤษฎี ในเรื่องที่จะพัฒนา” โดยการด าเนิน
กิจกรรมนี้ ผู้วิจัยมุ่งสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยว่า ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ 
ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน ให้เกิดความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลอง
ผิดให้สั้นลงได้ และสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่าง
การวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว่าหากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้
การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 ในขั้นตอนนี้ นอกจากการน าเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียง
เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 แก่ผู้ร่วมวิจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยอาจด าเนิน
กิจกรรมอื่น เพื่อเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมวิจัยในเรื่องท่ีจะพัฒนาได้อีกด้วย เช่น การเชิญวิทยากร
มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจหรือสาธิตการปฏิบัติเพ่ิมเติม การน าผู้ร่วมวิจัยไปศึกษาสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นทีม่ีผลงานเป็นที่ยอมรับในเรื่องที่จะพัฒนา เป็นต้น 

 3) การระดมสมองเพื่อการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสายวิชาการ 
(ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี) เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างแนวการพัฒนา
ที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมข้อ 1 กับแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยน าเสนอจาก
แนวคิดเชิงทฤษฎีในกิจกรรมข้อ 2 ตามหลักการที่ว่า “การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วยก็เสมือนคน
ตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล จะวนเวียนอยู่แต่วิธีการเดิม ๆ” แล้วก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ที่มีองค์ประกอบดังนี้  

3.1) สภาพที่เคยเป็นมาของเรื่องที่จะพัฒนา 
3.2)  สภาพปัจจุบันของเรื่องที่จะพัฒนา 
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3.3)  สภาพปัญหาและ/หรือความส าคัญของเรื่องที่จะพัฒนา 
3.4)  ทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนา เป็นทางเลือกทั้งที่ผู้ร่วมวิจัย

น าเสนอจากความรู้และประสบการณ์ และที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในบทที่ 2  

3.5)  ทางเลือกที่คัดสรรเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือพัฒนา เป็นการคัดสรรร่วมกันระหว่างผู้วิจัย
กับผู้ร่วมวิจัย เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างแนวการพัฒนาที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดจากการระดม
สมองในกิจกรรมข้อ 1 กับแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยน าเสนอจากแนวคิดเชิงทฤษฎีในกิจกรรมข้อ 2 

3.6)  สภาพที่คาดหวัง เป็นความคาดหวังว่าหลังจากการพัฒนาแล้ว ต้องการให้เกิดอะไรขึ้น 
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่ดีข้ึน ซึ่งอาจเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน กับครู และกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลจากการพัฒนานั้น และ/หรือความคาดหวังที่
เกี่ยวกับประโยชน์ต่อการน าไปใช้ของหน่วยงาน เป็นต้น 

3.7) แนวทางเพ่ือการพัฒนา เป็นการน าทางเลือกที่คัดสรรได้ในข้อ 3.5 มาจัดท ารายละเอียด
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งอาจก าหนดได้หลายรูปแบบ มีดังนี้  
 แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 ด้าน ดังนี้  1) การใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  
 กิจกรรมที่ 1 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

 กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ระบบ
เพ่ือเพ่ิมความรู้สู่การปฏิบัติจริงเกิดทักษะการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และ
เจ้าหน้าที่ เห็นคุณค่าของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในยุคปัจจุบัน  โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ น าความรู้ที่อบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความ
สามัคคีในการปฏิบัติงาน โดยคณะผู้ร่วมวิจัยได้ก าหนดไว้  มีแนวการด าเนินงาน 5 ระดับ (Steps) ดังนี้  
  ระดับ 1 - วางแผนโครงการ 
  ระดับ 2 - ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 
  ระดับ 3 – พัฒนาโปรแกรม 
  ระดับ 4 – ทบทวนโปรแกรม  
  ระดับ 5 – ส่งมอบโปรแกรม 
 
 กิจกรรมที่ 2 การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้และทักษะในการใช้งาน
ของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่เข้าใจในสิ่งที่
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เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ และนักเรียนที่เข้าร่วมสามารถท างานได้จริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความสามัคคีใน
การปฏิบัติงาน คณะผู้ร่วมวิจัยได้ก าหนดไว้  มีแนวการด าเนินงาน 5 ระดับ (Step) ดังนี้  
  ระดับท่ี 1 - ตั้งเป้าหมาย  
  ระดับ 2 - พัฒนาการออกแบบ  
  ระดับ 3 - สร้างเนื้อหา  
  ระดับ 4 – วิเคราะห์  
  ระดับ 5 – เพ่ิมประสิทธิภาพ  
 
 กิจกรรมที่ 3 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
 กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาคณะผู้วิจัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  2) เพ่ือให้คณะผู้วิจัย และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีการเรียนรู้ด้านประสบการณ์จริงในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งบรรลุเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การใช้งาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีแนวการด าเนินงาน 9 ระดับ (Steps) ดังนี้  
ระดับ 1 – การวิเคราะห์ความต้องการ   
ระดับ 2 – เข้าใจเนื้อหา  
ระดับ 3 – วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานระบบ  
ระดับ 4 – เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้งานระบบ  
ระดับ 5 – สร้างเค้าโครงร่าง  
ระดับ 6 – เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา  
ระดับ 7 – สร้างกระดานเรื่องราวการเรียนรู้การใช้งานในระบบ  
ระดับ 8 – พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน  
ระดับ 9 – อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน  
 ผลจากการด าเนินงานจาก 3 กิจกรรมในขั้นตอนวางแผนดังกล่าวข้างต้น คือ 1) การระดม
สมองเพ่ือการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย 2) การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้
ร่วมวิจัย และ 3) การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสายวิชาการ โดยเฉพาะ
แนวทางการพัฒนาที่ก าหนดได้ในกิจกรรมที่ 3  ผู้วิจัยจะจัดท ากรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 
แสดงประกอบ เพื่อให้เห็นภาพแนวทางการพัฒนาโดยรวม (Overview) ดังตัวอย่าง 2 รูปแบบข้างล่าง 
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รปูแบบที่ 1 -  ก าหนด 1 โมเดลเพื่อการปฏิบัติ แล้วระบุกลยุทธ์ และแนวคิดท่ีน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ 
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รูปแบบที่ 2 -  ก าหนดทุกสเต็บโมเดลเพื่อการปฏิบัติ แล้วระบุกลยุทธ์และแนวคิดท าน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ  
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          4) การถอดบทเรียน มีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม และข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1  โดยผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วน
ร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยมุ่ง
ให้บรรลุผลในโครงการที่ก าหนดไว้จากขั้นตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิด
การกระท าเพ่ือบรรลุผล” พยายามไม่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ได้อย่างง่าย ๆ หรือส าเร็จรูปเกินไป 
คอยให้ก าลังใจและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง พิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทางการ
บริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดทีมงาน การ
แบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าที่ การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน การจัดระบบการติดตามผล เป็นต้น ประกอบด้วย 4 
กิจกรรม คือ  

1) การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา แบบประเมินนี้
อาจมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) หรือแบบสัมภาษณ์ (Interview) หรือแบบ
สังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation) หรือแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด หรือแบบอ่ืนที่เหมาะสมกับความคาดหวัง เป็นความ
คาดหวังในเชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลทั้งก่อนการปฏิบัติ 
(Before Acting) ในวงจรที่  1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting)  ในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  

ซึ่งการประเมินผลก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) นั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงสภาพ
ปัจจุบัน (Current Condition) ของประเด็นที่เป็นความคาดหวัง ส่วนการประเมินผลหลังการปฏิบัติ
ทั้งสองระยะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดูความก้าวหน้าจากการพัฒนา โดยเปรียบเทียบดูระดับการ
เปลี่ยนแปลง (Degree of Change) 

2) การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) ก่อนการปฏิบัติ โดยใช้
แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรที่  
1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) เพ่ือน าไปใช้เป็นฐานข้อมูล
เริ่มต้นในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) 
หลังการพัฒนา ไม่ก าหนดเกณฑ์เพดานความส าเร็จ ตามแนวคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็น
กระบวนการที่ต้องท าต่อเนื่องในลักษณะแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ไม่ใช่เหตุการณ์ที่คิดว่า
ส าเร็จแล้วสิ้นสุด ตามค ากล่าวที่ว่า Change is a Process, Not an Event แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีการ
พัฒนาก็จะมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) จากเดิม และยิ่งมีการ
พัฒนาก็ยิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามค ากล่าวของ  Winston Churchill ที่ว่า “To Improve is to 
Change, to be Perfect is to Change Often” 

3) การน าแนวทางที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลง
มือปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยแนวทางท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนด 

4) การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม และข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 
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ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 1 เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการด า เนินงานในขั้นตอนการปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  

1)  การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม  การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการด าเนินงานตามที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น 
จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ 

2)  ผลการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตามแนวทางที่ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนด 

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 1 เป็นน าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน 
เพ่ือทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัย
ทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่  ทั้งที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และไม่คาดหวัง 
เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือ
ประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จาก
ผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และ
ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่บรรลุผลและไม่บรรลุผล เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไปในวงจรที่สอง 

ในการถอดบทเรียนเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & 
Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือ
สภาพที่เป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร  พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่
น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อย
เพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มี
ข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผล
ตามความคาดหวัง และในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มี
แนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด 
(Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพ่ือผลต่อการวางแผน
เพ่ือพัฒนาในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับ
ใหม ่ 

ดังนั้น การถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผลในวงจรที่ 1 มีประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
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             1. สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมที่ระบุได้เป็นอย่างไร 
             2. ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดไว้คืออะไร   
             3. พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด เหตุปัจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเก่ียวกับท่ีไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง  
              1. ในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
(Resistances to Change) อะไรบ้าง  
              2. จากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม 
(Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมด
ไปหรือลดน้อยลง เพื่อผลต่อการเป็นข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือพัฒนาในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจ
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่ เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับ
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือท้ังกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิมพลังขับใหม่ 
              1. ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอะไรบ้าง 
              2. จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 ก่อให้เกิดความรู้ใหมห่รือไม่ คืออะไร 

วงจรที่ 2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  
1. การทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนข้อมูลที่เป็นผลจากการสังเกตและ

การถอดบทเรียนในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมา พร้อมทั้งน าเสนอเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติตามแผนในวงจรที่ 1  เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของการพัฒนาตามตัวชี้วัดในแบบประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วม
พัฒนาขึ้น รวมทั้งน าเสนอให้เห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและไม่คาดหวัง เพ่ือการวางแผน
ด าเนินการในวงจรที่สองนี้ต่อไป  

2.  การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทางเลือกที่ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้ร่วมกันประเมิน น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ 

3. การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม และข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 2 เพ่ือแก้ปัญหากันใหม่ ประกอบด้วย 3 
กิจกรรม คือ 

1) การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพ่ือให้
แผนปฏิบัติการใหม่บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย  

2) การน าแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนด 

3) การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม และข้อสังเกต
เกี่ยวกับการเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ 



152 

 

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2 เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ เป็นการ
สังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วยการด าเนินงาน 2 กิจกรรม คือ  

1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม  การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น 
จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ 

2) ผลการปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตามแนวทางที่ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยร่วมกันก าหนด 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 2 เช่นเดียวกับข้ันตอนที่ 5 คือ น าเอา
เทคนิคการถอดบทเรียนมาใช้ เพ่ือทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้
เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่  ทั้งที่บรรลุผลตาม
ความคาดหวังและไม่คาดหวัง เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็น
กระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้
วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนและผลการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งที่บรรลุผลและไม่บรรลุผล เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ ในการถอดบทเรียนเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงาน
ในวงจรที่ 2” ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin 
(Lunenburg & Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current 
Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired 
Condition) ที่ก าหนดไว้คืออะไร  พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่น ามาใช้
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด 
เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกต
อะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผลตามความ
คาดหวัง และในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
(Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีแนวทาง
อะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่ง
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพ่ือผลต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาใน
รอบท่ี 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลัง
ขับใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือท้ังกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับใหม่  

ดังนั้น การถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผลในวงจรที่ 2 มีประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ดังนี้ 
          1. สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมที่ระบุได้เป็นอย่างไร 
          2. ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดไว้คืออะไร   
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           3. พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อยเพียงใด เหตุปัจจัยจาก
ภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับ
ประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเก่ียวกับท่ีไม่บรรลุผลตามความคาดหวัง  
            4. ในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
(Resistances to Change) อะไรบ้าง  
            5. จากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีแนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม 
(Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด (Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมด
ไปหรือลดน้อยลง เพ่ือผลต่อการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในโอกาสต่อไป ซึ่ง อาจเป็น
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือท้ังกรณีปรับปรุงพลังขับเดิมและเพ่ิมพลังขับใหม่ 
             6. ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอะไรบ้าง 
             7. จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 ก่อให้เกิดความรู้ใหมห่รือไม่ คืออะไร 

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการด าเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เป็นการน าเอา
ผลการสังเกตผล การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ การบันทึก การประเมินผล และการถอดบทเรียนที่
ก าหนดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนา
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพ่ือสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ 
ดังนี้ คือ 

1)   การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติ (Change from practice) ประกอบด้วย การ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected 
Change) กรณีการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังเป็นการแสดงผลการประเมินผลการบรรลุความคาดหวัง
จากการพัฒนา ทั้งก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) ในวงจรที่  1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting)  
ในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of 
Change)  

2) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning from Practice) ประกอบด้วย การเรียนรู้ที่
เกิดข้ึนระดับบุคคล การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระดับกลุ่ม และการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนระดับหน่วยงาน  

3) ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ (New Knowledge from Practice) เป็นความรู้ใหม่ที่
แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect Model) ว่า ในการพัฒนานั้นมี
ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ใดที่ส าคัญที่ผู้วิจัยเชื่อว่าส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตามที่
คาดหวังและไม่คาดหวัง และในการพัฒนานั้นมีสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) 
ที่ส าคัญอะไรบ้าง ผู้ วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ เอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome 
Obstacles) นั้นอย่างไร ทั้งนี้ความรู้ใหม่ที่แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and 
Effect Model) ดังกล่าว ถือเป็นความรู้ใหม่เฉพาะบริบทตามทัศนะของ Coghlan & Brannick 
(2007) และ James, Milenkiewcz, & Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า  “ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมี
ข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุ การณ์ส าคัญที่
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เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่ง
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้” 

 การด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 10 ผู้วิจัยขอสรุปให้เห็นถึงขั้นตอน 
กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงาน วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ดังตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาด าเนินการวิจัย ในวงจรที่ 1  

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563 

มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ประกอบด้วย (1) ชี้แจงแนวคิดและแนว
ปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และ
เข้าใจ (2) การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นส าหรับการวิจัย (3) จัดท าปฏิทิน
การด าเนินงาน (4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอน
การเตรียมการ 

    

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ประกอบด้วย (1) การดึงศักยภาพจาก
ประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย (2) การน าเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วม
วิจัย (อาจจัดท ากิจกรรมอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ร่วมวิจัย
ในเรื่องที่จะพัฒนา เช่น การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ความ
เข้าใจหรือสาธิตการปฏิบัติ การน าผู้ร่วมวิจัยไปศึกษาสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่เป็นกรณีตัวอย่างที่ดี เป็นต้น) (3) การบรรจบกันของธาร
สองสาย (4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการ
วางแผน 

    

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ประกอบด้วย (1) การจัดท าแบบประเมินผล
การบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา (2) การประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนาก่อนการปฏิบัติ (3) 
การน าแนวทางที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ (4) สรุปผลการ
สังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติ 

    

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ประกอบด้วย (1) การก าหนดรูปแบบและ
วิธีการในการสังเกตผลและประเมินผล (2) ผลการปฏิบัติตามแผนในแต่
ละโครงการ 

    

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ประกอบด้วย (1) การปฏิบัติตามแผนที่
บรรลุผลตามที่คาดหวัง (2) การปฏิบัติตามแผนที่ไม่บรรลุผลตามที่
คาดหวัง 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงขั้นตอน กิจกรรม และเวลาด าเนินการวิจัย ในวงจรที่ 2 

ขั้นตอนและกิจกรรม 
ปี พ.ศ. 2563-2564 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
วงจรที่ 2 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ ประกอบด้วย (1) การทบทวน
ผลการพัฒนา (2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ (3) สรุปผล
การสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 

     

ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ประกอบด้วย (1) ก าหนดแนว
ปฏิบัติร่วมกันใหม่ (2) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ (3) 
สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติ
ใหม ่

     

ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ ประกอบด้วย (1) การก าหนด
รูปแบบและวิธีการสังเกตผล (ประเมินผล) (2) ผลการ
ด าเนินงานในแต่ละแนวทาง 

     

ขั้นตอนที่  9 การสะท้อนผลใหม่ ประกอบด้วย (1) การ
เปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติที่คาดหวัง (Expected 
Change) และที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) (2) การ
เรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม ระดับหน่วยงาน (3) ความรู้ใหม่ (New 
Knowledge) จากการปฏิบัติ 

     

ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการด าเนินงานในวงจรที่ 1 
และวงจรที่ 2 เป็นการน าเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล 
และการถอดบทเรียนที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งผลจาก
การสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนา
ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพ่ือสรุปเป็นผลการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ 

     

 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills 
(2007) ซึ่งจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation)  2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview)  3) แบบตรวจสอบหรือ
บันทึก (Examining /Record) เช่น บันทึกอนุทิน (Journal) แผนที่ (Maps) เครื่องมือบันทึกเสียง
และบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึกภาคสนาม 
(Field Notes) 4) แบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา และ 5) แบบประเมินความ
ร่วมมือเพ่ือการวิจัย 
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3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มจากการปฏิบัติ

ภาคสนามในโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการวิจัยที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2563 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 วงจร โดยแบ่ง
เวลาในการปฏิบัติงานเป็นตาราง ก าหนดวันและเดือน เพ่ือให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เห็นชัด
และแฝงเร้นจากขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 10 ขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลายดังกล่าวในหัวข้อที่ 3.4 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิจัย ที่ได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 10 
ขั้นตอน จะน ามาวิเคราะห์ร่วมกันเป็นระยะ ๆ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ์ (2526) 
มีดังนี้ (1) จัดท าข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลักใน
การแบ่งปรากฏการณ์และหาความถี่ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  (2) การกระท า (Acts) คือ การใช้
ชีวิตประจ าวัน การกระท าหรือพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรที่ใช้ในการวิจัย  (3) กิจกรรม 
(Activities) คือ การกระท า หรือพฤติกรรมที่เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนและมีลักษณะต่อเนื่อง (4) 
ความหมาย (Meaning) คือค าอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการกระท าหรือกิจกรรมเพ่ือทราบโลกทัศน์ 
ความเชื่อ ทัศนคติของชุมชน (5) ความสัมพันธ์ (Relationship) คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง จะได้ทราบความสัมพันธ์ ความขัดแย้ง ความเกี่ยวข้องกับบุคลากร  (6) การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม (Participation) คือการปรับตัวบุคคล การให้ความร่วมมือ และยอมเป็นส่วนของ
โครงสร้างกิจกรรมบริการ พร้อมจะเป็นพวกเดียวกัน จะทราบความขัดแย้งและความราบรื่นได้ชัดเจน 
(7) สภาพสังคม (Setting) คือภาพทุกแง่ทุกมุมที่สามารถบันทึกจากภาคสนามเกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 
ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (8) จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึกภาคสนามของการ
วิจัยในส่วนที่เป็นข้อความแบบพรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (9) การวิเคราะห์ข้อมูล ท าให้เป็นสภาพปัจจุบันจากข้อความพรรณนา
เหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยน ารายงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลของวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่วิเคราะห์แล้ว ไปให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบช่วยยืนยันตรวจแก้ไขผลการวิเคราะห์ และให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุง
รายงานให้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น การตรวจสอบข้อมูลจะใช้บุคลากรหลายคนในเหตุการณ์ของ
กิจกรรม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ ผู้วิจัยก็ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานคือ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย เพื่อให้เป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
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3.7 การเขียนรายงานการวิจัย 
 เขียนและน าเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) 

แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสารหรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลว่า ได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งที่ บรรลุผลและไม่บรรลุผล
ตามที่คาดหวัง เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบ้างทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน และเกิด
ความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะอะไรและอย่างไร  ส าหรับบุคคลอ่ืน หรือ
หน่วยงานอื่น ที่ต้องการจะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้น ๆ ดังนั้นการน าเสนอผลงานวิจัยมีลักษณะเป็น
การพรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ์ (Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 
ขั้นตอน โดยในช่วงแรกของแต่ละขั้นตอน จะน าเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะการเล่าเรื่อง 
(Story Telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง (Factual and Neutral Manner) การ
เปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติจริงประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติและองค์ความรู้จากการปฏิบัติ
จริง 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยา

คม”  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (Schoolwide) ด าเนินการวิจัย 2 วงจร 10 ขั้นตอน 
เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) เมื่อเดือนมิถุนายน 2563  และสิ้นสุดการ
ด าเนินการในขั้นตอนที่ 10 การสรุปผล (Conclusion) ในเดือนพฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลาใน
การด าเนินการวิจัยทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา  

 การรายงานผลการด าเนินการวิจัยมีลักษณะเป็นการพรรณนาหรือการบรรยายเชิงวิพากษ์ 
(Critical Description) จากการปฏิบัติจริงทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะการเล่าเรื่อง (Story telling) ตามความเป็นจริง และเป็นกลาง 
(Factual and Neutral Manner) แสดงหลักฐานประกอบทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย ค าให้สัมภาษณ์ 
บทบันทึกจากการสังเกต บทวิเคราะห์ข้อมูล หรือหลักฐานอ่ืน ๆ มาแสดงประกอบการเล่าเรื่อง
เหตุการณ์ในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้มีความชัดเจนและมองเห็นเป็นรูปธรรม ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด 
ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลนั้นว่าได้ผลเป็นอย่างไร ทั้งที่ส าเร็จและไม่
ส าเร็จ ทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง อธิบายเหตุผลประกอบว่าท าไมเป็นเช่นนั้น เกิดการเรียนรู้ อะไร
ขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์กร รวมทั้งน าเสนอ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect 
Model) ว่า ในการพัฒนานั้นมีปัจจัยหรือสาเหตุใดที่ส าคัญท่ีผู้วิจัยเชื่อว่าส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่บรรลุผล และมีปัจจัยต่อต้านหรือเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพราะอะไร  ดังมี
รายละเอียดของการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 วงจรที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ (Preparation) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะ

ประกอบด้วย กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของปิยวาจา หรือ 
เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) คือการกล่าวค าสุภาพไพเราะต่อผู้ร่วมวิจัย ท าให้มีความสมานสามัคคีให้
เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือต่อกัน ตลอดถึงการใช้ค าพูดแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ประกอบด้วย
เหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้ยินยอมด้วยความสมัคใจ ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 

1) ระยะที่ 1 การชี้แจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผู้วิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการชี้แจงเค้าโครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ เพ่ือให้การตัดสินใจเข้าร่วมวิจัย
เป็นไปด้วยความสมัครใจและเต็มใจ ตามจรรยาบรรณที่ว่า “ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของ
กระบวนการวิจัยแต่เริ่มแรก รวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ให้แก่ผู้ร่วมวิจัยทราบ” และ
ค านึงถึงหลักการ “ผู้ที่ไม่ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล” ทั้งนี้ 
รวมทั้งชี้แจงถึงลักษณะ หลักการ บทบาท จรรยาบรรณ และประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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แบบมีส่วนร่วมให้ผู้ร่วมวิจัยไดร้ับรู้และเข้าใจเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีผลด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 การแจ้งในเบื้องต้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาได้รับทราบ 
ด าเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร โดยได้ท า
หนังสือเรียนเชิญการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านผู้บริหารได้ให้ค าแนะน าในการเตรียมความพร้อมในการ
จัดโครงการดังกล่าวว่า ในเรื่องของเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ควรมีความพร้อม ด้านวิทยากร 
สถานที่ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม บุคคล และงบประมาณ พร้อมทั้งผู้จัดโครงการควรชี้แจงให้ผู้มี
ส่วนร่วมได้ทราบอย่างชัดเจน เพ่ือให้การจัดโครงการส าเร็จตามความมุ่งหมายของการท าวิจัย  และใน
เวลา 13.00 น. ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษาในการเรียกประชุมครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้มาเข้าร่วมโดย
พร้อมเพียงกัน ในการประชุม ผู้วิจัยได้น าเสนอหัวข้อการวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม” ให้ที่ประชุมรับทราบ และได้แจกเอกสารประกอบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ระเบียบวิธีที่ใช้ในการวิจัย ของรศ.ดร. วิโรจน์ สารัตนะ  ให้
บุคลากรรับทราบโดยเน้นไปที่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการ
ท าความเข้าใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย ซึ่งในที่ประชุมก็รับทราบตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอเบื้องต้น  
ผู้อ านวยการได้กล่าวทิ้งท้ายในที่ประชุมก่อนปิดการประชุมว่า  “ การท าวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม” มีประโยชน์มากในเรื่องของการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ความสามัคคี การท างานที่เข้ากันอย่างลงตัว ดังนั้นจึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายในสถานศึกษาแห่งนี้ เพราะระบบอี-ออฟฟิศ เป็นเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด 
หมายถึงทั้งโรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้ทันต่อความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้เป็น
อย่างดี ทั้งระบบที่ตอบโจทย์ ด้านความเชื่อมั่นทางสังคม และเป็นการพัฒนาสถานศึกษา อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาเยาวชน ชุมชน สังคมที่ยั่งยืนต่อไป และท่านผู้บริหารก็ได้กล่าวปิดประชุม   
 หลังจากที่ได้แจ้งเกี่ยวกับการจัดโครงการในเบื้องต้นให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับทราบแล้ว ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน ผู้วิจัยได้ขอ
ค าปรึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา และวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบอี-ออฟฟิศ ใน
โรงเรียน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดโครงการ และเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการสร้างความเขา้ใจในงานวิจัย ตามก าหนดการ และได้ด าเนินการวันที่ 29-
30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้องประชุมราไชยศวรรย์ 
อาคาร 3 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เสริมสร้างความเข้าใจในการท าวิจัย
ร่วมกัน  (2) สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย  
 โดยในเบื้องต้นผู้วิจัยได้แจกเอกสารให้กับผู้ร่วมวิจัย เพื่อใช้ประกอบในการร่วมกิจกรรม 
 เวลา 09.00 น. ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีใจความว่า โครงการ คือ การ
ด าเนินงานกิจกรรมร่วมกันอย่างลงตัว ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือ ศึกษา 
ค้นคว้า สอบถาม อันเป็นขั้นตอนปฏิบัติ ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสามารถ ความถนัด รวมทั้ง
ความสนใจ ด้วยอาศัยกระบวนทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีอ่ืนๆ อีกมากมายเพ่ือน าไปใช้ในการศึกษา
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เพ่ือหาค าตอบให้กับเรื่องที่ให้ความสนใจ โดยมีวิทยากร เป็นผู้กระตุ้นและคอยให้ค าแนะน าตลอดจน
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการใช้ระบบอี-ออฟฟิศ วิธีค้นคว้า 
ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม วางแผนล่วงหน้า มีการก าหนดขั้นตอนด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ส าหรับการท าโครงงานนี้ ท าได้ทุกระดับชั้นของ โครงการดี มีคุณภาพ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้-
ความเข้าใจในเรื่องราวที่สื่อออกไปได้อย่างถูกต้อง กระชับ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลา ให้แก่
ผู้อนุมัติหรือผู้ตรวจสอบอีกด้วย เพราะใช้เวลาอ่านเพียงไม่นานก็สามารถตัดสินใจได้ อีกทั้งยังท าให้
ขั้นตอนปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และยังเป็นวิธีให้เห็นแสดงถึงประสบการณ์  
ศักยภาพในการท างาน ของผู้ท างานอีกด้วย ดังแผนภาพที่ 4.1 
 

 
แผนภาพที่ 4.1 ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการ ร่วมกับคณะผู้ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นการชี้แจงเค้า
โครงการวิจัยต่อผู้ร่วมวิจัย ให้รับรู้และเข้าใจ รวมทั้งชี้แจงถึงลักษณะ หลักการ บทบาท จรรยาบรรณ 
และประโยชน์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้ผู้ร่วมวิจัยได้รับรู้และเข้าใจเพ่ือให้การ
ด าเนินงานวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 สรุปแล้ว โครงการ คือ ขั้นตอนท างานอันมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรม
มากมายหลากหลายกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการท างานร่วมกันในสถานศึกษา ซึ่งต้องปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด พร้อมก าหนดระยะเวลารวมทั้งงบประมาณอันจ ากัด มีผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้วิธีเขียนโครงการจ าเป็นต้องน าเสนอความคิดเห็นอย่างถูกต้อง มีเหตุ มีผล บ่งบอก
รายละเอียดอย่างชัดเจน ต่อไป   
 จากนั้นเวลา 09.30 น.  ผู้วิจัยจึงได้น าเสนองานวิจัย “ การท าวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม” ตั้งแต่หัวข้อวิจัยจนถึงวิธีการ
ด าเนินการวิจัยให้แก่ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบอย่างละเอียด โดยใช้โปรแกรม Power point น าเสนอไป
ตามล าดับ       

 ผู้วิจัยได้พูดถึงท่ีมา ความส าคัญ ความเป็นมา และปัญหาของระบบสารบรรณแบบเดิมที่ท า
ให้เกิดความล้าช้าในระบบการท างานในสถานศึกษา ซึ่งเป็นที่มาของการท าวิจัยในครั้งนี้ และได้
กล่าวถึงที่มาและความส าคัญของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา โดยน าเสนอเป็น Power point 
ซ่ึงมีใจความส าคัญ ดังนี้  
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 การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายให้มีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึง และทัดเทียมกันทุกเขต 
พ้ืนที่การศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ประชาชนทุกคนเห็นความส าคัญ 
และประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการ
เพ่ิมพูนความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2553) 
หมวด 9 ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการพัฒนา บุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และ
ผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และ
มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

 สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การ
บริหารราชการแนวทางใหม่ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ความคุ้มค่า และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สมควรวาง
ระบบงานสารบรรณให้เป็นการด าเนินงานที่มีระบบ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติราชการ โดยให้เพ่ิมนิยามค าว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และ ค าว่า “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งตรงตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบงานส านักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของ
ระบบงานสารบรรณเพ่ือให้การด าเนินการระบบบริหารจัดการเอกสารด้วยระบบงานส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
เป้าหมาย สามารถด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเอกสาร 
ด้วยระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในส่วนของระบบงานสารบรรณ 

 งานสารบรรณที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นระบบงานสารบรรณเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานเอกสารและเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การจัดท า การรับ การ
ส่ง การจัดเก็บรักษา การยืมและการท าลายเอกสาร เพ่ือให้การค้นหา ติดตาม สามารถท าได้สะดวก
และรวดเร็วตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานระบบสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เป็นระบบจัดเก็บส าเนาเอกสารให้เป็นดิจิทัล (Digital) และสามารถเรียกดู
ได้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรให้คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่อง
การสื่อสารนั้น ๆ สามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะเอกสาร การด าเนินเรื่องเอกสารผ่านระบบสาร
บรรณโดยใช้เวลาสั้นลง 

 จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของงาน 4 ด้านของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
ดังกล่าวข้างต้น พบว่า โรงเรียนมีความต้องการจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ขึ้น เพราะในปัจจุบันโรงเรียนยังใช้รูปแบบการบริหารงานในระบบเดิม คือเป็นระบบการ
บริหารงานที่เน้นเอกสาร (Document Focused) ซึ่งต้องมีการจัดท า การรับ การส่ง การจัดเก็บ
รักษา การยืมและการท าลายเอกสาร ซึ่งการท างานในแต่ละขั้นตอนต้องเสียเวลาไปกับการเดินทาง
ของเอกสารซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องนานมาก และส าเนาเอกสารที่เป็นกระดาษก็
ต้องจัดหาสถานที่เก็บไว้เพ่ือรอการขอท าลายหนังสือต่อไป โรงเรียนยังขาดการน าเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์การ โดยการเชื่อมโยงแบบไร้สายผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ วิธีการใช้ และวงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน 
ดังนั้นโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมจึงควรเร่งการพัฒนาระบบอี -ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยี ช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคลกรและหน่วยงาน รวมทั้งน า
ข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจและมุ่งที่จะพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ขึ้นในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  ให้ตรงตาม
จุดมุ่งหมายของหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งมีลักษณะส าคัญเป็นการวิจัย
ที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories 
of Postmodernism) ที่เชื่อเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์
ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและ
การส่งผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัย
แบบล่างขึ้นบน ที่ทั้ งผู้ วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ 
(Collaboration) ที่ต่างมีสถานะที่เท่าเทียมกัน (Equally) เป็นการวิจัยที่ผู้ถูกวิจัยเปลี่ยนบทบาทจาก
การเป็นผู้ถูกกระท า (Passive) เป็นผู้กระท า (Active) หรือผู้ร่วมกระท า (Participant) หรือเปลี่ยน
วิธีการวิจัยจากพวกเขา (On Them) เป็นการวิจัยโดยพวกเขาและเพ่ือพวกเขา (By Them and for 
Them) จากกระบวนการของวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Acting) การสังเกต (Observing) และ
การสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการ
ด าเนินการต่อเนื่องกันไม่สิ้นสุด มุ่งการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอัน
เนื่องจากความมีพันธะผูกพันในสิ่งที่ท าจากบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนนั้น 

 จากลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) ดังกล่าว ผู้วิจัยเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองต่อความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น โดยเห็นว่าการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม     
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากครู  และ
ผู้บริหารทุกคน จึงจะเกิดผลส าเร็จ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงระบบสารบรรณเดิม เป็นการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือการจัดการข้อมูลภายในองค์กร ท าให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ครู และบุคคลที่
เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือการด าเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เรียกว่าระบบ 
Task หรือปฏิทินงาน ซึ่งเป็นการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน และคอยติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
ง่ายดาย เรียกว่านอกจากจะสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษาและหน่วยงานอีกด้วย 
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 ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และได้ความรู้ใหม่ ถ้าเราร่วมมือกันท าวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีท่าน
ใดตั้งข้อสงสัยในการน าเสนอเบื้องต้นในครั้งนี้ 

 ผู้วิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยนี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียน ซึ่งในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมี
การประเมินผลจากการพัฒนา 3 ประการ ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติทั้งที่
คาดหวังและไม่คาดหวัง 2) การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล 
และหน่วยงาน 3) ความรู้ใหม่ (New Knowledge) ในการวิจัยนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาตาม
หลักสูตร ผู้วิจัยได้ก าหนดวงจรในการด าเนินงาน 2 วงจร ๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ภายในปีการศึกษา 
2563 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 2) สถานที่ที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้
คือ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ซึ่งมีผู้ร่วมวิจัย (Participants) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน และผู้วิจัย 1 คน รวมเป็นจ านวน 21 คน   
 ผู้วิจัยได้อธิบายโดยย่อ เกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ 1) ประโยชน์ในเชิง
วิชาการ ได้แก่ 1.1 ผลจากการวิจัยนี้ จะท าให้ได้ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 1.2 
ผลจากการพัฒนาระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมานี้ จะท าให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) ขึ้นที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน 1.3 แนวคิดการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สามารถจะน าแนวคิด
ของระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเรื่องอ่ืน ๆ ของหน่วยงานได้ เช่น การพัฒนาทักษะครู
หรือทักษะนักเรียนส าหรับศตวรรษท่ี 21 1.4 แนวคิดการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมที่เน้นให้มีการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการพัฒนาจากทัศนะของ
นักวิชาการและหน่วยงานหลากหลายแหล่งอย่างเข้มข้น  1.5 การวิจัยนี้ได้น าเอาหลักธรรม 
(Dhamma Principles) ซึ่งเป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนา มาใช้เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย  โดยเชื่อว่าการน าหลักธรรมที่มาใช้จะช่วยเสริมสร้างให้
การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จ 1.6 เนื่องจากแนวคิดของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) มีหลายแนวคิด หลากหลายรูปแบบ แต่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ผลการศึกษาของ วิโรจน์ สาร
รัตนะ (2561) เป็นแนว ที่กล่าวว่า เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ (Critical Social 
Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อเก่ียวกับประสบการณ์
ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่  2) ประโยชน์ในการน าไปใช้  
ได้แก่ 2.1 ผลจากการวิจัยพบว่า โครงการที่ก าหนดเพ่ือการปฏิบัติในงานวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งตามที่คาดหวังและไม่คาดหวังในทางบวก รวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้หลายประการ 
2.2 งานวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาประสบผลส าเร็จ 2.3 งานวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) จากการ
ปฏิบัติที่หลากหลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับหน่วยงาน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
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ที่มีคุณค่าและความหมาย ที่สามารถจะน าไปเป็นข้อคิดเตือนใจต่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
บุคลากรจากแนวคิดเก่าหรือแนวปฏิบัติเก่า ไปสู่แนวคิดใหม่หรือแนวปฏิบัติใหม่ได้ 
 

 จากนั้นครู ณิชาภัทร กรองเห็น ได้ตั้งค าถามว่า ผู้ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ต้องมีส่วนร่วม และได้
ช่วยอะไรได้บ้าง (ณิชาภัทร กรองเห็น, 29 มิถุนายน 2563) 

 
                             ณิชาภัทร กรองเห็น 
                   (...................................................) 
 
 ผู้วิจัยได้ตอบว่า ทุกท่านมีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนประชุมในการจัดโครงการ โดยร่วมกันคิด การ

แสดงความคิดเห็น ร่วมกันท า เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เป็นระบบที่ต้องใช้ร่วมกันใน
โรงเรียน และต้นสังกัด ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันในการทดลองใช้ และการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ในโรงเรียน ที่ห้องปฏิบัติการ จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) (เปรมินทร์ สิงห์ซอม, 29 มิถุนายน 2563)  

 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้อธิบายถึงการศึกษาเอกสารเพ่ือวิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม” ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เรียงล าดับการน าเสนอออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ คือ 1) หลักธรรมเพ่ือคุณภาพและความส าเร็จ
ของงานวิจัย 2) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3) แนวคิดเชิงทฤษฎีเพ่ือการพัฒนา
ระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) 4) กรณีศึกษาสถานศึกษาที่พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 5) 
เครื่องมือแบบสอบถาม/ตัวชีวัดของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 6) บริบทโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม และ 7) กรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือให้งานวิจัยออกมาส าเร็จลุล่วงด้วยดี และก็ยัง
ไม่มีท่านใดตั้งค าถาม (เปรมินทร์ สิงห์ซอม, 29 มิถุนายน 2563)  

 ผู้วิจัยได้กล่าวถึงบทที่ 3 โดยได้น าเสนอการวิจัยครั้งนี้ว่า เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เป็นการวิจัยที่อิงกับทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์ 
(Critical Social Theory) และทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Theories of Postmodernism) ที่เชื่อ
เกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีอยู่จริงของมนุษย์ การดึงศักยภาพของมนุษย์ออกมาใช้ให้เต็มที่ การให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตยในการกระท าและการส่งผลที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ เป็นการวิจัยแบบล่างขึ้นบน ที่ทั้ง
ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการวิจัยกับผู้ร่วมวิจัยในลักษณะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) ที่ต่างมีสถานะ
ที่เท่าเทียมกัน (Equally) ในการร่วมกันวางแผน (Planning) ปฏิบัติ (Acting) สังเกต (Observing) 
และสะท้อนผล (Reflecting) ในลักษณะที่เป็นวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่มีการ
ด าเนินการต่อเนื่องกันไม่มีสิ้นสุด  (เปรมินทร์ สิงห์ซอม, 29 มิถุนายน 2563)  

 ต่อมาได้อธิบายถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีลักษณะเป็นการด าเนินงานของวงจรแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ที่ไม่มีสิ้นสุดของการ
วางแผน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวงจรในการวิจัยครั้งนี้มี 2 วงจรๆ ละ 1 ภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 
2563 โดยมีแนวการด าเนินการในแต่ละวงจรและแต่ละขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ ซึ่ง
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ก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 การ
สังเกต และผู้วิจัยได้น าเสนอในขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนใหม่ ขั้นตอนที่ 7 
การปฏิบัติใหม ่ขั้นตอนที่ 8 การสังเกตใหม่ ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ จากการปฏิบัติขั้นตอนที่ 
10 การสรุปผลจากผลการด าเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 เป็นการน าเอาผลการสังเกตผล การ
ประเมินผล และการถอดบทเรียนที่ก าหนดในแต่ละข้ันตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 
5 และขั้นตอนที่ 9 มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพ่ือสรุปเป็นผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ ทั้งหมดเป็นขั้นตอนที่เราจะร่วมมือกันกันในงานวิจัยนี้  (เปรมินทร์ 
สิงห์ซอม, 29 มิถุนายน 2563)  

 โดยภาพรวมในช่วงการน าเสนองานวิจัย จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีความ
สนใจ และตั้งใจรับฟัง และแสดงออกถึงความพร้อมในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน  ผู้วิจัยได้
น าเสนอเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย ซึ่งจ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation)  2) แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview)  3) 
แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining /Record) และ 4) แบบประเมินผลส าเร็จจากการพัฒนา การ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยต่างมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเวลาใน
การปฏิบัติงานเป็นตาราง ก าหนดวันและเดือน   

 นอกจากนี้ยังได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือที่เลือกใช้ในการวิจัย ที่ได้
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ (1) จัดท าข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ (2) การกระท า (Acts) (3) 
กิจกรรม (Activities) (4) ความหมาย (Meaning) (5) ความสัมพันธ์ (Relationship) (6) การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม (Participation) (7) สภาพสังคม (Setting) (8) จัดแบ่งข้อมูลจากการบันทึก
ภาคสนามของการวิจัยในส่วนที่เป็นข้อความแบบพรรณนาเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมใน 10 ขั้นตอน 
(9) การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยเขียนและน าเสนอรายงานการวิจัยในรูปแบบอิง
แนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Approach) แสดงหลักฐานประกอบ ทั้งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร
หรืออ่ืน ๆ ถึงสิ่งที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลว่า ได้ผลเป็น
อย่างไร ทั้งที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบ้างทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และ
หน่วยงาน และเกิดความรู้ใหม่อะไรขึ้นมาบ้างจากการปฏิบัติ  

 ในเวลา 11.40 น. ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถาม ซึ่งไม่มีผู้ซักถาม และสอบถาม
ความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยการสมัครใจเพ่ือการพัฒนา
ร่วมกัน จ านวน 20 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียน และผู้วิจัย 1 
คน รวมเป็นจ านวนทั้งหมด 21 คน และได้รับประทานอาหารร่วมกัน ในช่วงบ่ายจะได้ด าเนินกิจกรรม
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
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แผนภาพที่ 4.2 สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้รับประทานอาหาร
ร่วมกัน 
 สรุปผลการประชุม มีผู้เข้าร่วมวิจัยด้วยการสมัครใจเพ่ือการพัฒนาร่วมกัน จ านวน 20 คน 
ประด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จ านวนครูทั้งหมดในโรงเรียน และผู้วิจัย 1 คน รวมเป็นจ านวนทั้งหมด 
21 คน 
 

2) การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพื่อท าความเข้าใจ
ในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย เป็นเทคนิคที่จะใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เช่น เทคนิคการ
วางแผนเชิงปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิคการสังเกตและการบันทึก
ข้อมูล  เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย 
เป็นต้น โดยมีผลด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2563 หลังจากได้ด าเนินกิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วม ผู้วิจัย และผู้มีส่วนร่วมวิจัยทั้งหมด ได้เริ่มการสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของ เพ่ือท า
ความเข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม “ช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้เรื่อง
เทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ช่วงบ่ายเป็นการให้
ความรู้เรื่องเทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูล” ได้รับเกียรติจาก ดร. คมแสน พิลาสมบัติ เป็น
วิทยากรด าเนินรายการ เริ่มต้นผู้วิจัยได้กล่าวน าว่า 

 ผู้วิจัยได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งได้กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย การสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าว โดยร่วมกันท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสังเกตและการบันทึกข้อมูลในกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีที่มาจาก
การด าเนินการวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม” เพ่ือเรียนให้ท่านประธานได้ทราบถึงที่มาที่ไปของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีความมุ่งหมาย
ของการสัมมนาเพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีความรู้มีความเข้าใจและได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญเพ่ือใช้
ในการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม ในครั้งนี้ โดยท่านประธานได้กล่าวเปิดการ
สัมมนาและได้ให้โอวาท ความตอนหนึ่งว่า 

 การด าเนินการวิจัยเรื่อง “ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ก็คือ การแสวงหาความรู้ ความจริงที่
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันเรียนรู้เพ่ือ
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รู้จักตัวเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้เห็นปัญหาของตัวเอง และเห็นทางแก้หรือทางออกจากปัญหาโดยลง
มือปฏิบัติจริงได้ผลจริงแก้ปัญหาได้จริง ดังนั้น ในการสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันในครั้งนี้ ก็
เพ่ือ ให้ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านได้เข้าใจ ขั้นตอนของ“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) คือ 
การวิจัย ค้นว้า และหาความรู้ตามหลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกันเพียงแต่
ว่า PAR นั้นมีวัตถุประสงค์มุ่งไปที่การแก้ปัญหาในการพัฒนา และเป็นการวิจัยที่ด า เนินไปด้วยการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งในกระบวนการวิจัย เพ่ือการยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาท่ียั่งยืนต่อไป  

 ต่อมาผู้วิจัยได้พูดถึงกระบวนการวิจัยและการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคมที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา พร้อมทั้งการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่ง
ประโยชน์ของ E-Office ได้แก่ 1) การเพ่ิมคุณค่าหรือมูลค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ซึ่งบุคลากรทุกคน ได้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และยังแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน  2) การ
ส่งเอกสารระหว่างกันจะรวดเร็ว แม้การส่งข้ามเขตพ้ืนที่ ก็ท าได้ส่งผลให้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานประโยชน์ในเรื่องความเร็วและเวลา 3) การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่และเรียกใช้เอกสาร
ย้อนหลังได้ง่าย โดยใช้ระบบการ ค้นหาเอกสาร 4) การลดกระดาษ การลดพ้ืนที่เก็บเอกสาร หากลด
การใช้กระดาษ ย่อมหมายถึง การลดค่าใช้จ่าย ของหน่วยงานไปได้มาก ที่กล่าวมานี้เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันและมีความพร้อมเพียงกัน  และผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ร่วมวิจัยได้ทราบถึงขั้นตอน 
และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึน และได้ด าเนินการ ดังนี้ (เปรมินทร์ สิงห์ซอม, 29 มิถุนายน 2563)  
  1. การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  จากการ
ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยได้เรียนรู้ศึกษาเพ่ิมเติมในบริบทของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังจะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมของผู้ร่วม
วิจัย ในการจัดกิจกรรมทั้งการชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติ การสัมมนา และการจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
  2. การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือท าความเข้าใจใน
เทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ความสนใจและลักษณะการสนทนาของผู้ร่วมวิจัยแต่ละ
คน ดังจะเห็นได้จาก ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้สนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น และมีความเป็น
กันเอง ท าให้ผู้ร่วมวิจัยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และบอกความต้องการของตนเอง 
  3. การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ในการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนนั้น เกิดจากแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงมติกันเพ่ือให้ได้ขั้นตอนการ
ด าเนินงานที่ทุกคนจะสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ ไม่ใช่ความคิดของผู้วิจัยเพียงคนเดียว เพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จผู้วิจัยต้องสร้างความเป็นกันเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้เปิดใจ กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็น และมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคการระดมสมอง  
  4. การถอดบทเรียน ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทบทวนการปฏิบัติที่ผ่านมา ว่าได้
ด าเนินการมาถูกต้องหรือไม่ มีสิ่งใดที่ยังต้องปรับปรุง หรือมีสิ่งใดที่ปฏิบัติได้ดีแล้ว เป็นกิจกรรมที่ต้อง
น้อมน าให้ผู้ร่วมวิจัยย้อนกลับไปพิจารณาตนเอง จากจุดเริ่มต้นก่อนการด าเนินการขั้นตอนที่ 1 ว่า
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้อะไรจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งผู้ร่วมวิจัยสามารถตอบได้ว่า ได้ความรู้และ
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ได้ฝึกทักษะพ้ืนฐานส าหรับการวิจัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ปัญหากับคณะ ได้รับฟัง
ความคิดเห็นทีแ่ตกต่างจากผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยท่านอ่ืน ๆ   
 พร้อมกับการฝึกปฏิบัติในช่วงบ่าย เริ่มต้นจาก  1) ร่วมเสวนาเกี่ยวกับพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 2) สรุปสาระส าคัญของเทคนิคการวางแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) และน าแผนสู่การปฏิบัติได้ 3) สามารถสังเกตและบันทึกข้อมูลได้ สามารถวิเคราะห์
เพ่ือตีความและสรุปผลจากการสังเกตได้ และ 4) สามารถใช้เทคนิคการถอดบทเรียนเพ่ือสรุปผลการ
สังเกตได ้

 ซึ่งเทคนิคการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการน าแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล เทคนิค
การสังเกตและการบันทึกข้อมูล  เทคนิคการระดมสมองและการถอดบทเรียน และเทคนิคการสร้าง
เครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย ตามที่ผู้วิจัยได้แจกเอกสารให้แล้วนั้น เพ่ือให้สรุปสาระส าคัญในประเด็น
ดังนี้ 1) การท าแผนปฏิบัติการมขีั้นตอนการด าเนินการอย่างไร  2) สรุปขั้นตอนการท าแผนปฏิบัติการ
ในแต่ละข้ันตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องด าเนินการอย่างไร 3) การเสนอโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ควรด าเนินการอย่างไร  

ผู้วิจัย และคณะได้ศึกษาเอกสารร่วมกันเพื่อใช้เวลาในการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม จ านวน 
4 กลุ่ม โดยสามารถสรุปจาก (1) ชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ (2) การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นส าหรับการวิจัย (3) จัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน (4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการเตรียมการ โดยใช้เวลาประมาณ 
20 นาที โดยผู้ร่วมวิจัยมีการตั้งใจในการการสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันเป็นอย่างดี ดังภาพที่ 
4.3 

แผนภาพที่ 4.3 ผู้วิจัย และคณะได้ศึกษาเอกสารร่วมกัน และการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม  
        
 3) การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงานวิจัยที่
ผู้วิจัยก าหนดในบทที่ 3 เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยร่วมกันทั้ง 10 ขั้นตอน ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  
ขั้นตอนที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. การเตรียมการ 
(Preparation) 

(1) ชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ  
(2) การเสริมพลังความรู้เบื้องต้นส าหรับการวิจัย  
(3) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน (4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการเตรียมการ 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2563 

2. การวางแผน 
(Planning) 

(1) การดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย  
(2) การน าเสนอเนื้อหาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย  
(3) การบรรจบกันของธารสองสาย  
(4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผน 

กรกฎาคม 2563 

3. การปฏิบัติการ 
(Acting) 

(1) การจัดท าเครื่องมือ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินความส าเร็จในการวิจัย  
(2) การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดก่อนน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ  
(3) การปฏิบัติ  
(4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติ 

กรกฎาคม-กันยายน 
2563 

4. การสังเกตผล 
(Observing) 

(1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผลและประเมินผล  
(2) ผลการปฏิบัติตามแผนในแต่ละโครงการ 

กรกฎาคม-กันยายน 
2563 

5. การสะท้อนผล 
(Reflecting) 

(1) การปฏิบัติตามแผนที่บรรลุผลส าเร็จ 
(2) การปฏิบัติตามแผนที่ไม่บรรลุผลส าเร็จ 

กันยายน 2563 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
6. การวางแผนใหม่ 
(Re-Planning) 

(1) การทบทวนผลการพัฒนา 
(2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่  
(3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการวางแผนใหม่ 

พฤศจิกายน 2563 

7. การปฏิบัติใหม่ 
(Re-Acting) 

(1) ก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันใหม่  
(2) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติใหม่ 
(3) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติใหม่ 

พฤศจิกายน-
กุมภาพันธ์2564 

8. การสังเกตผลใหม่ 
(Re-Observing) 

(1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการสังเกตผล (ประเมินผล)  
(2) ผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ 

พฤศจิกายน-
กุมภาพันธ์2564 

9. การสะท้อนผลใหม่  
(Re-Reflecting) 

(1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) 
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change)  
(2) การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระดับบุคคลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระดับ
กลุ่ม การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระดับหน่วยงาน 
(3)ความรู้ใหม่ (New Knowledge) จากการปฏิบัติ 

มีนาคม 2564 

10.  การสรุปผลการ
ด าเนินงานในวงจรที่ 1 
และวงจรที่ 2 

เป็นการน าเอาผลการสังเกตผล การประเมินผล และการถอดบทเรียนที่ก าหนดในแต่ละขั้นตอน 
รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และข้ันตอนที่ 9 มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ 

มีนาคม 2564 
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 4. ถอดบทเรียนในขั้นตอนการเตรียมการ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง 1) ผลการ

ด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ มีรายละเอียดปรากฏ ดังต่อไปนี้  
  4.1 ผลการด าเนินงาน  
   4.1.1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้
ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผลการด าเนินงานสรุปได้ว่า หลังจากที่ผู้วิจัยได้น าเสนอเค้าโครงการวิจัย
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วน
ร่วมในครั้งนี้ มีความเข้าใจและเห็นชอบให้ด าเนินการวิจัย โดยมีผู้ร่วมวิจัยที่มีความสมัครใจ 20 คน  
   4.1.2 การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือท าความ
เข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย ผลการด าเนินงานสรุปได้ว่า การแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่ง
มีความคิดเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากการสอบถาม การแสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ ในบริบทโดยรวมของสถานศึกษา ท าให้มองเห็นความส าคัญของการร่วมกัน
พัฒนางานโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และสามารถเข้าใจเทคนิคที่ส าคัญในการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพ 
  4.1.3 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันศึกษาขั้นตอนการ
วิจัย 10 ขั้นตอน ร่วมกันก าหนดระยะเวลา และผลที่คาดหวังส าหรับการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอน แล้วท าการสรุปร่วมกัน ปฏิทินการด าเนินการวิจัย โดยด าเนินการวิจัยวงรอบที่ 1 ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และวงรอบที่ 
2 ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564  
   4.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงานวิจัยเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในประเด็น 
1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี ้
  4.2 ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค  

   4.2.1 การชี้แจงแนวคิด และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การ
น าเสนอเนื้อหาในงานวิจัยยังไม่ได้ลงเนื้อหาลึกเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากระยะเวลาในการน าเสนอ จึง
มีการแบ่งกลุ่ม เพ่ือให้สามารถอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการท าวิจัยเพ่ิมเติมได้มากขั้น  

   4.2.2 การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยเพ่ือท าความ
เข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้ร่วม
วิจัย ซึ่งท าให้ผู้วิจัยต้องอธิบายขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยได้เข้าใจร่วมกัน  

  4.2.3 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ผู้ร่วมบางท่านวิจัยยังขาดความรู้ ใน
ขั้นตอนทั้ง 10 ขั้นตอน เพราะเป็นเรื่องยากในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพัฒนางาน หรือ
วิธีการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน จึงควรมีการทบทวนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ก่อนให้ผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยระดมสมองจัดท าแผนการด าเนินงานเพราะจะท าให้ได้แผน
ด าเนินงานที่ดีและเร็วขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพกิจกรรมได้ทัน  
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   4.2.4 การถอดบทเรียน ผู้ร่วมวิจัยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการถอด
บทเรียนในแต่ละประเด็น เพราะไม่ถนัดในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี    

4.3 ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  
    4.3.1 การชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การ
ชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัตินั้นต้องอาศัยการท าความเข้าใจ ได้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนางานด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” มีความส าคัญ
ของบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ครู และบุคลากร เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบในต าแหน่งโดยตรง  ดังจะ
เห็นได้จากปรากฏการที่ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนมีแนวคิดที่ดีในการพัฒนางาน ส่งผลท าให้เกิดความรู้ใหม่
ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้  
    4.3.2 การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเป็นส าคัญ ผู้วิจัย
จึงได้ให้ความรู้แก่ผู้ร่วมวิจัย การแก้ไขปัญหาที่พบในขั้นตอนต่าง ๆ อันจะส่งผลการร่วมกันปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ   
   4.3.3 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ควรมีการทบทวนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย มีการระดมสมอง การจัดท าแผนการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้ได้แผนด าเนินงานที่ดี
และรวดเร็วขึ้น  

  4.3.4 การถอดบทเรียน จากปัญหาที่ผู้ร่วมวิจัยยังไม่เข้าใจวิธีการถอดบทเรียนในแต่
ละประเด็น ผู้วิจัยจึงอธิบายโดยยกตัวอย่างการถอดบทเรียนในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
มากขึ้น  
  4.4 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 

  4.4.1 การชี้แจงแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  จากการ
ด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การ
แสดงความคิดเห็นในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท าให้เกิดความกระจ่างมากขึ้นกับ
ผู้ที่สงสัยในการด าเนินงาน  ดังจะเห็นได้จากปรากฏการที่ผู้ร่วมวิจัยแต่ละคนมีแนวคิดที่ดีต่อกัน ส่งผล
ท าให้เกิดความรู้ใหม ่คือ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    

 4.4.2 การสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือท าความ
เข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ และความสนใจมากขึ้น ส่งผลท าให้เกิดความรู้
ใหม่ว่า หากผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัยมากขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ร่วมวิจัยที่มีความกล้าแสดงความคิดเห็น
มากขึ้น งานวิจัยก็จะท าให้มีหลากหลายแนวคิด  
   4.4.3 การจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ในการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในแต่
ละขั้นตอนนั้น เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดผลส าเร็จผู้วิจัย ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่
การที่ผู้ร่วมวิจัยท างานร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่ว่า ผู้ร่วมวิจัยร่วมคิดแผน จึงท าให้ได้
หลากหลายแนวคิดที่ลงตัว ท าให้สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานได้ดีพอควร 
   4.4.4 การถอดบทเรียน ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทบทวนการปฏิบัติที่ ผ่านมา 
สามารถปรับปรุงในสิ่งที่บกพร่องร่วมกัน สามารถเพ่ิมทักษะได้ดี ได้ความรู้ในการฝึกทักษะพ้ืนฐาน
ส าหรับการวิจัย ดังจะเห็นได้จากการร่วมมือกันเป็นอย่างดี   
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 1  
 ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่
รัก) คือการกล่าวค าสุภาพไพเราะต่อผู้ร่วมวิจัย ท าให้มีความสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่
นับถือต่อกัน ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้ยินยอมด้วยความ
สมัคใจ โดยการการระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย  ซึ่งในขั้นตอนการ
วางแผน มีการด าเนินกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม คือ 1) การระดมสมองเพ่ือการดึงศักยภาพจาก
ประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย 2) การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย 3) การบรรจบกัน
ของธารสายประสบการณ์และสายวิชาการ 4) สรุปผลการสังเกตและการถอดบทเรียนในขั้นตอนการ
วางแผน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการท ากิจกรรมร่วมกันของขั้นตอนที่ 2 โดยทั้ง 4 กิจกรรม มีการ
ด าเนินการ ในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ปรากฏผลการด าเนินงานดังแสดงในตารางที่ 
4.2 
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ตารางท่ี 4.2  แผนการด าเนินงานขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
ล าดับ การด าเนินงาน วัตถุประสงค ์ ระยะเวลา วิธีด าเนินงาน 

1. การระดมสมอง เพื่อดึงศักยภาพ 
จากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน วิเคราะห ์SWOTวิเคราะห์
ปัญหาและประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา และวิธี
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ  
“ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอ-ีออฟฟิศ: กรณี
ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม” โดยใช้การระดม
สมอง  

วันท่ี 
29  

มิถุนายน 
2563  

1. คณะผู้วิจยัร่วมกันศึกษาสภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ SWOT 
วิเคราะหป์ัญหาและประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา และวิธี
แก้ปัญหา เกี่ยวกับ  
“ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอ-ีออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม” โดยใช้การระดมสมอง 
2. ดึงศักยภาพของผู้ร่วมวิจัย  

2. การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิง
ทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจยั  

เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 

วันท่ี 29  
มิถุนายน 
2563 

การสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้เชิงทฤษฎีและพื้นฐานความรู้แกผู่้
ร่วมวิจัย  
 

3. การระดมสมอง เพื่อการบรรจบ
กันของธารสายประสบการณ์
และ 
สายวิชาการ  

1. ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวิเคราะห์และ
อภิปราย สภาพปัญหา ผลที่คาดหวัง ประสบการณ์
ผู้ร่วมวิจยั แนวคิด 
เชิงทฤษฎี และทางเลือกที่คัดสรร 
2. ระดมสมองเพื่อออกแบบ วิธีการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการพัฒนาระบบอ-ีออฟฟิศ 

วันท่ี 30  
มิถุนายน 
2563 
วันท่ี 1  

กรกฎาคม 
2563 

1. ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปราย สภาพ
ปัญหา ผลที่คาดหวัง ประสบการณ์ผูร้่วมวิจัย แนวคิดเชิงทฤษฎี 
และทางเลือกที่คดัสรร 
2. ระดมสมองเพื่อออกแบบ วิธีการพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพ
การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 

4. การถอดบทเรยีน  
 

เพื่อวิเคราะหผ์ลการด าเนินการวจิยัในข้ันตอนท่ี 2 
ใน 4 ประเด็น คือ 1) ผลการด าเนนิงาน 2) 
ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรยีนรู้และ
ความรู้ใหม่ท่ีเกดิขึ้นในข้ันตอนน้ี 

วันท่ี 2  
กรกฎาคม 

2563 

ผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัย ร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินการวิจัยใน
ขั้นตอนท่ี 2 โดยวิเคราะห์และสรปุผล ใน 4 ประเด็น คือ 1) ผล
การด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรอืปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต 
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรยีนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนนี ้
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 ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาบรรยายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงล าดับ
เหตุการณ์และรายละเอียดรวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) การระดมสมองเพื่อการดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย คือ การแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางสู่การวางแผนการด าเนินการ การค้นหา
สาเหตุของปัญหา เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพปัจจุบัน วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา และวิธีแก้ปัญหา
เกี่ยวกับ “ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม” โดย
ด าเนินการประชุมระดมสมองในวันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรา
ไชยศวรรย์ อาคาร 3 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยท่านผู้อ านวยการ นายวสุ จีรวัฒนา ให้เกียรติ
เป็นประธานในที่ประชุม มีรายละเอียดและผลการด าเนินการ ดังนี้  
   1.1 สภาพปัจจุบันของระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยได้ช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นการก าหนดจุดเริ่มต้นของการระดมสมอง  ซึ่งสภาพปัจจุบัน 
ระบบงานสารบรรณเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเอกสารและเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
องค์กร ซึ่งประกอบด้วย การจัดท า การรับ การส่ง การจัดเก็บรักษา  การยืมและการท าลายเอกสาร
เพ่ือให้การค้นหา  ติดตาม  สามารถท าได้ ซึ่งระบบสารบรรณแบบเดิมมีความซับซ้อนในการ
ปฏิบัติงานท าให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองทรัพยากร เช่น  กระดาษและเวลาในการท างานเป็น
อย่างมาก โดยโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และต้นสังกัด ได้มีความคิดเห็นตรงกันในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานสารบรรณ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดการ
เอกสารเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งเรียกว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวก  รวดเร็วใน
การรับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลซึ่งจะท าให้บุคลากรใน
สถานศึกษาสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้ ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการจัดการ ดังนี้ 
   1) การส ารวจ ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ระบบงาน  2) การออกแบบ พัฒนาและ
ทดสอบระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ 3) การติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบงานบริหาร
ส านักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย ผู้ปฎิบัติ และผู้ดูแลระบบ 4) การเปิดใช้งาน การใช้ประโยชน์เชิง
บริหาร และการประเมินผลการใช้งาน 5)  ข้อปฏิบัติในการผลักดันและสนับสนุนการใช้งาน และการ
ดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน 6) ข้อเสนอแนะการใช้งานและการต่อขยายระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารขั้นสูง  
   1.2 การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ซ่ึงได้ทราบสภาพปัจจุบันของระบบงานสารบรรณของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ในประเด็น จุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค โดยใช้วิธีการระดมสมองผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 
ร่วมกันน าเสนอสิ่งที่เป็นจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อน และอุปสรรค ทีละประเด็น บรรยากาศของการ
วิเคราะห์  SWOT มีดังนี้ 
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   1) วิธีการด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยต่างๆ ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ซึ่งท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้าง
ขึ้นมาบนจุดแข็งของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ และการแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อน
ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม นั้น จะต้อง
วิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สถานศึกษา โดยผู้วิจัย และคณะได้ด าเนินการ การ
ระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมสรุปวิเคราะห์ร่วมกัน มีข้ันตอน  ดังนี้  
   จากการวิเคราะห์ SWOT ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศกับการท างาน สรุปได้ดังนี้    
   1.1 จุดแข็ง ได้แก่  
    1.1.1 Electronic Images 

    มีการสร้างระบบ Electronic imaging management system (EIM) เพ่ือ
จัดเก็บเอกสาร รวมทั้งภาพถ่าย ใบแจ้งหนี้ และประวัติส่วนบุคคล บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และเรียกใช้
งานได้อย่างทันที ระบบดังกล่าวต้องใช้เครื่อง Scanner ที่มีความเร็วและสามารถแสดงผลของภาพที่มี
ความละเอียดสูงเพ่ือแปลงเอกสารให้ไปอยู่ในรูปของ Digital และ Optical Disk ที่สามารถเก็บข้อมูล
จ านวนมาก ซึ่งยังมี Software ที่สามารถบีบข้อมูลเพ่ือจัดเก็บได้ รวมทั้งต้องมีเครื่องพิมพ์ Laser 
Printer ที่แสดงผลการพิมพ์ภาพที่มีคุณภาพ ระบบนี้มีกระบวนการแปลงให้ เป็นกระดาษ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
    - Image Processing เป็นการ Scan กระดาษเพ่ือเปลี่ยนให้เป็น Image ให้
สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้ต่อไป 
    - Image Workflow เป็นการ Scan กระดาษและส่งต่อในรูปแบบ ของ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้พนักงานท างานแต่ละกระบวนการให้เสร็จ 
     - Image enabling เป็นการสแกนกระดาษและส่งเวียนภายในบริษัท หลัก
จากนั้นก็ใช้ Software Optical Character เพ่ือแปลงให้เป็นข้อความในรูปแบบของรหัส ASCII 
    1.1.2 Document Management การบริหารจัดการงานเอกสาร 

    เป็นการแยกกลุ่มของบริการที่สามารถให้ผู้ใช้งานติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถติดตามและเรียกข้อมูลมาใช้อย่างรวดเร็ว ระบบการบริหารงานเอกสารที่
ซับซ้อนสามารถจัดการเอกสารจากระบบงานต่างๆ  ของสถานศึกษาได้ทั้ งหมด ระบบนี้
มี 3 องค์ประกอบ คือ 
    - การสร้างเอกสาร (Document Creation) ระบบการจัดการเอกสารที่มี
คุณภาพจะต้องมีการเขียน Software ที่สามารถบูรณาการงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างง่าย 
    - การจัดเก็บและจัดเส้นทางเดินของเอกสาร (Document Storage and 
Routing) ระบบนี้ต้องการ  Software ที่สามารถจัด เก็บและเข้าถึง เอกสาร ติดตามสถานะ            
ของเอกสารและก าหนดความปลอดภัยของข้อมูล 
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    - การเรียกใช้และจัดการเอกสาร ( Document Retrieve and Manipulation) 
สามารถในการเรียกเอกสารเพื่อพิมพ์ได้อย่างสมบูรณ์ 
   1.2 จุดอ่อน ได้แก่           
    1.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่เพียงพอต่อการสอนงานในการใช้ระบบอย่าง
ถูกต้อง และทั่วถึงจ านวนผู้ใช้ทั้งหมดในโรงเรียน  
    1.2.2 ผู้ดูแลระบบอาจไม่สามารถไปสอนการใช้งานกับผู้ใช้ระบบได้อย่างทั่วถึง
เนื่องจากมีระบบการใช้งานที่หลากหลาย เป็นต้น 
    1.2.3 ยังขาดงบประมาณในการดูแลรักษา ละงบประมาณในการพัฒนาห้องของ
การใช้ระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
    1.3 อุปสรรค   
    1.3.1 ผู้ใช้งานบางคนขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม 
    1.3.2 การไม่ค่อยเข้าใช้ระบบระบบอี-ออฟฟิศอย่างจริงจัง เช่น การไม่เข้าใช้งาน/
ตรวจเช็คเอกสาร 
    1.3.3 ผู้ใช้งานบางคนอาจขาดความช านาญเมื่อต้องการท างานร่วมกับโปรแกรม
อ่ืน เช่น โปรแกรม Acrobat 
   1.4 โอกาส  
    1.4.1 ได้โปรแกรมต้นแบบระบบส านักงานไร้กระดาษ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open 
Source แจกจ่ายไปยังหน่วยงาน ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ต่อได้ 
    1.4.2 ลดค่าใช้จ่ายและงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาโปรแกรมระบบ
ส านักงานไร้กระดาษ 
    1.4.3 หน่วยงานสามารถลดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองไปกับทรัพยากร
กระดาษ  
    1.4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางและการติดต่อสื่อสารของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ิมความสะดวก รวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร
และข้อมูล 
    1.4.5 สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของการให้บริการข้อมูลที่รวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน  
   2) การระดมสมอง เพ่ือระบุประเด็นปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ SWOT ผู้วิจัย 
และผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศกับการท างานของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ท าการระดมสมอง เพ่ือ
ระบุปัญหาที่พบดังกล่าว ดังต่อไปนี้  
   จากการระดมสมองของผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และการมีส่วนร่วมรับฟังปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ท าให้สามารถระบุปัญหา ได้ทั้งหมด 6 ข้อ 
ดังนี้ 
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   1. เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่เพียงพอต่อการสอนงานในการใช้ระบบอย่างถูกต้อง 
และท่ัวถึงจ านวนผู้ใช้ทั้งหมดในโรงเรียน  
   2. ผู้ดูแลระบบอาจไม่สามารถไปสอนการใช้งานกับผู้ใช้ระบบได้อย่างทั่วถึงเนื่องจาก
มีระบบการใช้งานที่หลากหลาย เป็นต้น 
   3. ยังขาดงบประมาณในการดูแลรักษา ละงบประมาณในการพัฒนาห้องของการใช้
ระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  
   4. ผู้ใช้งานบางคนขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวัง
ไม้แดง 
   5. การไม่ค่อยเข้าใช้ระบบระบบอี-ออฟฟิศอย่างจริงจัง เช่น การไม่เข้าใช้งาน/
ตรวจเช็คเอกสาร 
   6. ผู้ใช้งานบางคนอาจขาดความช านาญเมื่อต้องการท างานร่วมกับโปรแกรมอ่ืน เช่น 
โปรแกรม Acrobat 
   3) สรุปผลจากการระดมสมอง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ช่วยกันจัดกลุ่มปัญหาที่ได้
จากการระดมสมอง ผนวกกับประเด็นส าคัญที่พบจากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือก าหนดสภาพปัญหา
ที่ควรได้รับการพัฒนา ดังนี้  
    3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่เพียงพอต่อการสอนงานในการใช้ระบบอย่าง
ถูกต้อง และทั่วถึงจ านวนผู้ใช้ทั้งหมดในโรงเรียน  และขาดงบประมาณในการดูแลรักษา ละ
งบประมาณในการพัฒนาห้องของการใช้ระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วิธีแก้ไขโดย
ใช้งบประมาณจากทางโรงเรียนแก้ไขปัญหาโดยเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และ
งบประมาณในการดูแลรักษา ละงบประมาณในการพัฒนาห้องของการใช้ระบบอี-ออฟฟิศ ของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
    3.2 ผู้ดูแลระบบอาจไม่สามารถไปสอนการใช้งานกับผู้ใช้ระบบได้อย่างทั่วถึง
เนื่องจากมีระบบการใช้งานที่หลากหลาย ผู้ใช้งานบางคนขาดความเข้าใจในการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม การไม่ค่อยเข้าใช้ระบบระบบอี-ออฟฟิศอย่างจริงจัง เช่น 
การไม่เข้าใช้งาน/ตรวจเช็คเอกสาร และผู้ใช้งานบางคนอาจขาดความช านาญเมื่อต้องการท างาน
ร่วมกับโปรแกรมอ่ืน เช่น โปรแกรม Acrobat วิธีแก้ไขปัญหาได้แก่ การจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใช้งานระบบระบบอี-ออฟฟิศอย่างจริงจัง เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ และเข้าใจในการใช้
ระบบอย่างทั่วถึง 
 (2) การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้
ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่ให้
ค าตอบในเชิงทฤษฎีต่อค าถามเกี่ยวกับการใช้ระบบระบบอี-ออฟฟิศอย่างจริงจัง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาระบบระบบอี-ออฟฟิศให้มีคุณภาพ โดยมีการประเมินผลส าเร็จในการพัฒนา 3 
ประการ คือ 1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง 2) การ
เรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคลและหน่วยงาน 3) ความรู้ใหม่ 
(New Knowledge)” การด าเนินกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยมุ่งสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัยว่า 
ทฤษฎีกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน ให้เกิดความ
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ตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ และสร้างแนวคิดให้ผู้ร่วมวิจัยได้
เข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันระหว่างการวิจัย ทฤษฎี และการปฏิบัติ หรือนักวิจัย 
นักทฤษฎี และนักปฏิบัติ ว่าหากท าให้เกิดขึ้นได้ ก็จะท าให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยจัดการประชุมเพ่ือน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วม
วิจัยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.  ณ ห้องประชุม ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดและหลักการการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ตามแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
   2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 (2557) ได้กล่าวว่า เดิม
งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นระบบงานที่ยังไม่ได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินงานด้านเอกสาร การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม 
จนถึงการท าลาย เจ้าหน้าที่จะใช้การบันทึกข้อมูลในทะเบียนรับ - ส่ง เป็นหลักฐานการตรวจสอบ
หนังสือต้องใช้เจ้าหน้าที่ค้นหาจากทะเบียนคุมหนังสือส่งผลท าให้การค้นหาเอกสารและการก ากับ
ติดตามงานท าได้ยากไม่เป็นระบบท าให้งานสารบรรณเกิดความล่าช้าไม่ทันเวลา  ระบบการจัดเก็บ
เอกสารไม่เป็นระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การค้นหาเอกสารและการก ากับติดตามงานท าได้ยากไม่
ทันเวลา 
 ระบบงานส านักงานเดิมมีวิธีจัดเก็บและน าเสนองานโดยใช้ระบบจัดการด้วยมือ  (Manual 
System) ไม่ได้ท างานในระบบอัตโนมัติ (Automatic System) กล่าวคือเมื่อมีผู้ขอรับบริการยื่น
แบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะน ามาบันทึกมาลงทะเบียน และน าเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม จากนั้นจึง
น าไปไปลงทะเบียนส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่และน าส าเนาไปจัดเก็บในแฟ้มต่อไป ซึ่งการท างานในแต่ละ
ขั้นตอนต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางของเอกสารซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องนาน
มาก และส าเนาเอกสารที่เป็นกระดาษก็ต้องจัดหาสถานที่เก็บไว้เพ่ือรอการขอท าลายหนังสือต่อไป 
กระบวนการท างานดังกล่าวแสดงได้ดังนี้ 
 จากปัญหาที่พบในการท างานในรูปเอกสารที่เป็นกระดาษและการเดินเอกสารที่มีระยะทาง
และระยะเวลาเป็นอุปสรรคในการบริการ ในระบบงานเดิมที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและนวัตกรรมด้านซอฟแวร์ โดยท างานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาโปรแกรมมาใช้ในการบริหารจัดการงานส านักงาน ที่มีประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยี ด้าน
การปฏิบัติงานยังสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคลกรและหน่วยงาน  ให้การปฏิบัติงานได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลากว่าระบบงานเดิม เพียงผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมอินเทอร์เน็ตได้ กระบวนการท างานดังกล่าว
แสดงได้ดังนี้           
 ความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ คือ 1) เพ่ือรับ – ส่ง หนังสือราชการ / 
ข่าวสาร / เอกสาร ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่กับโรงเรียนในสังกัด 2) เพ่ือติดต่อสื่อสารด้วยข้อความ
ระหว่างบุคลากรภายในระบบ 3) เพ่ือพิมพ์สลิปเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด และ 4) 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้รองรับการใช้งานในระบบอื่น เช่น ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ระบบการ
พัฒนาตนเอง ฯลฯ ต่อไป 
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 การน าระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วและทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน จึงน าระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้
ในสถานศึกษาและเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์การ  โดยการ
เชื่อมโยงแบบไร้สายผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ วิธีการใช้ และวงจรของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการควบคุม
สิทธิ์การเข้าใช้งาน  
 จากทัศนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดังกล่าวข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่า ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) หมายถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยใน
การบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์การ โดยการเชื่อมโยงแบบไร้สายผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ วิธีการใช้ และวงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบความ
ปลอดภัยโดยมี Username และ Password ลักษณะส าคัญเป็นการท างานผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมมาใช้ในการบริหารจัดการงานส านักงานมี 7 องค์ประกอบ คือ 1) ระบบ
พิมพ์สลิปเงินเดือนเงินเดือน 2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3) ระบบบริหารองค์กร 4) ระบบฝาก
ข้อความ 5) ระบบสถิติการใช้งาน 6) ระบบหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์ และ 7) ระบบพิมพ์รับรอง
ภาษี ณ ที่จ่าย ข้อดีท าให้การปฏิบัติงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลากว่าระบบงานเดิม 
ข้อเสียการใช้ระบบอัตโนมัติในชีวิตประจ าวันอาจท าให้เกิดความเสี่ยงเมื่อระบบการควบคุมอัตโนมัติ
ปฏิบัติงานผิดพลาด ซ่ึงระบบ e-Office มีประโยชน์ท าให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยี ในด้าน
การปฏิบัติงานยังสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคลกรและหน่วยงาน 
 1.3.2 พจนพร รุ่งทอง (2556) ได้กล่าวว่า ตามที่ สพม.12  โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฯ ร่วมกับกลุ่มอ านวยการ จะด าเนินการอบรมขยายผลการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. 
(OBEC e-Office) ให้แก่ทุกโรงเรียนตามนโยบาย สพฐ. ซึ่งก าหนดจัดอบรมให้แก่บุคลากรตัวแทน
โรงเรียน คือ เจ้าหน้าที่สารบรรณ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 และเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 10 ตุลาคม 
2556  ณ ห้องประชุม สพม.12 นั้น เพ่ือให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ได้จัดท าคู่มือ Admin ฉบับปรับปรุง มีดังนี้  
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือใช้รับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทุกระดับ (สพฐ. / เขต
พ้ืนที/่โรงเรียน) ซึ่งจะใช้ทดแทนระบบ e-Filing เดิม 2) ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ 
 ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 7 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบงาน
สารบรรณ 2) ระบบจองยานพาหนะ 3) ระบบการมาปฏิบัติราชการ 4) ระบบบัญชี 5) ระบบการออก
ใบรับรอง 6) ระบบการเบิกสวัสดิการ 7) ระบบพัสดุ 
 ผู้ใช้งานในระบบ e-Office 
 1) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ก าหนดได้เพียงคนเดียวเท่านั้น (ซึ่งผู้ดูแลระบบระดับเขตพ้ืนที่ 
จะเป็นผู้จัดการให้แก่โรงเรียน) 2) ผู้ใช้ทั่วไป คือ ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน 
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 หน้าที่ของผู้ดูแลระบบระดับโรงเรียน 
 1) การเพ่ิมข้อมูลบุคลากร (User Profile) 2) การสร้างข้อมูลผู้ใช้ (User Account) 3) 
การจัดโครงสร้างสายบังคับบัญชา (Organize Structure) และก าหนดบทบาท/หน้าที่พิเศษของ 
เจ้าหน้าที่ในระบบงานต่างๆ 
 แนวทางในการจัดการบทบาท/หน้าที่พิเศษ (ใน Organize Structure) 
 ก าหนดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน เช่น 
  - บุคลากร 1 คน รับผิดชอบ 1 หน้าที่ (โรงเรียนที่มีบุคลากรมาก) 
  - บุคลากร 1 คน รับผิดชอบมากกว่า 1 หน้าที่ (โรงเรียนที่มีบุคลากรน้อย)  
 การสร้างข้อมูลประวัติผู้ใช้ของโรงเรียน (User Profile) 
 การสร้างประวัติผู้ใช้แบบครั้งละหลายคน (Multiple User Upload) 
 เป็นการสร้างประวัติผู้ใช้ครั้งละหลายคน โดยน าเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel 2010 ซึ่งผู้ดูแล
ระบบระดับโรงเรียนจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ Template จากระบบ เพ่ือน าไปกรอกข้อมูล (มีค าเตือน
ว่า อาจมีปัญหาในการน าเข้าข้อมูลมากกว่าการกรอกเป็นรายคนผ่านหน้าจอทะเบียนบุคคล) 
 การลงทะเบียนผู้ใช้ (User Account) 
 การลงทะเบียนผู้ใช้งาน เป็นการก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้กับผู้ใช้ใหม่ เพ่ือให้
สามารถเข้าใช้งาน ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะน าเข้าประวัติผู้ใช้จาก User Profile ที่ได้
สร้างไว้แล้ว ผู้ใช้ใหม่ จะได้รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน (Username/Password) ที่ระบบสร้างให้โดย
อัตโนมัติ ดังนี้ 
 รหัสผู้ใช ้: เลขประชาชน 13 หลัก 
 รหัสผ่าน : 10 หลัก ประกอบด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก นามสกุลภาษาอังกฤษ 3 ตัว
แรก วันที่เกิด 2 หลัก และเดือนที่เกิด 2 หลัก 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้ 
 ก าหนดบทบาทบริหาร ให้กับบุคลากรที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม 
 * หมายเหตุ หากในกลุ่ม มีทั้งหัวหน้ากลุ่ม และหัวหน้างาน ให้ก าหนดบทบาทเฉพาะผู้ที่
เป็น หัวหน้ากลุ่มเนื่องจากพบว่า การก าหนดให้มีทั้ง 2 ต าแหน่ง ในกลุ่มเดียวกัน จะมีปัญหาเรื่องสิทธิ์
ที่ซ้ าซ้อนกัน 
 การก าหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชา (Organize Structure) 
 การก าหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชา จะส่งผลต่อการเดินทาง (Flow) ของหนังสือ
ราชการ/เอกสารตามล าดับของกระบวนการท างาน จากผู้ตั้งเรื่อง ไปยังเจ้าหน้าที่ ผู้ก ากับดูแลงานใน
ระดับต่างๆ (หัวหน้ากลุ่ม) จนถึงผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการโรงเรียน) 
 ขัน้ตอนการก าหนดโครงสร้างฯ 
 การจัดการบทบาท/หน้าที่พิเศษ เป็นการก าหนดสิทธิในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่
รับผิดชอบงานพิเศษของระบบงานย่อยต่างๆในระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
 การก าหนดบทบาท/หน้าที่พิเศษให้กับ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ต้องก าหนด
บทบาท หัวหน้างานเสนอเบิกสวัสดิการ ให้กับหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ก่อนที่จะก าหนด
บทบาทให้กับเจ้าหน้าที่ ในระบบงานเบิกสวัสดิการ 
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 การก าหนดบทบาท/หน้าที่พิเศษให้กับ เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 การก าหนดบทบาทหน้าห้องผู้บริหาร 
 การก าหนดผู้รักษาการ/มอบหมายงาน 
 การตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งาน 
 เมื่อผู้ดูแลระบบได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว ต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถ
เข้าใช้งานระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบบสร้างให้ได้หรือไม่  หากมีข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้งานไม่
สามารถเข้าระบบได้ (ส่วนใหญ่เนื่องจากบุคคลนั้นมีบัญชีอีเมล์ของ OBEC Mail อยู่แล้ว) ให้ลบข้อมูล
ผู้ใช้งาน และเพ่ิมผู้ใช้งานใหม่ (ลงทะเบียน) 
 การตรวจสอบเครื่องมือการท างานของผู้มีบทบาท/หน้าที่พิเศษ  
 ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบด้วยว่าหน้าจอท างานของผู้ที่มีบทบาท/หน้าที่พิเศษนั้น มี
เครื่องมือการท างานครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเครื่องมือมากกว่าผู้ใช้ทั่วไป (ตรวจสอบรายการ
ได้จากเอกสารหมายเลข 3 “สิทธิ์การท างาน”) 
 จากทัศนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วและทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน มีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ 
Password ในการควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งาน ลักษณะส าคัญ คือ เพ่ือใช้รับ – ส่งหนังสือราชการ
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทุกระดับ (สพฐ. / เขตพ้ืนที่/โรงเรียน) ซึ่งจะใช้ทดแทนระบบ e-
Filing เดิม 2) ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ ระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 7 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบงานสารบรรณ 2) 
ระบบจองยานพาหนะ 3) ระบบการมาปฏิบัติราชการ 4) ระบบบัญชี 5) ระบบการออกใบรับรอง 6) 
ระบบการเบิกสวัสดิการ 7) ระบบพัสดุ ข้อดีเป็นการลดขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่ในการจัดท า
ต้นฉบับจัดท าส าเนา ข้อเสียถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานอาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ยอมรับ
การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงาน และต้องการฝึกอบรมเพ่ิมเติม ซึ่งระบบ e-Office มีประโยชน์ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการท างาน  
  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวคิดและหลักการ การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษา แล้วร่วมกันสรุป
ประเด็นส าคัญจากแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้ศึกษา เพ่ือวิเคราะห์การน าไปใช้ในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีดังนี้  
 ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีทีละแนวคิด และให้ผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษา ท าความเข้าใจ
แนวคิด และวิเคราะห์ประเด็นส าคัญที่ได้จากแนวคิดดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนางานทีละ
ประเด็น ดังตัวอย่างบทสนทนา ดังนี้  

 “การประชุมในวันนี้ ผมขอน าเสนอสิ่งที่ผมได้ศึกษา ซึ่งเป็นผลการวิจัย แนวคิดหลักการ 
และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ที่เราก าลังจะ
พัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบ การยกตัวอย่างแนวคิดที่ส าคัญต่อการพัฒนา พร้อมทั้งการน าเสนอ
แนวคิดการพฒันาเชิงทฤษฎีในครั้งนี้ ให้ทุกท่านได้น ามาวิเคราะห์ร่วมกัน  ซึ่งโรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คมมีความต้องการจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ขึ้น เพราะในอดีต
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โรงเรียนยังใช้รูปแบบการบริหารงานในระบบเดิม คือเป็นระบบการบริหารงานที่เน้นเอกสาร 
(Document Focused) ซึ่งต้องมีการจัดท า การรับ การส่ง การจัดเก็บรักษา การยืมและการท าลาย
เอกสาร ซึ่งการท างานในแต่ละขั้นตอนต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางของเอกสารซึ่งต้องใช้เวลาใน
การปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องนานมาก และส าเนาเอกสารที่เป็นกระดาษก็ต้องจัดหาสถานที่เก็บไว้เพ่ือ
รอการขอท าลายหนังสือต่อไป โรงเรียนยังขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วและทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภายใน
และภายนอกองค์การ โดยการเชื่อมโยงแบบไร้สายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ 
วิธีการใช้ และวงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบความปลอดภัยโดยมี Username 
และ Password ในการควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งาน ดังนั้นโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมจึงควรเร่งการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยี  ช่วยเสริม
ประสิทธิภาพของบุคลากร สถานศึกษาและหน่วยงานในเครือข่ายเดียวกัน รวมทั้งน าข้อบกพร่องไป
ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ครับ” (เปรมินทร์ สิงห์ซอม, 29 มิถุนายน 2563)  

 ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีทีละแนวคิด และให้ผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษา ท าความเข้าใจ
แนวคิดการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  และวิเคราะห์ประเด็นส าคัญที่ได้จากแนวคิดเพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนางานทีละประเด็น ดังตัวอย่างบทสนทนา ดังนี้ 

 “ส าหรับแนวคิดเชิงทฤษฎีของแรก คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 
1 (2557) พบประเด็นส าคัญที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ ได้แก่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยการเชื่อมโยงแบบไร้สายผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ วิธีการใช้ และวงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ลักษณะส าคัญเป็นการท างานผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมมาใช้ในการบริหารจัดการงานส านักงานมี 4 
องค์ประกอบ คือ 1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2) ระบบบริหารองค์กร 3) ระบบสถิติการใช้งาน 
4) ระบบหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์ ข้อดีท าให้การปฏิบัติงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดเวลากว่าระบบงานเดิม ซึ่งระบบ e-Office มีประโยชน์ท าให้เกิดประสิทธิภาพทางด้าน
เทคโนโลยี ในด้านการปฏิบัติงานยังสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคลกรและหน่วยงาน” (เปรมิ
นทร์ สิงห์ซอม, 29 มิถุนายน 2563)  

 “ขออนุญาตถามครับ เป็นที่รู้กันดีว่าระบบ e-Office ในสถานศึกษามีประโยชน์ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยี ในด้านการปฏิบัติงานยังสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคลกร
และหน่วยงาน แต่ที่ส าคัญ คือ ผู้ดูแลระบบ วิธีการใช้งาน และความรู้ความเข้าใจร่วมกันอย่างถูกต้อง
ในการใช้งาน พร้อมทั้งความรับผิดชอบร่วมกัน และความมีระเบียบวินัยในการใช้งาน ท่านคิดว่าควรมี
วิธีการอย่างไรบ้างครับ” (ครูอนันต์ ปัตตังทานัง, 29 มิถุนายน 2563) 

  
                         ครูอนันต์ ปัตตังทานัง  
                       (..........................................) 
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 “ผมคิดว่าการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ควรเริ่มจากการหา
งบประมาณในการบริหารจัดการ ที่เพียงพอ การประสานหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ในสังกัดเดียวกันให้
ทราบ การระดมสมอง ระดมความคิดร่วมกันในการพัฒนาอย่าง เป็นระบบ การจัดการโครงการ 
กิจกรรมในการอบรมเพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ อย่างเป็นขั้นตอนอย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้งเข้าใจแนวทางในการดูแลรักษาระบบ ร่วมกันอย่างมีวินัยในตนเอง ผมคิดว่าน่าจะมี
ขั้นตอนคร่าวๆ ประมาณนี้ครับ ส่วนท่านไหนมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม เรียนเชิญแสดงความคิดเห็นได้
ครับ” (เปรมินทร์ สิงห์ซอม, 29 มิถุนายน 2563) 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวิเคราะห์ และอภิปรายแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จนครบทั้ง 14 แนวคิด ผู้ร่วมวิจัยมีความเข้าใจ 
วิธีการ ขั้นตอน เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม และเกิดความตระหนักว่าทฤษฎีจะช่วยย่นระยะทางการลองถูกลองผิดให้สั้นลงได้ 
เพราะแนวคิดเชิงทฤษฎีนั้น เกิดจากการศึกษาค้นคว้าการวิจัย และการประชุมเพ่ือน าเสนอแนวการ
พัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย ได้ส าเร็จลุล่วง ตามความมุ่งหมายเป็น 
ที่เรียบร้อย  
 (3) การบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และสายวิชาการ  (ภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี) ระหว่างการวิเคราะห์ SWOT กับการน าเสนอแนวการ
พัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างแนวการพัฒนาจากข้อ 1.2 การ
วิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกัน
ก าหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมข้อ 1 กับแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยน าเสนอจากข้อ 1.3 การ
น าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และ
เรียบเรียงเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่ให้ค าตอบในเชิงทฤษฎีต่อ
ค าถามเกี่ยวกับการใช้ระบบระบบอี-ออฟฟิศอย่างจริงจัง เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีในกิจกรรมข้อ 2 แล้ว
ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีองค์ประกอบตามผลการด าเนินงานเป็นล าดับ โดย
ผู้วิจัยนัดหมายผู้ร่วมวิจัยเพื่อท าประชุมในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดมีดังนี้  
   3.1 สภาพที่เคยเป็นมาของเรื่องที่จะพัฒนา 
   โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลวังไม้แดง อ าเภอ
ประทาย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีโครงสร้างการบริหารงาน 4 ด้าน คือ 1) 
ด้านวิชาการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหารงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 2) ด้านบริหารงานทั่วไป ท าหน้าที่เชิง
ปฏิบัติตามกรอบของภาระงานเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพของ
โรงเรียน รวมทั้งการจัดการงานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3) ด้านกิจการ
นักเรียน ท าหน้าที่ตามขอบข่ายงานส านักงานกิจการนักเรียน ได้แก่รับหนังสือและจัดลงทะเบียน
หนังสือเข้า –ออก พร้อมประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน  จัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของฝ่าย และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการจัดท าวาระ บันทึกและ
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รายงานการประชุม และ 4) ด้านส่งเสริมและบริการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาคารเรียนเกี่ยวกับ
ความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ความสะอาด ระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอน เพ่ือจัดให้มีสิ่งแวดล้อมในและนอกโรงเรียนที่ร่มรื่น สวยงามตลอดเวลา มีแหล่งการเรียนรู้
ทางธรรมชาติที่เหมาะสม    
   3.2 สภาพปัจจุบันของเรื่องที่จะพัฒนาและปัญหา 

   จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของงาน 4 ด้านของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคมดังกล่าวข้างต้น พบว่า โรงเรียนมีความต้องการจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาระบบ อี-
ออฟฟิศ    (e-Office) ขึ้น เพราะในปัจจุบันโรงเรียนยังใช้รูปแบบการบริหารงานในระบบเดิม คือเป็น
ระบบการบริหารงานที่เน้นเอกสาร (document focused) ซึ่งต้องมีการจัดท า การรับ การส่ง การ
จัดเก็บรักษา การยืมและการท าลายเอกสาร ซึ่งการท างานในแต่ละขั้นตอนต้องเสียเวลาไปกับการ
เดินทางของเอกสารซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องนานมาก และส าเนาเอกสารที่เป็น
กระดาษก็ต้องจัดหาสถานที่เก็บไว้เพ่ือรอการขอท าลายหนังสือต่อไป โรงเรียนยังขาดการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการภายในและภายนอกองค์การ โดยการเชื่อมโยงแบบไร้สายผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ วิธีการใช้ และวงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน 
ดังนั้นโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมจึงควรเร่งการพัฒนาระบบอี -ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพทางด้านเทคโนโลยี ช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคลกรและหน่วยงาน รวมทั้งน า
ข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
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   3.3 สภาพปัญหา  สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อบรรลุสภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่คัดสรรเพื่อแก้ปัญหา
หรือเพื่อบรรลุสภาพที่คาดหวัง 
ตารางที่ 4.3  สภาพปัญหา  สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาหรือเพ่ือบรรลุสภาพที่คาดหวัง ทางเลือกที่คัดสรรเพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ือบรรลุ
สภาพที่คาดหวัง 

สภาพปัญหา ปัญหา สภาพที่คาดหวัง แนวทางเพ่ือการ
แก้ปัญหา 

ทางเลือกเพ่ือปฏิบัติการแก้ปัญหา 

ร ะ บ บ อี -
ออฟฟิ ศ  ( e-
Office) ไ ม่
เ ป็ น ร ะ บ บ ที่
ชัดเจน  

 ครู  เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องไม่มีความเช่ียวชาญใน
การใช้ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  

 ไม่มีการเผยแพร่คู่มือการใช้งานที่
เป็นรูปธรรม 

 มีการส่งเสริมการสร้างทักษะการ
อบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบน้อย
มาก 

 ผู้ ใ ช้ ง านขาดทั กษะ ในการ ใ ช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี 

 ครู และบุคลากรขาดทักษะในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้งาน
ออนไลน์ 

 ครู  เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องมีความเช่ียวชาญในการ
ใช้ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  

 มีการเผยแพร่คู่มือการใช้งานที่
เป็นรูปธรรม 

 มีการส่งเสริมการสร้างทักษะการ
อบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบสาร
บ ร ร ณ อี เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

 ผู้ใช้งานมีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยี 

 ครู และบุคลากรมีทักษะในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการใช้งาน
ออนไลน์ 

 จัดอบรมด้านการใช้งาน
ร ะ บ บ อี -อ อ ฟ ฟิ ศ  ( e-
Office) ให้เป็นระบบมาก
ขึ้น 

 น าคู่มือการใช้งานให้ผู้มี
ส่วนเกี่ ยวข้องได้ศึกษา 
เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรม 5 สเต็บในการ
พัฒนาการ ใ ช้ ร ะบบอี -
ออฟฟิศ (e-Office) ให้กับ
ผู้ ที่ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
สถานศึกษา 

    1) 5 สเต็บ ในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ได้แก่ 1. วางแผนโครงการ 2. 
ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 3. พัฒนาโปรแกรม 
4. ทบทวนโปรแกรม 5. ส่งมอบโปรแกรม 
     2) 5 สเต็บ การเสริมทักษะการใช้โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ ได้แก่ 1.ตั้งเปา้หมาย 2. พัฒนาการ
ออกแบบ 3. สร้างเนื้อหา 4.วิเคราะห์ 5. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
     3) 9 สเต็บการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ
“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ความ
ต้องการ 2. เข้าใจเนื้อหา 3. กรอบวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้การใช้ระบบ 4. เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้
ระบบ 5. สร้างเค้าโครงร่าง 6. เตรยีมเค้าโครงร่างเนื้อหา 
7. สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งาน 8. พัฒนาโปรแกรม
การใช้งาน 9. อัปโหลดโปรแกรมเพื่อการใช้งาน   
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 จากตารางที่ 4.3 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ทางเลือกที่คัดสรร เพ่ือน าสู่การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้โดยระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยการพัฒนาครั้งนี้ ประกอบด้วย 
2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  2) การเสริม
ทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา  

 ซึ่งผู้วิจัยน าผลการระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสารประสบการณ์และธารสาย
วิชาการ ไปวิเคราะห์และออกแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ที่สอดคล้องกับแนวคิดของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย เพ่ือน าเสนอในการประชุมเพ่ือพิจารณา
วิธีการพัฒนาในกิจกรรมต่อไป 
 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาและ
ถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาวิจัยในขั้นตอนที่ 2 จัดประชุม เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ในส่วนของการก าหนดแนวทางการพัฒนา ผู้วิจัยได้น าผลการระดมสมอง 
เพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสายวิชาการ ไปวิเคราะห์และออกแบบเพ่ือ
น าเสนอแก่ผู้ร่วมวิจัย โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา เป็น 4 แนวคิด 4 กลยุทธ์ และขั้นตอนการ
พัฒนา 3 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพ่ือเป็นทิศทางการ
ด าเนินงานที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน ดังนี้ 
   1.1 มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ในสังกัด
เขตพ้ืนที่เดียวกัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   1.2 มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการใช้
งานในรูปแบบต่าง ๆ 
   1.3 มุ่งพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีม  
   1.4 มุ่งจัดเตรียมสถานศึกษาให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนางานอย่าง
เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพ่ือเป็นกรอบให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 
   2.1 สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และความรักในสิ่งที่ท าหรือในงานที่รับผิดชอบ 
   2.2 เสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ อดทน และเพียร
พยายาม 
   2.3 กระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจ ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ 
   2.4 สร้างวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผล และน าสู่การพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้น  
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 1. แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 ด้าน ดังนี้  1) การใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้
งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  
 กิจกรรมที่ 1 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
   โมเดล 5 ระดับในกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มีดังนี้ 

   ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ 
   สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้งานงานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ เป็นโปรแกรม
เพ่ือช่วยในการจัดท าปฎิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ ระบบการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
ระบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการจัดท าบทเรียนออนไลน์ ระบบการวัดผล ประเมินผล 
ช่วยงานครูผู้สอนในการบันทึกคะแนนรายวิชา และจัดท าสมุดบันทึกรายงานความก้าวหน้าในการ
เรียนของผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.5) สามารถบันทึกเวลาเรียน ตามรายวิชา บันทึกคะแนน และผลการ
เรียน ระบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โปรแกรมระบบแหล่งเรียนรู้ ช่วยในการบันทึก/
รายงาน แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาบันทึก/รายงาน แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ระบบการ
นิเทศการศึกษา ฯ 
   วิธีด าเนินการ ผู้วิจัย ร่างก าหนดการในการจัดกิจกรรม ในขั้นตอนต่าง ๆ อย่าง
สมบูรณ์ 
   ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 
   สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ สามารถร่างข้อความกระดาน
เรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็นอย่างดี 
รวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดานเรื่องราวได้เป็นอย่าง
ดี  
   วิธีด าเนินการ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ร่วมกันร่าง
ข้อความกระดานเรื่องราว ของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)    
   ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม 
   สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร และครู สามารถน าโปรแกรมต้นแบบมาพัฒนาระบบสาร
บรรณ และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน  
   วิธีด าเนินการ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ลงมติร่วมกัน
ในการน าโปรแกรมต้นแบบมาพัฒนาระบบสารบรรณ  

   ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม 
   สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ทบทวนโปรแกรมการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) สรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรม
ทั้งหมด   
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   วิธีด าเนินการ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม แสดงความ
ร่วมกัน ในทบทวนโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)   

   ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม 
  สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบโปรแกรมให้โรงเรียนในสังกัด

และเผยแพร่โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปยังระบบออนไลน์ของโรงเรียนวังไม่แดงพิทยา
คม ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี  

  วิธีด า เนินการ  ผู้บริหาร ครู  และเจ้าหน้าที่  โ รง เรียนวัง ไม่แดงพิทยาคม
 จัดประชุมลงมติร่วมกันเพ่ือส่งมอบโปรแกรมให้โรงเรียนในสังกัดและเผยแพร่โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปยังระบบออนไลน์ของโรงเรียนวังไม่แดงพิทยาคม 

   กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ได้
เรียนรู้ระบบเพ่ือเพ่ิมความรู้สู่การปฏิบัติจริงเกิดทักษะการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ครู และเจ้าหน้าที่ เห็นคุณค่าของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในยุคปัจจุบัน  โดยมุ่งบรรลุเป้าหมาย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ น าความรู้ที่อบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน โดยคณะผู้ร่วมวิจัยได้ก าหนดไว้  มีแนวการด าเนินงาน 5 ระดับ 
(Steps) ดังนี้  
ระดับ 1 - วางแผนโครงการ 
ระดับ 2 - ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 
ระดับ 3 – พัฒนาโปรแกรม 
ระดับ 4 – ทบทวนโปรแกรม  
ระดับ 5 – ส่งมอบโปรแกรม 

 
 ภาพที่ 4.4  โมเดล 5 ระดับสู่กระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
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 กิจกรรมที่ 2 การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
   โมเดล 5 ระดับในการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ดังนี้ 
   ระดับขัน้ตอนที่ 1 ตั้งเป้าหมาย  

  สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะใน
การการใช้โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศอย่างเต็มที ่ 

  วิธีด าเนินการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมพร้อม
เพรียงกัน ในตั้งเป้าการใช้โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ   
   ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ 
   สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ ตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวก าหนดล าดับที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบก าหนดเค้า
โครงและเนื้อหา สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาระบบอี-ออฟฟิศ ได้อย่างสมบูรณ์  
   วิธีด าเนินการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันออกแบบพัฒนา
เนื้อหา และก าหนดหัวข้อที่จะพัฒนา 

   ระดับที ่3 สร้างเนื้อหา 
   สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการน า
โปรแกรมส าเร็จรูปในการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา  
   วิธีด าเนินการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันศึกษาร่วมกันเพ่ือ
การใช้งานอย่างเหมาะสม 
   ระดับที่ 4 วิเคราะห์ 
   สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามที่คาดหวัง
ไว้ 
   วิธีด าเนินการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันในการวิเคราะห์
เนื้อหาการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 
   ระดับที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ 
   สภาพที่คาดหวัง สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งานของ
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) อย่างมีประสิทธิภาพ  
   วิธีด าเนินการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันออกความคิดในการ
ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้และทักษะในการใช้
งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่เข้าใจ
ในสิ่งที่เรียนรู้  และน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ และนักเรียนที่เข้าร่วมสามารถท างานได้จริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
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ได้ มีความสามัคคีในการปฏิบัติงาน คณะผู้ร่วมวิจัยได้ก าหนดไว้  มีแนวการด าเนินงาน 5 ระดับ 
(Step) ดังนี้  
ระดับท่ี 1 - ตั้งเป้าหมาย  
ระดับ 2 - พัฒนาการออกแบบ  
ระดับ 3 - สร้างเนื้อหา  
ระดับ 4 – วิเคราะห์  
ระดับ 5 – เพ่ิมประสิทธิภาพ  

 
ภาพที่ 4.5  โมเดล 5 ระดับ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 
 กิจกรรมที่ 3 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
 โมเดล 9 ระดับในการสร้างโปรแกรม (9 Steps to Create an E-learning Course)  
ดังนี้ 
 ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ  
 สภาพที่คาดหวัง สามารถวิ เคราะห์ โปรแกรมการใช้ งานระบบ อี -ออฟฟิศ (e-
Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป  
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 วิธีด าเนินการ คณะผู้วิจัย น าเสนอรายละเอียดส าคัญของการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)              
 ระดับที ่2 เข้าใจเนื้อหา 
 สภาพที่คาดหวัง โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้รูปแบบอันเดียวกันซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมงานทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ  
 วิธีด าเนินการ คณะผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาการเรียนรู้การใช้งานอย่างเป็นระบบ  
 ระดับที่ 3 กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ 
 สภาพที่คาดหวัง คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม   
 วิธีด าเนินการ คณะผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานอย่างเป็นระบบ  
 ระดับที่ 4 ตัดสินใจ เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้ระบบ 
 สภาพที่คาดหวัง วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม  
 วิธีด าเนินการ คณะผู้วิจัยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเรียนรู้การใช้งานร่วมกัน 
 ระดับที ่5 สร้างเค้าโครงร่าง 
 สภาพที่คาดหวัง ผู้วิจัยสามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบูรณ์  
 วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยสร้างเค้าโครงร่างทีส่มบูรณ์  
 ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา 
 สภาพที่คาดหวัง คณะผู้วิจัยเตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ  
 วิธีด าเนินการ คณะผู้วิจัยก าหนดเนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมในการใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งาน 
 สภาพที่คาดหวัง สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบ
บริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบุคคล และรายละเอียดขอบเขต
งาน ระบบบริหารงานงบประมาณ  
 วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดหาอุปกรณ์ และสื่อให้ครบตามวัตถุประสงค์ 
 ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน 
 สภาพที่คาดหวัง การพัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังคณะผู้
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จึงได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียน  
 วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดหาอุปกรณ์ให้ครบเพ่ือการใช้งานในห้องปฏิบัติการของระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) 
 ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน   
 สภาพที่คาดหวัง ระบบสารบรรณเดิมได้รับการพัฒนามาเป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรมได้อัปโหลดลงในระบบ
สถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ  
 วิธีด าเนินการ คณะผู้วิจัยร่วมพัฒนาการใช้งานในระบบของสถานศึกษา  
 กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาคณะผู้วิจัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  2) เพ่ือให้คณะผู้วิจัย และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการเรียนรู้ด้านประสบการณ์จริงในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งบรรลุเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การใช้
งานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีแนวการด าเนินงาน 9 ระดับ (Steps) ดังนี้  
ระดับ 1 – การวิเคราะห์ความต้องการ  ระดับ 2 –เข้าใจเนื้อหา ระดับ 3 – วัตถุประสงค์การเรียนรู้
การใช้งานระบบ ระดับ 4 – เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้งานระบบ ระดับ 5 – สร้างเค้าโครงร่าง 
ระดับ 6 – เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา ระดับ 7 – สร้างกระดานเรื่องราวการเรียนรู้การใช้งานในระบบ 
ระดับ 8 – พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน ระดับ 9 – อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน  

 
ภาพที่ 4.6  โมเดล 9 ระดับ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
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 กิจกรรมนี้ มีระยะเวลาด าเนินการเพ่ืออบรมให้ความรู้การใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)”  ก่อนการปฏิบัติงานใน 5 ระดับ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย  
 จากนั้นผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ก าหนดทุกระดับโมเดลเพ่ือการปฏิบัติ แล้วระบุกลยุทธ์และ
แนวคิดท าน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 
ด้าน ดังนี้ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้
โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ซึ่งเป็นวิธีการ
พัฒนาที่ได้จากการรวมเอาประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย และจากแนวคิดเชิงทฤษฎีของนักวิชาการ 
ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย เห็นชอบในวิธีการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตามที่ได้น าเสนอ และทุก
คนมีความพร้อมส าหรับการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนต่อไป ซึ่งมีดังนี้ 
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ภาพที่ 4.7 ก าหนดทุกระดับโมเดลเพื่อการปฏิบัติ แล้วระบุกลยุทธ์และแนวคิดท่ีน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ 195 
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 4. การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น
ในขั้นตอนนี้มีรายละเอียดปรากฏ ดังต่อไปนี้ 
   4.1 ผลการด าเนินงาน  
    4.1.1 การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย ผลการ
ด าเนินงาน พบว่า ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของระบบอี-ออฟฟิศ ของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นการก าหนดจุดเริ่มต้นของการ
ระดมสมอง เพ่ือเสนอวิธีแก้ไขปัญหาจากพ้ืนฐานประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัยได้ครบถ้วนตามประเด็น
ปัญหา และสภาพที่ควรได้รับการพัฒนา ซึ่งผลจากการวิเคราะห์โดยมีขั้นตอนการด าเนินการจัดการ 
ดังนี้ คือ 1) การส ารวจ ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ระบบงาน  2) การออกแบบ พัฒนาและทดสอบ
ระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ 3) การติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบงานบริหารส านักงาน
อัตโนมัติ ประกอบด้วย ผู้ปฎิบัติ และผู้ดูแลระบบ 4) การเปิดใช้งาน การใช้ประโยชน์เชิงบริหาร และ
การประเมินผลการใช้งาน 5)  ข้อปฏิบัติในการผลักดันและสนับสนุนการใช้งาน และการดูแล
บ ารุงรักษาระบบงาน 6) ข้อเสนอแนะการใช้งานและการต่อขยายระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารขั้นสูง  
    4.1.2 การน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย พบว่า เป็นการน าเสนอแนว
การพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเป็น
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่ให้ค าตอบในเชิงทฤษฎีต่อค าถามเกี่ยวกับ
การใช้ระบบระบบอี-ออฟฟิศอย่างจริงจัง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบระบบอี-ออฟฟิศ
ให้มคีุณภาพ โดยมีการประเมินผลส าเร็จในการพัฒนา 3 ประการ คือ 1) การเปลี่ยนแปลง (Change) 
จากการปฏิบัติทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง 2) การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติทั้งในระดับตัว
บุคคล กลุ่มบุคคลและหน่วยงาน 3) ความรู้ใหม่ (New Knowledge)” ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีของนักวิชาการและนักการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จนเกิดความเข้าใจ
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้ศึกษา 
    4.1.3 การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสาย
วิชาการ ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี ระหว่าง
การวิเคราะห์ SWOT กับการน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เพ่ือให้มีการบูรณาการ
ระหว่างแนวการพัฒนาจากการวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม ที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว กับแนว
การพัฒนาที่ผู้วิจัยไดน้ าเสนอ การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนา
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่
ให้ค าตอบในเชิงทฤษฎีต่อค าถามเกี่ยวกับการใช้ระบบระบบอี-ออฟฟิศอย่างจริงจัง 
    4.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ใน
ประเด็น 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ 
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   4.2 ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค  
    4.2.1 การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย พบ
ข้อบกพร่อง คือ ผู้ร่วมวิจัยบางท่านอาจยังไม่มีความพร้อมเรื่องการวิเคราะห์ SWOT  
    4.2.2 การน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย พบข้อบกพร่อง คือ เนื่องจาก
การวิเคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฎีมีจ านวนมากถึง 14 แหล่งที่มา อาจท าให้ผู้ร่วมวิจัยเกิดความสับสน 
เนื่องระบบสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน  
    4.2.3 การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสาย
วิชาการ พบข้อบกพร่อง คือ ผู้ร่วมวิจัยบางท่านอาจจะสงสัยระหว่างการวิเคราะห์ SWOT กับการ
น าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎี  
    4.2.4 การถอดบทเรียน ผู้ร่วมวิจัยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจวิธีการถอดบทเรียนใน
แต่ละประเด็น 
   4.3 ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  
    4.3.1 การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย มี
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ ควรมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ได้การอธิบายหลักการวิเคราะห์ 
SWOT อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม  
    4.3.2 การน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
คือ ในการพิจารณาแนวคิดเชิงทฤษฎี ควรยกตัวอย่างแนวคิดที่ใช้ในระบบของสถานศึกษา ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการตอบข้อสงสัยทุกประเด็นที่ผู้ร่วมวิจัยไม่เข้าใจ  
    4.3.3 การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสาย
วิชาการ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นขั้นตอน เริ่มจากภาคทฤษฎี อย่างเป็น
ขั้นตอน และน าไปสู้ขั้นตอนของภาคปฏิบัติ โดยพิจารณาแนวคิดที่สอดคล้องกัน ทีละประเด็น 
    4.3.4 การถอดบทเรียน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการถอดบทเรียน เพ่ือแก้ปัญญากับผู้ที่
สงสัยในประเด็นต่าง ๆ ของกิจกรรมที่ได้ท า  
   4.4 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
    4.4.1 การระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ คือ ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้วิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ท าให้เกดิความรู้ใหม่ในขั้นตอน ต่าง 
ๆ ของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ดังนี้ 1) การส ารวจ ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ระบบงาน  2) 
การออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ 3) การติดตั้งและฝึกอบรมการ
ใช้งานระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย ผู้ปฎิบัติ และผู้ดูแลระบบ 4) การเปิดใช้งาน 
การใช้ประโยชน์เชิงบริหาร และการประเมินผลการใช้งาน 5)  ข้อปฏิบัติในการผลักดันและ 
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สนับสนุนการใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน 6) ข้อเสนอแนะการใช้งานและการต่อขยาย
ระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขั้นสูง  

    4.4.2 การน าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ  โรงเรียนมีความต้องการจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาระบบ อี-ออฟฟิศ    
(e-Office) ขึ้น เพราะในปัจจุบันโรงเรียนยังใช้รูปแบบการบริหารงานในระบบเดิม คือเป็นระบบการ
บริหารงานที่เน้นเอกสาร (document focused) ซึ่งต้องมกีารจัดท า การรับ การส่ง การจัดเก็บรักษา 
การยืมและการท าลายเอกสาร ซึ่งการท างานในแต่ละขั้นตอนต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางของ
เอกสารซึ่งต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องนานมาก และส าเนาเอกสารที่เป็นกระดาษก็ต้อง
จัดหาสถานทีเ่ก็บไว้เพ่ือรอการขอท าลายหนังสือต่อไป โรงเรียนยังขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารจัดการภายในและภายนอกองค์กร โดยการเชื่อมโยงแบบไร้สายผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยมีรูปแบบ วิธีการใช้ และวงจรของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบความ
ปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน ดังนั้นโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคมจึงควรเร่งการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทางด้าน
เทคโนโลยี ช่วยเสริมประสิทธิภาพของบุคลกรและหน่วยงาน รวมทั้งน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข
ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

    4.4.3 การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสาย
วิชาการ มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ตามแนวคิดของธารสองสาย คือ สาย
วิชาการของผู้วิจัย และสายประสบการณ์ของร่วมวิจัย เพ่ือให้ผู้ร่วมวิจัยได้น าไปปรับใช้          หรือ
บูรณาการเข้ากับสิ่งที่พวกเขาร่วมกันคิดและก าหนดขึ้น และเพ่ือให้ผู้ตระหนักกันว่าทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ ไม่ได้เป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกัน และทฤษฎีหากไม่น าไปปฏิบัติก็
เปล่าประโยชน์ การปฏิบัติหากไม่มีทฤษฎีมาเสริมด้วย ก็เสมือนคนตาบอด ไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียน
อยู่แต่วิธีการเดิม ๆ เป็นต้น นั้น 
    4.4.4 การถอดบทเรียน ท าให้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ความรู้ใหม่ จากการได้ใช้
ทักษะการระดมสมอง ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสรุปความ ในการคิด วิเคราะห์ เพ่ือให้
แผน และวิธีการพัฒนายกระดับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
เพ่ือน าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัต ิ(Acting) ในวงจรที่ 1 
             ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 คือทาน (การให้) คือการเอ้ือเฟ้ือให้ค าแนะน าผู้
ร่วมวิจัยให้เข้าใจ แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ผู้ร่วมวิจัยเสียสละ
เวลาลงมาช่วยในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน (2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) คือการ
กล่าวค าสุภาพไพเราะต่อกัน (3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ 
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมในการท างานร่วมกัน 
โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
และเสนอความคิดสร้างสรรค์ต่อที่ประชุม (4) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือท าตนเสมอต้นเสมอ
ปลาย ถูกต้องตามท านองคลองธรรมในแต่ละกรณี โดยร่วมกันพัฒนากิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับ
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กิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
ยิ่งขึ้น 
 โดยผู้วิจัยยังคงมีบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก ให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งให้บรรลุผลในโครงการที่ก าหนดไว้จาก
ขั้นตอนที่ 2 ตามหลักการ “มุ่งการเปลี่ยนแปลง และมุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล” และการ
จัดการ ในการน าแผนสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การแบ่งงาน การมอบอ านาจหน้าที่ การก าหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบ การก าหนดเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร การติดตามผล เป็นต้น ประกอบด้วย 4 
กิจกรรม คือ  
  1. การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา แบบประเมินนี้
อาจมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลทั้งก่อนการปฏิบัติ 
(Before Acting) ในวงจรที่  1 และหลังการปฏิบัติ (After Acting)  ในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  ซึ่ง
การประเมินผลก่อนการปฏิบัติ (Before Acting) นั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน 
(Current Condition) ของประเด็นที่เป็นความคาดหวัง ส่วนการประเมินผลหลังการปฏิบัติทั้งสอง
ระยะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือดูความก้าวหน้าจากการพัฒนา โดยเปรียบเทียบดูระดับการเปลี่ยนแปลง 
(Degree of Change)  
  ในการจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนานี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัย ได้ศึกษาสภาพที่คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ใน
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยพิจารณาจากการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศของโรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้  
   การประชุมกลุ่มผู้ร่วมวิจัย เพ่ือร่วมพิจารณาสิ่งที่ต้องประเมินและวิธีการที่ใช้ในการ
ประเมิน โดยผู้วิจัยได้น าแนวทางในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดง  
พิทยาคม มาให้ผู้ร่วมวิจัยพิจารณาสภาพที่คาดหวัง และร่วมกันวิเคราะห์สิ่ งที่ต้องท าการวัด
ประเมินผลให้สอดคล้องและตอบโจทย์สภาพที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ โดยมีภาพบรรยากาศการประชุม 
และการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องวัดผลประเมินผลดังนี้  
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ภาพที่ 4.8 ภาพบรรยากาศการจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันพิจารณาสภาพที่คาดหวัง และสิ่งที่ต้องท าการวัดผลประเมินผล
ทีละข้อ จนครบถ้วน และได้ร่วมกันศึกษาแนวทางการการสร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลจาก
การวิจัยที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ใน บทที่ 2 และได้น าเสนอแก่ผู้ร่วมวิจัยในการประชุมวันนี้ ผลการ
ประชุมสามารถสรุปผล ได้ดังนี้   
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ตารางท่ี 4.4 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง การวัดและประเมินผล และเครื่องมือที่ใช้ 
โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง การวัด และประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

โมเดลปฏิบัติการ 5 ระดับ การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ระดับที่ 1 วางแผน
โครงการ 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้งานงานระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้าน
วิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานงบประมาณ 

การประเมินความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน  

แบบประเมิน 

ระดับที่ 2 ร่าง
ข้อความกระดาน
เร่ืองราว 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ สามารถร่างข้อความกระดานเรื่องราว ใน
ระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้
เป็นอย่างดี รวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหา
เป็นข้อความกระดานเรื่องราวได้เป็นอย่างดี 

การประเมินความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน  

แบบประเมิน 

ระดับที่ 3 พัฒนา
โปรแกรม 
 

ผู้บริหาร และครู สามารถน าโปรแกรมต้นแบบมาพัฒนาระบบสารบรรณ 
และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน 

การประเมินความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน  

แบบประเมิน 

ระดับที่ 4 ทบทวน
โปรแกรม 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ทบทวนโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) สรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ตรวจสอบโดย
ละเอียดของโปรแกรมทั้งหมด  

การประเมินความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน  

แบบประเมิน 

ระดับที่ 5 ส่งมอบ
โปรแกรม 
 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบโปรแกรมให้โรงเรียน และเผยแพร่
โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปยังระบบออนไลน์ของโรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 

การประเมินความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน  

แบบประเมิน 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)  

 
 

 
 
 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
โมเดลปฏิบัติการ 5 ระดับ การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
ระดับที่ 1 
ต้ังเป้าหมาย 
 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาทักษะในการการ
ใช้โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศอย่างเต็มที ่

การประเมินความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน  

แบบประเมิน 

ระดับที่ 2 
พัฒนาการออกแบบ 
 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ ตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวก าหนดล าดับที่อาจ
เกิดขึ้น ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา สร้างแรงบันดาลใจใน
กระบวนการพัฒนาเนื้อหาระบบอี-ออฟฟิศ ได้อย่างสมบูรณ์ 

การประเมินความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน  

แบบประเมิน 

ระดับที่ 3 สร้าง
เนื้อหา 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปในการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้
งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

การประเมินความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน  

แบบประเมิน 

ระดับที่ 4 วิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์
ส าหรับสถานศึกษาตามที่คาดหวังไว ้

การประเมินความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน  

แบบประเมิน 

ระดับที่ 5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

สามารถพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งานของระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) อย่างมีประสทิธิภาพ 

การประเมินความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน  

แบบประเมิน 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
โมเดลปฏิบัติการ 9 ระดับ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ระดับที่ 1 การ
วิเคราะห์ความ
ต้องการ 

สามารถวิ เคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพื่อส่งมอบโปรแกรมการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป 

ผู้วิจัย ประเมินเกีย่วกับความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ใน
การใช้งาน ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

แบบประเมิน 

ระดับที่ 2 เข้าใจ
เนื้อหา 

โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้รูปแบบอันเดียวกันซึ่ง
เป็นระบบการบริหารจัดการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมงานท้ังด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
การบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ 

ผู้วิจัย ประเมินเกีย่วกับความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ใน
การใช้งาน ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

แบบประเมิน 

ระดับที่ 3 กรอบ
วัตถุประสงค์การ
เรียนรูก้ารใช้ระบบ 

คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ผู้วิจัย ประเมินเกีย่วกับความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ใน
การใช้งาน ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

แบบประเมิน 

ระดับที่  4 ตัดสินใจ 
เ ลื อ ก ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
เรียนรูก้ารใช้ระบบ 

วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ผู้วิจัย ประเมินเกีย่วกับความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ใน
การใช้งาน ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

แบบประเมิน 

ระดับที่  5 สร้างเค้า
โครงร่าง 

ผู้วิจัยสามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบูรณ์ 

ผู้วิจัย ประเมินเกีย่วกับความต้องการพัฒนาการเรียนรู้ใน
การใช้งาน ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

แบบประเมิน 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
ระดับที่ 6 เตรียมเค้า
โครงร่างเนื้อหา 

คณะผู้วิจัยเตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ 

ผู้วิจัย ประเมินเกีย่วกับความต้องการพัฒนาการเรียนรู้
ในการใช้งาน ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

แบบประเมิน 

ร ะ ดั บ ที่  7 ส ร้ า ง
กระดานเร่ืองราวการ
ใช้งาน 

สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ 
รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียด
ขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบุคคล และรายละเอียดขอบเขตงาน 
ระบบบริหารงานงบประมาณ 

ผู้วิจัย ประเมินเกีย่วกับความต้องการพัฒนาการเรียนรู้
ในการใช้งาน ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

แบบประเมิน 

ระดับที่ 8 พัฒนา
โปรแกรมการใช้งาน 

การพัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดัง คณะผู้จึงได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียน 

ผู้วิจัย ประเมินเกีย่วกับความต้องการพัฒนาการเรียนรู้
ในการใช้งาน ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

แบบประเมิน 

ระดับที่ 9 อัปโหลด
โปรแกรมเพ่ือการใช้
งาน   

ระบบสารบรรณเดมิได้รับการพัฒนามาเป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรม
ได้อัปโหลดลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ 

ผู้วิจยั ประเมินเกีย่วกับความต้องการพัฒนาการเรียนรู้
ในการใช้งาน ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

แบบประเมิน 
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 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันวิเคราะห์การวัดและประเมินผลสภาพที่คาดหวัง สรุปได้ว่า 
เครื่องมือส าหรับวัดและประเมินผล ปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 
ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ประกอบด้วยแบบประเมิน 1 ฉบับ ดังนี้ 
 

แบบประเมินความร่วมมือเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

--------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง แบบประเมิน 
 1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมระดับความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร 
ครูผู้สอน บุคคลกรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความร่วมมือเพ่ือพัฒนา    
ระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
 2. การตอบแบบประเมินของท่านมีคุณค่าต่อการวิจัยและจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่
ประการใด เพราะการวิจัยมุ่งภาพรวม จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตาม
ความเป็นจริง 
 3. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
 
 ขอความกรุณาท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อทั้ง 2 ตอนข้อมูล
ในแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างไร ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้เพ่ือการ
วิจัยเท่านั้นขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 คาชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (  ) หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  (   )  1. คณะผู้บริหาร 
  (   )  2. ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 2. ประสบการในการท างานของคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
  (   )  1. ระยะ 5 ปี ลงมา 
  (   )  2. ระยะ 6-10 ปี 
  (   )  3. ระยะ 11 ปีขึ้นไป 
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 3. ระดับการศึกษา 
  (    ) 1. ปริญญาตรี (   ) 2. สูงกว่าปริญญาตรี 
 
ตอนที่ 2 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอีออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
 ค าชี้แจง 
 1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามระดับสภาพความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็น
จริงมากท่ีสุด เพียงข้อละ 1 ช่อง แต่ละข้อมีความหมายดังนี้  
 
   5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
 
 2.ตัวอย่างกระดาษแบบสอบถาม 
ข้อที่ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 

 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 

0. 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) 

     

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในการใช้
ห้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 

     

 อธิบายใต้ตาราง ว่า  หมายถึง ผู้ตอบพิจารณาเห็นว่า มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
และได้ไปปรากฏตามแบบสอบถามต่อไปด้วย 
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ข้อ
ที ่

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
 

ระดับปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

  1. ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) 

     

1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในการใช้ห้อง
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 

     

2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การรับ – ส่ง เอกสาร
ทางราชการระหว่างหน่วยงาน 

     

3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ
ของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการประมวล
และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของ
กลุ่ม 

     

4 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานใน
การใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ติดต่อสื่อสารผ่านการเขียน และสามารถเพ่ิมผลผลิตของการ
ปฏิบัติงาน 

     

5 มีเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ของขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้
เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

6 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ
ท า Image Processing เป็นการ Scan กระดาษเพ่ือเปลี่ยนให้
เป็น Image ให้สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพ่ือเรียกใช้ต่อไป 

     

7 คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถจัดหาและพัฒนา 
Hardwaer และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติ งาน
ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ 

     

8 คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถติดตามตรวจสอบงานการ
บริหารจัดการภายใน และภายนอกองค์การ มีแนวทางการ
พัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียน 

     

9 มีคู่มือระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาชั้นน า มี
นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

     

10 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถลงมือ
ปฏิบัติจริง มีการทดลองใช้ และการประเมินผลการพัฒนา
เพ่ือให้ทราบข้อบกพร่อง และน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
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ข้อที่ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 

 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 2. ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ      
1 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการท างานเกี่ยวกับระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

     

2 บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนงานในการ
ใช้เครื่องมือของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

3 มีแนวทางในการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
อบรมการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  

     

4 คณะผู้รับผิดชอบโครงการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ กับ
บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

     

5 มีผู้ดูแลระบบโดยได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว และ
สามารถตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานระบบ
ด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบบสร้างให้ได้ 

     

6 เข้าใจบทบาท/หน้าที่พิเศษ และมีเครื่องมือการท างาน
ครบถ้วน 

     

7 ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีระบบความปลอดภัยโดยมี 
Username และ Password ในการควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้
งาน และเพ่ือเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทุกระดับ (สพฐ./เขตพ้ืนที่/
โรงเรียน)  

     

8 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เช่น ระบบการควบคุม
อัตโนมัติปฏิบัติงานผิดพลาด 

     

9 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถช่วยยกระดับและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ 
ระบบการอบรม ระบบการเงินและพัสดุ เป็นต้น 

     

10 บุคลากรทางการศึกษาความสามารถปฏิบัติงาน ในการใช้
ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ข้อที่ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 

 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 3. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-

ออฟฟิศ (e-Office)” 
     

1 การเตรียมการ โดยจัดให้มหี้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) ในโรงเรียน เพื่อการเพ่ิมความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร ครู
บุคลากร และใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

2 การวางแผนงานในการใช้เครื่องมือของระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการประมวลและสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

     

3 มีข้ันตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารผ่านการเขียนและ
สามารถเพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

     

4 มีเจ้าหน้าที่การสังเกตผลของขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการ
ใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

5 มีการสะท้อนผลอย่างเป็นระบบที่อ านวยความสะดวก
ส าหรับการติดต่อสื่อสาร และเพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติงาน 

     

6 เมื่อทราบข้อมูลในการสะท้อนผล มีการวางแผนใหม่ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) ในโรงเรียน และการใช้เครื่องมือของระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

     

7 เตรียมขั้นตอนการปฏิบัติการใหม่ ในการใช้เครื่องมือของ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารผ่านการ
เขียนและสามารถเพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

     

8 มีเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

9 น าผลจากการสังเกตผลในการปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อนผลใน
การปฏิบัติงานที่มีข้ันตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือ
ของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

10 มีการสรุปผลในการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติการ 
การสังเกตผล การสะท้อนผล ในการบริหารจัดการ  
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 
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 2. การประเมินเพื่อให้สภาพปัจจุบัน (Current Condition) ก่อนการปฏิบัติ (Before 
Acting) ในวงจรที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) เพ่ือน าไปใช้
เป็นฐานข้อมูลเริ่มต้นในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of 
Change) หลังการพัฒนา ไม่ก าหนดเกณฑ์เพดานความส าเร็จ ตามแนวคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็น
กระบวนการที่ต้องท าต่อเนื่องในลักษณะแบบเกลียวสว่าน (Spiral Cycle) ไม่ใช่เหตุการณ์ที่คิดว่า
ส าเร็จแล้วสิ้นสุด ตามค ากล่าวที่ว่า Change is a Process, Not an Event แต่ก็เชื่อว่าเมื่อมีการ
พัฒนาก็จะมีระดับการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น (Higher Degree of Change) จากเดิม และยิ่งมีการ
พัฒนาก็ยิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามค ากล่าวของ  Winston Churchill ที่ว่า “To Improve is to 
Change, to be Perfect is to Change Often” การประเมินสภาพปัจจุบัน มีการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการ
พัฒนาคุณภาพแต่ละด้าน ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล ก่อนการทดลองการใช้งาน จ านวน 20 คน การพัฒนาระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) 
การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 
3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม  
  ผลการประเมินก่อนปฏิบัติการความร่วมมือในการใช้งานของระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  ปรากฏผลดังตารางที่ 4.3-4.6  
 
ตาราง 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณี

ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยภาพรวมและรายด้าน 
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม 
ระดับปฏิบัติ 

X  S.D. 
1. ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2.94 0.23 
2. ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ 3.62  0.26 
3. ด้านด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งาน 
   ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 

2.96   0.20 

  รวม 3.50 0.12 
   
 จากตาราง 4.5 พบว่า ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน โดยด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ( X = 
3.62) รองลงมาคือ ด้านด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ( X = 
2.96) ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
( X = 2.94)     
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ตาราง 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณี
ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) โดยภาพรวมและรายข้อ  

ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา 
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ระดับปฏิบัติ 
X  S.D. 

1. คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ในการใช้ห้อง ส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 

2.35 0.67 

2. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้การรับ – ส่ง เอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงาน 

2.65 0.67 

3. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เครื่องมือของระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการประมวลและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  และระบบการ
ติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

2.75 0.91 

4. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือของ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ในการตดิต่อสื่อสารผ่านการเขียน และสามารถเพิ่มผลผลติของ
การปฏิบัติงาน 

2.35 0.87 

5. มีเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ของขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.25 0.63 

6. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการท า Image 
Processing เป็นการ Scan กระดาษเพื่อเปลี่ยนให้เป็น Image ให้สามารถจัดเก็บใน
ฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้ต่อไป 

2.20 0.69 

7. คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถจัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้
สามารถรองรับการปฏิบัติ งานระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ 

4.00 0.56 

8. คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถตดิตามตรวจสอบงานการบรหิารจัดการภายใน 
และภายนอกองค์กร มีแนวทางการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียน 

3.75 0.63 

9. มีคู่มือระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาช้ันน า มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3.50 
 
 

0.68 
 

 
10. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถลงมือปฏิบัติจริง มีการ
ทดลองใช้ และการประเมินผลการพัฒนาเพื่อให้ทราบข้อบกพร่อง และน าไปปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

3.65 0.67 

รวม 2.94 0.23 

 
 จากตาราง 4.6 พบว่า ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวม มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.94) โดยข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ คณะผู้บริหารงานโครงการ 
สามารถจัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติ งานระบบการรับ 
– ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ ( X = 4.00) รองลงมาคือคณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถ
ติดตามตรวจสอบงานการบริหารจัดการภายใน และภายนอกองค์กร มีแนวทางการพัฒนาระบบ “อี-
ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียน ( X = 3.75) ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ คณะผู้บริหาร ครู 
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บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการท า Image Processing เป็นการ Scan กระดาษเพ่ือ
เปลี่ยนให้เป็น Image ให้สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้ต่อไป ( X = 2.20) 
 
ตาราง 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณี

ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศโดย
ภาพรวมและรายข้อ  

ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม 
ระบบอี-ออฟฟิศ 

ระดับปฏิบัติ 
X  S.D. 

1. มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน
เกี่ยวกับระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

3.55 0.68 

2. บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนงานในการใช้เครื่องมือของระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

3.60 0.59 

3. มีแนวทางในการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการอบรมการใช้งานระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” 

3.50 0.51 

4. คณะผูร้ับผดิชอบโครงการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ กับบคุลากรทางการศึกษาในการ
ปฏิบัติงาน 

3.70 0.47 

5. มีผู้ดูแลระบบโดยได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว และสามารถตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้ทุก
คนสามารถเข้าใช้งานระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านท่ีระบบสร้างให้ได้ 

3.70 0.47 

6. เข้าใจบทบาท/หน้าท่ีพิเศษ และมีเครื่องมือการท างานครบถ้วน 3.70 0.47 
7. ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีระบบความปลอดภัยโดยมี Username และ Password ในการ
ควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน และเพื่อเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัด สพฐ. ทุกระดับ (สพฐ./เขตพื้นท่ี/โรงเรียน) 

3.65 0.48 

8. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (e-
Office) เช่น ระบบการควบคมุอัตโนมัติปฏิบัติงานผดิพลาด 

3.60 0.50 

9. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ว่า
จะเป็นระบบสารบรรณ ระบบการอบรม ระบบการเงินและพัสดุ เป็นต้น 

3.55 
 

0.60 
 

10. บุคลากรทางการศึกษาความสามารถปฏิบัติงาน ในการใช้ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-
Office)”  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.70 0.65 

รวม 3.62 0.26 

 
 จากตาราง 4.7 พบว่า ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.62) โดยข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ คณะผู้รับผิดชอบโครงการให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะ กับบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน มีผู้ดูแลระบบโดยได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้
แล้ว และสามารถตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่
ระบบสร้างให้ได้ และเข้าใจบทบาท/หน้าที่พิเศษ และมีเครื่องมือการท างานครบถ้วน ( X = 3.70) 
รองลงมาคือบุคลากรทางการศึกษาความสามารถปฏิบัติงาน ในการใช้ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( X = 3.70) ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถ
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ช่วยยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ ระบบการอบรม 
ระบบการเงินและพัสดุ เป็นต้น ( X = 3.55) 
 
ตาราง 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณ ี

ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ 
(e-Office)” โดยภาพรวมและรายข้อ  

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งาน 
ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 

ระดับปฏิบัติ 
X  S.D. 

1. การเตรียมการ โดยจัดให้มีห้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน เพื่อ
การเพิ่มความรู้ให้แก ่ผู้บริหาร ครูบุคลากร และใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.80 0.52 

2. การวางแผนงานในการใช้เครื่องมือของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบ
การประมวลและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

3.85 0.58 

3. มีขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิด
การติดต่อสื่อสารผ่านการเขียนและสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

3.75 0.63 

4. มีเจ้าหน้าที่การสังเกตผลของขัน้ตอนการปฏิบตัิการ ในการใช้เครื่องมือของ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์

3.50 0.68 

5. มีการสะท้อนผลอย่างเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกส าหรับการติดต่อสื่อสาร และ
เพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงาน 

2.60 0.82 

6. เมื่อทราบข้อมูลในการสะท้อนผล มีการวางแผนใหม่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน และการใช้เครื่องมือของระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.25 0.55 

7. เตรียมขั้นตอนการปฏิบัติการใหม่ ในการใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์
ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารผ่านการเขียนและสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

2.55 0.51 

8. มีเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.70 0.57 

9. น าผลจากการสังเกตผลในการปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อนผลในการปฏิบัติงานที่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.20 
 

0.69 
 

10. มีการสรุปผลในการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตผล การ
สะท้อนผล ในการบริหารจัดการ  ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม 

2.40 0.59 

รวม 2.96 0.20 

 
 จากตาราง 4.8 พบว่า ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)”โดยภาพรวม มี
การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.96) โดยข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การวางแผนงานในการ
ใช้ เครื่ องมือของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึ งระบบการประมวลและสิ่ ง พิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม ( X = 3.85) รองลงมาคือการเตรียมการ โดยจัด
ให้มีห้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน เพ่ือการเพ่ิมความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร ครู
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บุคลากร และใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ  ( X = 3.80) ส่วนข้อที่มีการ
ปฏิบัติต่ าสุด คือน าผลจากการสังเกตผลในการปฏิบัติงาน เพ่ือสะท้อนผลในการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอน
การปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  ( X = 2.20)     
 

 3. การน าแนวทางก าหนดในแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วยแนวทางที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนด 
  3.1 การวางแผนการปฏิบัติ วงจรที่ 1  ประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติ ก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้นัดประชุมเพ่ือวางแผนการปฏิบัติ ก าหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับแต่ละโมเดล และก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม
ระยะเวลาการปฏิบัติของสถานศึกษา ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นการประชุมแบบไม่เป็น
ทางการ เพ่ือพิจารณาระยะเวลา กิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ และเรียงล าดับกิจกรรม จากการประชุม
สรุปได้ว่า การด าเนินในการปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม แต่ละโมเดล สามารถเรียงล าดับการปฏิบัติได้ดังนี้ คือ 1) การใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 รายละเอียดการปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม แต่
ละโมเดล วงจรที่ 1 

 

โมเดล 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ  ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) 

 

   ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ     
   ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว     
   ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม     
   ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม     
   ระดับที่ 5  ส่งมอบโปรแกรม     
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ  ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 

  ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย     
  ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ     
  ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา     
  ระดับที่ 4 วิเคราะห์     
  ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ     
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ) 
 

ปฏิบัติการ 9 ระดับ เพ่ือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ  ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

 

  ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ     
  ระดับที ่2 เข้าใจเนื้อหา     
  ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ     
   ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้ระบบ     
   ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง     
   ระดบัที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา     
   ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งาน     
   ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน     
   ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน     
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 3.2 ปฏิบัติการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
วงจรที่ 1 
  3.2.1 ปฏิบัติการ 5 ระดับ ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ด้านการใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) วงจรที ่2 

  ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ  
  สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการใช้งานงาน

ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ ด้าน
บริหารงานบุคคลด้านบริหารงานทั่วไป และด้านงบประมาณ  

  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ 
เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่
ได้  

  ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณและท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิง
ปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดี ถือว่าบรรลุความคาดหวัง  

  ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 
  สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถร่างข้อความ

กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็น
อย่างดี รวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดานเรื่องราวได้
เป็นอย่างด ี 

  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลทีส่ าคัญ เตรียมสถานที่ 
เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่
ได้  

  ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถร่างข้อความกระดาน
เรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็นอย่างดี 
รวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดานเรื่องราวได้เป็นอย่าง
ดี  
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  ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม 
  สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าโปรแกรมต้นแบบ

มาพัฒนาระบบสารบรรณ และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน   
  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ 

เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่
ได้  

  ผลการปฏิบัติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าโปรแกรมต้นแบบมา
ใช้งานในสถานศึกษา และพัฒนาระบบสารบรรณเดิม เป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  และ
ด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน   

  ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม 
  สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทบทวนโปรแกรมการใช้งาน

ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) สรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ตรวจสอบโดยละเอียดของ
โปรแกรมทั้งหมด 

  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ 
เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ และด าเนินการอธิบายการใช้
งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  

  ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถทบทวนโปรแกรมการ
ใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) และสรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ตรวจสอบโดย
ละเอียดของโปรแกรมทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม 
  สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงระบบข้อมูล ติดตั้ง

โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
เผยแพร่โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปยังระบบออนไลน์ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี  

  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ 
เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ และด าเนินการอธิบายการใช้
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งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  

  ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงระบบข้อมูล ได้ติดตั้ง
โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
เผยแพร่โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปยังระบบออนไลน์ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพที่ 4.9 ภาพบรรยากาศการปฏิบัติการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม วงจรที่ 1 ซึ่งได้ลงระบบข้อมูล ได้ติดตั้งโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ใน
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เป็น
กระบวนการส าในการวางแผน การเตรียมงาน ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ร่วมกันในการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน และในการน าเสนอ ผู้วิจัย ได้อีกกล่าวในที่อบรม สัมมนา ว่า การใช้โปรแกรมในการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา หมายความว่าโปรแกรมนี้ ได้ก าหนดขึ้น และใช้ระบบเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น
ใน 5 ขั้นตอน ได้มีแนวการด าเนินงาน 5 ระดับ (Steps) คือ ระดับ 1 – วางแผนโครงการ ระดับ 2 
– ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ระดับ 3 – พัฒนาโปรแกรม ระดับ 4 – ทบทวนโปรแกรม ระดับ 
5 – ส่งมอบโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่เราต้องปฏิบัติร่วมกัน อันจะน ามาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ 
ในระบบการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ร่วมกัน แสดงความ
คิดเห็น ร่วมกันปฏิบัติ เป็นล าดับต่อไป ขอบคุณครับ (เปรมินทร์ สิงห์ซอม, 30 มิถุนายน 2563)  

 ผู้ร่วมวิจัยได้ถามว่า การจัดกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน เราควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่
วัน และมีกี่กิจกรรม ที่เราต้องร่วมกันท าอีก  (ครูกาญจนา ทวีพงษ์, 30 มิถุนายน 2563) 

                          ครูกาญจนา ทวีพงษ์ 
                      (............................................) 
 เราทั้งหมดมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งทั้งหมดมี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 มี 5 

ขั้นตอน ได้มีแนวการด าเนินงาน 5 ระดับ (Steps) คือ ระดับ 1 – วางแผนโครงการ ระดับ 2 – ร่าง
ข้อความกระดานเรื่องราว ระดับ 3 – พัฒนาโปรแกรม ระดับ 4 – ทบทวนโปรแกรม ระดับ 5 – ส่ง
มอบโปรแกรม กิจกรรมที่ 2 มี 5 ระดับ (Step) คือ ระดับที่ 1 - ตั้งเป้าหมาย ระดับ 2 - พัฒนาการ
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ออกแบบ ระดับ 3 - สร้างเนื้อหา ระดับ 4 – วิเคราะห์ ระดับ 5 – เพ่ิมประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 3 มี 
9 ระดับ (Steps) คือ ระดับ 1 – การวิเคราะห์ความต้องการ ระดับ 2 –เข้าใจเนื้อหา ระดับ3 – 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานระบบ ระดับ 4 – เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้งานระบบ ระดับ 5 
– สร้างเค้าโครงร่าง ระดับ 6 – เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา ระดับ 7 – สร้างกระดานเรื่องราวการ
เรียนรู้การใช้งานในระบบ ระดับ 8 – พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน ระดับ 9 – อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือ
การใช้งาน ดังนั้น ทั้ง 3 กิจกรรม มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม จึงขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านได้ร่วมมือกัน ในการปฏิบัติให้ครบทั้ง 3 
กิจกรรม ถ้ามีเหตุ มีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขอกราบขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอบพระคุณครับ 
(เปรมินทร์ สิงห์ซอม, 30 มิถุนายน 2563)  

  3.2.2 ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ด้านการ
เสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ วงจรที่ 2 

 ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย  
  สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะใน

การการใช้โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศอย่างเต็มที ่ 
  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียม

สถานที่ เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่
ได ้ 

  ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะใน
การการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศอย่างเป็นระบบ ตามขั้นการใช้ของระบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) 
  ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ 

 สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ ตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวก าหนดล าดับที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบก าหนดเค้า
โครงและเนื้อหา สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาระบบอี-ออฟฟิศ ได้อย่างสมบูรณ์ 

 การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ 
เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่
ได้  
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 ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ ตามบทบาทหน้าที่ของระบบที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  

  ระดับที ่3 สร้างเนื้อหา 
 สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการน าโปรแกรม

ส าเร็จรูปในการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ที่เหมาะสมกับสถานศกึษา  

 การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ 
เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบให ม่
ได้  

 ผลการปฏิบัติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ทีเ่หมาะสมกับบริบทการท างานของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
  ระดับที่ 4 วิเคราะห์ 
  สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามที่คาดหวัง
ไว้ 
  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ 
เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่
ได้  
  ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน กับ คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่มีประสิทธิภาพ และรวบรวม
ความคิดเห็นร่วม ให้เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามท่ีคาดหวังไว้ 
  ระดับที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ 
  สภาพที่คาดหวัง สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งานของระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) อย่างมีประสิทธิภาพ   
  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ 
เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดนครราชสีมา แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่
ได้  
  ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัย สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งาน
ของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ภาพที่ 4.10 กิจกรรม ในการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
 กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรม ในการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานร่วมกัน ให้มีทักษะในการใช้งานในด้าน
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในโปรแกรม ของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ซึ่งประกอบด้วย ระดับที่ 1 - 
ตั้งเป้าหมาย ระดับ 2 - พัฒนาการออกแบบ ระดับ 3 - สร้างเนื้อหา ระดับ 4 – วิเคราะห์ ระดับ 5 – 
เพ่ิมประสิทธิภาพ ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันก่อน ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติงานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการ ทั้ง 5 ระดับ ซึ่งภาคทฤษฎีที่ได้ท าความเข้าใจร่วมกันใน 5 
ขั้นตอน และน ามาปฏิบัติจากการระดมความคิด การวิเคราะห์สภาพการใช้งาน น ามาซึ่งการปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ กระผมขอบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ
กัน เพื่อปฏิบัติในกิจกรรมของ 5 ขั้นตอนให้บรรลุผลในการปฏิบัติ ขอบพระคุณครับ (เปรมินทร์ สิงห์
ซอม, 30 มิถุนายน 2563) 
 
  3.2.3 ปฏิบัติการ 9 ระดับ ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
วงจรที ่2 
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  ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ  
  สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-

Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป  

  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้ว
เตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม
แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  

  ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป 

  ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา 
  สภาพที่คาดหวัง โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้รูปแบบอันเดียวกันซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับสถานศึกษาสังกัด
กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมงานทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ 

  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้ว
เตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม
แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  

  ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่สามารถใช้โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

  ระดับที่ 3 กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ 
  สภาพที่คาดหวัง คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-

ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม  
  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้ว

เตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม
แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  

  ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี  

  ระดับที่ 4 ตัดสินใจ เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้ระบบ 
  สภาพที่คาดหวัง วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งาน

ในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม  
  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้ว

เตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม
แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  

  ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยสามารถวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการ
เรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

  ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง 
  สภาพที่คาดหวัง ผู้วิจัยสามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-

Office) ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมทีส่มบูรณ์  
  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้ว

เตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม
แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ 

  ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยสามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบูรณ ์
  ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา 

  สภาพที่คาดหวัง คณะผู้วิจัยเตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ  

  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้ว
เตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม
แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  

  ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยได้เตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ 

  ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งาน 
  สภาพที่คาดหวัง สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-

Office) ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ รายละเอียดขอบเขตงาน 
ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบุคคล และรายละเอียด
ขอบเขตงาน ระบบบริหารงานงบประมาณ 

  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้ว
เตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม 
แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  

  ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยได้สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ รายละเอียด
ขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบุคคล และ
รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานงบประมาณ 

  ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน 
  สภาพที่คาดหวัง การพัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดัง 
คณะผู้จึงได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ของโรงเรียน  

  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้ว
เตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม 
แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  

  ผลการปฏิบัติผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
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และได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียน  

  ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพื่อการใช้งาน   
  สภาพที่คาดหวัง ระบบสารบรรณเดิมได้รับการพัฒนามาเป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-

Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรมได้อัปโหลดลงใน
ระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ  

  การปฏิบัติ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้ว
เตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม
แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  

  ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยได้เปลี่ยนจากระบบสารบรรณเดิม ได้พัฒนามาเป็นระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรมได้
อัปโหลดลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ  
  ในการจัดกิจกรรมที่ 3 นี้ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ     (e-Office)  
รวมไปถึง ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ได้รับประโยชน์ที่มีคุณค่ามากมายหลายประการ ได้แก่  1. 
โลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึ้น เมื่อเราได้มีโอกาสท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนจะท าให้เราได้รับ
ความคิดแปลกใหม่อันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การได้ถกเถียงจากการประชุม อันจะ
ส่งผลให้เราไม่เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตนเองมากเกินไป ขณะเดียวกันท าให้เราได้แง่คิดหลากมุมมอง 
ซึ่งเป็นการพัฒนาสติปัญญาของเราไปในตัว 2. การค้นพบและรู้จักตนเองมากขึ้น เมื่อเราได้เข้าร่วม
กิจกรรม จะท าให้เราได้มีโอกาสประเมินตนเองไปในตัวว่า จุดเด่น จุดด้อยของตัวเราเองนั้นมีอะไรบ้าง 
ท าให้มีโอกาสการพัฒนาจุดด้อยของเราไปด้วย 3. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเราจะมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตัวของเราเองมากขึ้น แต่กระนั้นก็ตามในโลก
ของการท างานเราจ าเป็นต้องท างานร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้นเราจ าเป็นต้องปรับตนเองให้เข้ากันได้กับ
บุคคลอ่ืนๆได ้เพ่ือให้ผลการด าเนินงานที่เรารับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
ว่าเราจะสามารถท างานกับใคร ๆ ได้หรือไม่ ซึ่งการท ากิจกรรมจะเป็นโอกาสส าคัญที่ท าให้เราได้รู้จัก
เรียนรู้และเข้าใจในความหมายของความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น 4. การมีพัฒนาการทางด้าน
บุคลิกภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมจะสอนให้เรารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้จักการเป็นผู้ฟังที่ดี 
รู้จักทักษะสังคม รู้จักที่จะยอมรับความคิดเห็นของบุคคลอื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ช่วยปรับแต่งบุคลิกภาพ
ของเราให้ดูดีเสมอ 5. การรู้จักและเข้าใจค าว่า บทบาท และรู้จักการใช้บทบาทที่เหมาะสม ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่ละคนจะต้องด ารงต าแหน่งในบทบาทใดบทบาทหนึ่ ง ในแต่ละบทบาทจะมี
หน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือผลสะท้อนในด้านต่าง ๆ ที่ทุกท่าน
ได้ร่วมกันปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ผู้วิจัยขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
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ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมในครั้งนี้ขอบคุณครับ (เปรมินทร์ สิงห์ซอม, 20 
กรกฎาคม 2563) 

 
ภาพที่ 4.11 การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ให้กับผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 4) การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง

หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และหน่วยงาน และองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 

  4.1 ผลการด าเนินงาน  
   4.1.1 การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office)  ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ได้ประชุมเพ่ือร่วมกันเพ่ือพิจารณาสิ่งที่ต้องประเมินโดย
ประชุมในเดือนกรกฎาคม 2563 และผลจากการประชุมท าให้ได้ข้อสรุปสิ่งที่ต้องประเมินโดยวิเคราะห์
จากสภาพที่คาดหวัง และลงมติเลือกวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและสามารถประเมินผลได้
ตรงตามที่ต้องการ คือ กลุ่มผู้วิจัยเลือกใช้แบบประเมินส าหรับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 3 
โมเดล ได้แก่ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการเสริมทักษะการ
ใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ และด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาคุณภาพแต่ละ
ด้าน ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล ก่อนการทดลองการใช้งาน จ านวน 20 คน ซึ่งโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

   4.1.2 ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร 
ครู และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้งานงานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เข้าใจ และสามารถ
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ด าเนินการท าข้ันตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านบริหารงานทั่วไป และด้านงบประมาณ เนื่องมีคู่มือการใช้งานในระบบ ระดับที่ 2 ร่างข้อความ
กระดานเรื่องราว ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถร่างข้อความ
กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็น
อย่างดี รวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดานเรื่องราวได้
เป็นอย่างด ีระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถน าโปรแกรมต้นแบบมาใช้งานในสถานศึกษา และพัฒนาระบบสารบรรณเดิม เป็นระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office)  และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน  ระดับที่ 
4 ทบทวนโปรแกรม ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถทบทวน
โปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) และสรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  
ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม ผล
การปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงระบบข้อมูล ได้ติดตั้งโปรแกรมระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเผยแพร่
โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปยังระบบออนไลน์ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4.1.3 ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะในการการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศอย่างเป็นระบบ 
ตามขั้นการใช้ของระบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ผลการปฏิบัติ 
พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตามบทบาทหน้าที่
ของระบบที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ด าเนินการน าโปรแกรมส าเร็จรูปของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือ
การใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมกับบริบทการท างานของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
วิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน กับ คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่ มี
ประสิทธิภาพ และรวบรวมความคิดเห็นร่วม ให้เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามที่คาดหวังไว้ 
ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัย สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่
จ าเป็น ด้านการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

   4.1.4 ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 9 ขั้นตอน ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้
งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ประกอบด้วย ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ  ผลการ
ปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ    
(e-Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ผลการปฏิบัติ พบว่า 
ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่สามารถใช้โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ระดับที่ 3 กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ ผลการปฏิบัติ พบว่า 
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คณะผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่
เหมาะสมได้เป็นอย่างด ีระดับที่ 4 ตัดสินใจ เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้ระบบ ผลการปฏิบัติ พบว่า 
คณะผู้วิจัยสามารถวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานในระบบ    
อี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัย
สามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่
สมบูรณ์ ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัยได้เตรียมเค้าโครงร่าง 
โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็น
ระบบ ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งาน ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัยได้สร้างกระดาน
เรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน 
ระบบบริหารงานวิชาการ รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียด
ขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบุคคล และรายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานงบประมาณ 
ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบ อี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน  ผลการปฏิบัติ พบว่า 
คณะผู้วิจัยได้เปลี่ยนจากระบบสารบรรณเดิม ได้พัฒนามาเป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรมได้อัปโหลดลงในระบบสถานศึกษา
อย่างสมบูรณ์แบบ 

 4.2 ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 
  4.2.1 การจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผู้วิจัยและผู้

ร่วมวิจัย ได้ประชุมเพ่ือร่วมกันเพ่ือพิจารณาสิ่งที่ต้องประเมิน จากการจัดกิจกรรมนี้ไม่พบข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรคใด ๆ สามารถด าเนินการจนแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ในข้ันตอนนี้  

   1) ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) คือยังขาด
ความพร้อมในเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เนื่องจากในการจัดกิจกรรมในแต่
ละครั้งต้องใช้งบประมาณที่เพียงพอ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการเตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

   2) ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ในการเข้าร่วมรับการ
พัฒนาทักษะในการการใช้โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศอย่างเป็นระบบ ตามขั้นการใช้ของระบบระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) อาจมีบางท่านที่ขาดการเข้าร่วม เนื่องจากมีธุระ และมีความจ าเป็นบางอย่าง 

   3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” การ
เตรียมการในข้ันตอนต่าง ๆ ทั้ง 9 ขั้นตอน ที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการด าเนินการ อาจมีบางท่านที่
ขาดการเข้าร่วม เนื่องจากมีธุระ และมีความจ าเป็นบางอย่าง  

  4.3 ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
   4.3.1 การเข้าใช้ขั้นตอนการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ควรมี
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ได้การอธิบายหลักการวิเคราะห์บริบทการท างานของระบบ การใช้งาน 
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ขั้นตอนต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของบุคคลในแต่ละต าแหน่งที่รับชอบ ด าเนินการอย่างเป็นระบบที่
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  
   4.3.2 การถอดบทเรียน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการถอดบทเรียน เพ่ือแก้ปัญญากับผู้ที่
สงสัยในประเด็นต่าง ๆ ของกิจกรรมที่ได้ท า  
  4.4 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
   4.4.1 มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ได้ให้ความรู้ ในการเรียนรู้ร่วมกันและท าให้เกิด
ความรู้ใหม่เพ่ิมเติมในขั้นตอน ต่าง ๆ ของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) คือ 1) การส ารวจ ศึกษา 
ทบทวนและวิเคราะห์ระบบงาน  2) การออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบงานบริหารส านักงาน
อัตโนมัติ 3) การติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย 
ผู้ปฎิบัติ และผู้ดูแลระบบ 4) การเปิดใช้งาน การใช้ประโยชน์เชิงบริหาร และการประเมินผลการใช้
งาน 5)  ข้อปฏิบัติในการผลักดันและสนับสนุนการใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน 6) 
ข้อเสนอแนะการใช้งานและการต่อขยายระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขั้นสูง  

 4.4.2 การถอดบทเรียน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันทบทวนการปฏิบัติในงานร่วมกัน
อย่างดี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้อย่าง
สมบูรณ์มากกว่าเดิม 

ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 1  
ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังหวัตถุ 4 ในด้านของสมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือท าตน

เสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามท านองคลองธรรมในแต่ละกรณี โดยร่วมกันพัฒนากิจกรรมโรงเรียน
เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนที่ 4 เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า และผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยด าเนินการในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ  
 1. การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบ และวิธีการในการสังเกต การตรวจสอบและการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของ
การด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข
ในการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยประชุมร่วมกัน เพ่ือ
ระดมสมองและหามติเกี่ยวกับการสังเกตผลการวิจัยวงจรที่ 1 โดยท าการประชุมในวันที่ 25 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราไชยศวรรย์ อาคาร 3 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วาระการ
ประชุม ประกอบด้วย 1) ตรวจสอบความคืบหน้าของการปฏิบัติส าหรับแต่ละโมเดล 2) หารือและ
สรุปประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีการในการสังเกตผลการปฏิบัติวงจรที่ 1 3) สรุปข้อมูลส าหรับ
ถอดบทเรียนขั้นตอนการปฏิบัติ  
 ผู้วิจัยกล่าวเปิดการประชุมและเปิดประเด็นแรกของการประชุม คือ การตรวจสอบความ
คืบหน้าของการปฏิบัติส าหรับแต่ละโมเดล โดยท าการเรียบเรียงไปแต่ละโมเดลปฏิบัติการ เริ่มแต่ละ
โมเดล คือ 1) โมเดล 5 ระดับ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  2) 
โมเดล 5 ระดับ ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ และ 3) โมเดล 9 ระดับ ด้าน
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การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
และผู้วิจัยได้กล่าวว่า  

 “กราบเรียนท่านผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน การใช้งานงานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมแห่งนี้ มีข้ันตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม มีการวาง
ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ 
ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปมีความทันสมัย และเป็น
โปรแกรมที่สมบูรณ์แบบ โดยสถานศึกษาสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัด
นครราชสีมา ได้ใช้ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ร่วมกัน เกี่ยวกับโรงเรียนในเครือข่ายเดียวกันเพ่ือการ
ประสานงาน และการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จากการอบรม สัมมนา การระดมสมอง 
ระดมความคิดร่วมกัน และได้มีมติร่วมกันในการใช้โปรแกรมนี้ จากบริษัท SBMLD innovation เพ่ือ
การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ของโรงทั้งหมดที่สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขดัดแปลงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมนี้ได้” ” (เปรมิ
นทร์ สิงห์ซอม, 25 กรกฎาคม 2563)   

 โดยคณะผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกัน จนได้ข้อสรุปตามต้องการ คือ สภาพที่คาดหวัง ความ
คืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) ผลการประชุมสามารถสรุปได้ดังในตารางท่ี 4.10 
 



232 

 

 
ตารางที่ 4.10 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 ระดับที่ 1 วางแผน
โครงการ 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ขั้นตอนการ
เรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้าน
วิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ 

ผลส าเร็จ:  ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทดลองการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มีระบบวางแผนงานด้าน
วิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านงบประมาณ และท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติ
ร่วมกันเป็นอย่างดี  
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: ยังขาดอุปกรณบ์างอย่าง เช่น ปรักสายไฟยัง
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานร่วมกันในการจัดกิจกรรม 1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 

เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง 
 

   ระดับที่ 2 ร่าง
ข้อความกระดาน
เรื่องราว 

ผู้บริหาร ครู  และเจ้าหน้าที่  สามารถร่าง
ข้อความกระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอน
ของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ได้เป็นอย่างดี รวบรวม และจัด
ระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็น
ข้อความกระดานเรื่องราวได้เป็นอย่างดี 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันศึกษาข้อความ
กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็นอย่างดี รวบรวม และจัด
ระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดาน
เรื่องราวได้เป็นอย่างดี 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: มีครูบางท่านไมไ่ด้เข้าร่วมร่างข้อความ
กระดานเรื่องราว ท าให้ยังไม่เข้าใจขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)  
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ระดับที่ 3 พัฒนา
โปรแกรม 

ผู้บริหาร ครู  และเจ้าหน้าที่  สามารถน า
โปรแกรมต้นแบบมาพัฒนาระบบสารบรรณ 
และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน
หัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ สามารถน าโปรแกรม
ต้นแบบมาพัฒนาระบบสารบรรณ และด าเนินการทบทวน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน และมีคู่มือการ
ใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  

1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง 

 
 

ระดับที่ 4 ทบทวน
โปรแกรม 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ทบทวนโปรแกรม
การใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) สรุป
กา รพัฒนา ระบบอี -ออฟฟิ ศ  (e-Office)  
ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมด  

ผลส าเร็จ: ได้มีการทบทวนโปรแกรมการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) สรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมด ซึ่ง
เรียนรู้ร่วมกันจากคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  

ระดับที่ 5  ส่งมอบ
โปรแกรม 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบโปรแกรม
ส าเร็จรูปให้โรงเรียนและเผยแพร่โปรแกรม
ระบบอี -ออฟฟิศ (e-Office) ไปยั งระบบ
ออนไลน์ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 

ผลส าเร็จ : ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวม ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเรียบร้อยดี และเผยแพร่ใน
ระบบออนไลน์ในสถานศึกษา พร้อมทั้งแจกคู่มือการใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) และปรากฏในระบบออนไลน์ของ
โรงเรียน  
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ตารางที่ 4.11 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับที่ 1 
ตั้งเป้าหมาย 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้ รั บการพัฒนาทั กษะ ในการการ ใ ช้
โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศอย่างเต็มที่ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้
จากคู่มือในการการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ อย่างเต็มที่ ซึ่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: ผู้ร่วมวิจัยบางท่าน ไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควร 
เนื่องจากมีเวลาเข้าร่วมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 

1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง  

 

ระดับที่ 2 พัฒนาการ
ออกแบบ 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตาม
แนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่ องราว
ก าหนดล าดับที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบ
ก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา สร้างแรง
บันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหา
ระบบอี-ออฟฟิศ ได้อย่างสมบูรณ์ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้
งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา 
สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาระบบอี-
ออฟฟิศ ได้อย่างบสมบรูณ ์ 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: ผู้ร่วมวิจัยบางท่าน ยังไม่ช านาญในการใช้งาน
ในระบบอี-ออฟฟิศ 

ระดับที่ 3 สรา้งเนื้อหา 
 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้
ด าเนินการน าโปรแกรมส าเร็จรูปในการใช้
งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมี
คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้
ด าเนินการน าโปรแกรมส าเรจ็รูปในการใช้งานของระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ที่เหมาะสมกับสถานศกึษา และด าเนินการแล้วเสร็จ
ทันเวลา 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับที่ 4 วิเคราะห ์ สามารถวิเคราะห์คู่มือการใช้งานของระบบ

อี -ออฟฟิ ศ  (e-Office) ต รวจสอบ ให้ มี
ประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิด
ประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามที่คาดไว ้

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้วิเคราะห์
คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์ส าหรับ
สถานศึกษาตามที่คาดไว้ 

1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง  

 

ระดับที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น 
ด้านการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ไดส้่งเสริมใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

235 



236 

 

ตารางที่ 4.12 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ
“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
โมเดลปฏิบัติการ 9 ระดับ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ระดับที่ 1 การ
วิเคราะห์ความ
ต้องการ 

สามารถวิ เคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพื่อส่งมอบโปรแกรมการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพ
ที่คาดหวัง  

 

ระดับที่ 2 เข้าใจ
เนื้อหา 

โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้รูปแบบอันเดียวกันซึ่ง
เป็นระบบการบริหารจัดการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมงานท้ังด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
การบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จ: ผู้ร่วมวิจัยบางท่าน ยังไม่ช านาญในการ
ท าความเข้าใจในเนื้อหาตา่งๆ ของระบบอี-ออฟฟิศ 
เนื่องจากขั้นตอนของระบบมีความซับซ้อนซึ่งต้องใช้เวลา 

ระดับที่ 3 กรอบ
วัตถุประสงค์การ
เรียนรูก้ารใช้ระบบ 

คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สามารถ ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรยีนรู้การใช้งาน
ในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ระดับที่  4 ตัดสินใจ 
เ ลื อ ก ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
เรียนรูก้ารใช้ระบบ 

วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถ วางแผนหรือก าหนดกลยทุธ์ส าหรับการน าเสนอ
การเรยีนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่
เหมาะสม  
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
ระดับที่ 5 สร้างเค้า
โครงร่าง 

ผู้วิจัยสามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบูรณ์ 
 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถสรา้งเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบรูณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพ
ที่คาดหวัง  

 

ระดับที่ 6 เตรียมเค้า
โครงร่างเนื้อหา 

คณะผู้วิจัยเตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
เตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรปุเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะหเ์นื้อหา และจัดระเบยีบรปูแบบการน าเสนอ
อย่างเป็นระบบ 

ร ะ ดั บ ที่  7 ส ร้ า ง
กระดานเร่ืองราวการ
ใช้งาน 

สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ 
รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียด
ขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบุคคล และรายละเอียดขอบเขตงาน 
ระบบบริหารงานงบประมาณ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) อย่างเป็นระบบ 

ระดับที่ 8 พัฒนา
โปรแกรมการใช้งาน 

การพัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดัง คณะผู้จึงได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียน 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับที่ 9 อัปโหลด
โปรแกรมเพ่ือการใช้
งาน   

ระบบสารบรรณเดมิได้รับการพัฒนามาเป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรม
ได้อัปโหลดลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
อัปโหลดโปรแกรมลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์
แบบ 
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 2. ผลการด าเนินงานตามแผน 
การสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้แบ่งหน้าที่เพ่ือให้สามารถประเมินผลได้

อย่างครบถ้วนในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยรวม 20 คน ได้ท าการประเมินการ 
กระบวนการขั้นตอน ใช้งานโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี -ออฟฟิศ ให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ 
(e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และได้น าผลการประเมินและการตรวจสอบ มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนา
คุณภาพแต่ละด้าน และหลังการทดลองการใช้งาน ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล ก่อนการทดลอง และหลังการ
ทดลองในวงจรที่ 1 การใช้งาน จ านวน 20 คน   
    
 ผลการประเมิน ก่อน-หลังการทดลองในวงจรที่ 1  ปฏิบัติการความร่วมมือในการใช้งาน
ของระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  ปรากฏผลดังตารางที่ 4.13-4.16  
 
ตาราง 4.13 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ก่อนการปฏิบัติกับวงจรที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้าน 
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบ 

อี-ออฟฟิศ 
ระดับปฏิบัติ 

ก่อนการปฏิบัติ     วงจรที่ 1 
X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ  
   (e-Office) 

2.96 0.20 4.46 0.21 

2. ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ 2.94 0.23 4.62 0.15 
3. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งาน 
   ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 

3.62 0.26 4.38   0.25 

รวม 3.50 0.12 4.48 0.14 
           
 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ก่อนการปฏิบัติกับวงจรที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณา
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.50 กับผลการประเมินหลังการ
ปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ตามล าดับ 
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ตาราง 4.14 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวมและ
รายข้อ  

ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา 
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

      ก่อนการปฏิบัติ         วงจรที่ 1 
X  S.D. X  S.D. 

1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในการใช้ห้อง
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 

2.35 0.67 4.25 0.63 

2. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การรับ – ส่ง เอกสารทาง
ราชการระหว่างหน่วยงาน 

2.65 0.67 4.35 0.58 

3. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ
ของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการประมวลและ
สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

2.75 0.91 4.30 0.47 

4. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานใน
การใช้เครื่องมือของส านักงานอิเลก็ทรอนิกส์ในการตดิต่อสื่อสาร
ผ่านการเขียน และสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏบิัติงาน 

2.35 0.87 4.20 0.41 

5. มีเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ของขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้
เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.25 0.63 4.55 0.51 

6. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ
ท า Image Processing เป็นการ Scan กระดาษเพื่อเปลี่ยนให้
เป็น Image ให้สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้ต่อไป 

2.20 0.69 4.40 0.50 

7. คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถจัดหาและพัฒนา 
Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติ งาน
ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ 

4.00 0.56 4.65 0.58 

8. คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถตดิตามตรวจสอบงานการ
บริหารจดัการภายใน และภายนอกองค์การ มีแนวทางการพัฒนา
ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียน 

3.75 0.63 4.65 0.48 

9. มีคู่มือระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาช้ันน า มีนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

3.50 
 
 

0.68 
 
 

4.65 
 
 

0.48 
 

 

10. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถลง
มือปฏิบัติจริง มีการทดลองใช้ และการประเมินผลการพัฒนา
เพื่อให้ทราบข้อบกพร่อง และน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

3.65 0.67 4.65 0.48 

รวม 2.96 0.20 4.46 0.21 

 
 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ตามตัวบ่งชี้ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  พบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
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ที่ดีข้ึน โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.96 กับผลการ
ประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4.15 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ โดยภาพรวมและรายข้อ  
ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม 

ระบบอี-ออฟฟิศ 
     ก่อนการปฏิบัติ         วงจรที่ 1 

X  S.D. X  S.D. 
1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการท างานเกี่ยวกับระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

3.55 0.68 4.60 0.59 

2. บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนงานในการใช้
เครื่องมือของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

3.60 0.59 4.60 0.75 

3. มีแนวทางในการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
อบรมการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 

3.50 0.51 4.65 0.67 

4. คณะผูร้ับผดิชอบโครงการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ กับบคุลากร
ทางการศึกษาในการปฏิบตัิงาน 

3.70 0.47 4.55 0.60 

5. มีผู้ดูแลระบบโดยได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว และ
สามารถตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานระบบด้วย
รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านท่ีระบบสร้างให้ได้ 

3.70 0.47 4.80 0.41 

6. เข้าใจบทบาท/หน้าท่ีพิเศษ และมีเครื่องมือการท างานครบถ้วน 3.70 0.47 4.60 0.59 
7. ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีระบบความปลอดภัยโดยมี 
Username และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งาน 
และเพื่อเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัด สพฐ. ทุกระดับ (สพฐ./เขตพื้นท่ี/โรงเรียน) 

3.65 0.48 4.40 0.68 

8. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เช่น ระบบการควบคุมอตัโนมตัิ
ปฏิบัติงานผดิพลาด 

3.60 0.50 4.45 0.75 

9. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถช่วยยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ ระบบ
การอบรม ระบบการเงินและพัสดุ เป็นต้น 

3.55 
 
 

0.60 
 
 

4.80 
 
 

0.52 
 

 
10. บุคลากรทางการศึกษาความสามารถปฏิบัติงาน ในการใช้
ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.70 0.65 4.75 0.55 

รวม 2.94 0.23 4.62 0.15 

 
 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ตามตัวบ่งชี้ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.94 กับผลการประเมิน
หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ตามล าดับ 
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ตาราง 4.16 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โดย
ภาพรวมและรายข้อ  
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งาน 

ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 
      ก่อนการปฏิบัติ         วงจรที่ 1 

X  S.D. X  S.D. 
1. การเตรียมการ โดยจัดให้มีห้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) ในโรงเรียน เพื่อการเพิ่มความรู้ ให้แก่  ผู้บริหาร ครู
บุ คลากร  และ ใ ช้ประโยชน์ ส าหรับการตั ดสิน ใจอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

3.80 0.52 4.45 0.60 

2. การวางแผนงานในการใช้เครื่องมือของระบบส านักงาน
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ร วมถึ ง ร ะบบการประมวลและสิ่ งพิ มพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

3.85 0.58 4.50 0.51 

3. มีขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารผ่านการเขียนและ
สามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

3.75 0.63 4.40 0.68 

4. มีเจ้าหน้าที่การสังเกตผลของขัน้ตอนการปฏิบตัิการ ในการใช้
เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์

3.50 0.68 4.50 0.82 

5. มีการสะท้อนผลอย่างเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกส าหรับ
การติดต่อสื่อสาร และเพิ่มผลผลิตในการปฏิบัติงาน 

2.60 0.82 4.55 0.82 

6. เมื่อทราบข้อมูลในการสะท้อนผล มีการวางแผนใหม่ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 
และการใช้เครื่องมือของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.25 0.55 4.55 0.88 

7. เตรียมขั้นตอนการปฏิบัติการใหม่ ในการใช้เครื่องมือของ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารผ่านการเขียน
และสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

2.55 0.51 4.50 0.94 

8. มีเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน เพื่อใช้
ประโยชนส์ าหรับการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.70 0.57 4.25 0.63 

9. น าผลจากการสังเกตผลในการปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อนผลในการ
ปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.20 
 
 

0.69 
 
 

4.05 
 
 

0.82 
 

 
10. มีการสรุปผลในการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติการ 
การสังเกตผล การสะท้อนผล ในการบริหารจัดการ  ส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

2.40 0.59 4.05 0.82 

รวม 3.62 0.26 4.38 0.25 

 
 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ตามตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 
3.62 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ตามล าดับ  
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 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล (Reflecting) 
 ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของอัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 

คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทาง
จริยธรรมในการท างานร่วมกัน 

 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล เป็นน าเอาเทคนิคการถอดบทเรียน เพ่ือทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก 
ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ทั้งที่บรรลุผล และไม่บรรลุผล เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง 
สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จาก
การปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงานทั้งที่บรรลุผลและไม่บรรลุผลเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้ ด าเนินการในเดือน สิงหาคม-กันยายน 2563 เป็นการ
สะท้อนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนว่าบรรลุผล และไม่บรรลุผล  

 ก่อนการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวังจากการ
พัฒนา โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรที่ 1 
แล้วน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะท้อนผลในครั้งนี้ด้วย  

 ในการถอดบทเรียนเพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาเพ่ือก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & 
Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือ
สภาพที่เป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร  พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่
น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อย
เพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มี
ข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผล
ตามความคาดหวัง และในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มี
แนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด 
(Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพ่ือผลต่อการวางแผน
เพ่ือพัฒนาในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับ
ใหม ่ ดังปรากฏผลการถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผลไปสู่การปฏิบัติในวงจรที่ 2 ดังนี้  

 5.1 สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมท่ีระบุได้เป็นอย่างไร  
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันก่อนปฏิบัติการความ

ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) โมเดล 5 ระดับ ด้านการใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) โมเดล 5 ระดับ การเสริมทักษะการใช้
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โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) โมเดล 9 ระดับ ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมโดย
ภาพรวมพบว่า สภาพปัจจุบันของทั้ง 3 ด้าน  แต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้  
  5.1.1 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย 5 ระดับ 
คือ ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ  ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม 
ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม การวัด และประเมินผลใช้การประเมินความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศส าหรับผู้ใช้งาน เมื่อน ามาพิจารณาการปฏิบัติงานความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในวงจรที่ 1 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามตัวบ่งชี้
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.96 กับผลการประเมิน
หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ตามล าดับ 
  5.1.2 การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ 
ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ระดับที่ 4 วิเคราะห์  ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ การวัด และประเมินผลใช้
การประเมินความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศส าหรับผู้ใช้งาน เมื่อน ามาพิจารณาการ
ปฏิบัติงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในวงจรที่ 1 ผลจากการพัฒนา
ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามตัวบ่งชี้ด้านการเสริมทักษะการใช้
โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.94 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 ตามล าดับ  
  5.1.3 การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม ประกอบด้วย 9 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ระดับที่ 2 เข้าใจ
เนื้อหา ระดับที่ 3 กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ ระดับที่ 4 ตัดสินใจ เลือกกลยุทธ์การ
เรียนรู้การใช้ระบบ ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา ระดับที่ 7 สร้าง
กระดานเรื่องราวการใช้งาน ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือ
การใช้งาน เมื่อน ามาพิจารณาการปฏิบัติงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ในวงจรที่ 1 ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามตัวบ่งชี้
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.62 กับผลการ
ประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ตามล าดับ  

 5.2 ความคาดหวังท่ีคาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดไว้คืออะไร   
 เมื่อพิจารณาสภาพที่คาดหวังจากปฏิบัติการความร่วมมือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการเสริม
ทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และด้านการ
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พัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มี
รายละเอียดดังนี้  
  5.2.1 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มีสภาพที่คาดหวัง คือ 
ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้งานงานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ขั้นตอนการเรียกใช้
งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารงานงบประมาณ สามารถร่างข้อความกระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็นอย่างดี รวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหาการ
กิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดานเรื่องราวได้เป็นอย่างดี สามารถน าโปรแกรมต้นแบบมา
พัฒนาระบบสารบรรณ และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน 
ทบทวนโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) สรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  
ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมด และส่งมอบโปรแกรมให้โรงเรียน และเผยแพร่โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปยังระบบออนไลน์ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ได้เป็นอย่างด ี
  5.2.2 การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีสภาพที่คาดหวัง คือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ
ในการการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศอย่างเต็มที่ สามารถใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตามแนวคิด
ผ่านข้อความกระดานเรื่องราวก าหนดล าดับที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา สร้าง
แรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาระบบอี-ออฟฟิศ ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้ด าเนินการน า
โปรแกรมส าเร็จรูปในการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา สามารถวิเคราะห์คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษา
ตามท่ีคาดหวังไว้ และสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ท่ีจ าเป็น ด้านการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2.3 การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม มีสภาพที่คาดหวัง คือ สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป ซึ่งโปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้รูปแบบอันเดียวกันซึ่งเป็นระบบการ
บริหารจัดการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับ
สถานศึกษาสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมงานทั้งด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ โดยคณะผู้วิจัยก าหนด
กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม มีการวางแผน
หรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่
เหมาะสม ผู้วิจัยสามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ให้กับผู้ร่วมวิจัย 
ในภาพรวมที่สมบูรณ์ คณะผู้วิจัยเตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์
เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งาน
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ในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ 
รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงาน
บุคคล และรายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานงบประมาณ การพัฒนาโปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูปที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดัง คณะผู้จึงได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้
งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน และระบบสารบรรณเดิมได้รับการพัฒนามาเป็น
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรม
ไดอั้ปโหลดลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ 

 5.3 พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Forces for Change) ที่น ามาใช้เพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคืออะไร  
 พลังขับที่น ามาใช้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ คือ 1. สร้างความ
เข้าใจ ความตระหนัก และความรักในสิ่งที่ท าหรือในงานที่รับผิดชอบ 2. เสริมสร้างและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 3. กระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจ 
ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ และ 4. สร้างวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผล และ
น าสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และแนวคิด ที่น ามาใช้เป็นแนวทาง 4 แนวคิด คือ 1. มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่เดียวกัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. มุ่ง
พัฒนาสถานศึกษา ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ 3. 
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีม 4. มุ่งจัดเตรียม
สถานศึกษาให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการใช้พลังขับ และแนวคิดข้างต้นก่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ในทิศทางที่ดีขึ้น สังเกตได้จากผลการประเมินการปฏิบัติวงจรที่ 1 การพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ทั้ง 3 ด้าน มีผลการประเมินโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.48 ซึ่งเป็นระดับที่
สูงขึ้นจากผลการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการทดลองการใช้งาน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เกิดจากปัจจัย
ทั้งภายนอกและภายใน คือ การร่วมแรงร่วมใจกัน ความสามัคคี มีการใส่ใจที่จะร่วมมือกันในการ
วิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา มีความร่วมแรงร่วมใจในการท างานร่วมกันในการท ากิจกรรมใน
การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  จากผลส าเร็จของการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 แสดงถึง
สมรรถภาพของการท างานเป็นทีมของคณะผู้วิจัย ที่สามารถด าเนินการวิจัยในระยะที่ 1 ได้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งปรากฏดังภาพ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.12 ผลส าเร็จของการปฏิบัติงานการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

 5.4 ในการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง  

การด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ได้ชัด คือ การไม่เข้าอบรมทักษะในบางครั้งเพราะว่ามีครูบางท่านติดธุระหรือลา ซึ่งมีความจ าเป็นแต่
ไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบการใช้งานดังกล่าวแต่อย่างใด   

 5.5 จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1 ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 
 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น ได้แก่ จากการที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคุยเรื่องกิจกรรมทั้ง 2 
ด้าน ที่ร่วมกันท านั้น ท าให้ทุกคนเกิดการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นส าหรับสถานศึกษาฯ (SBMLD TOR สถานศึกษาฯ) หรือที่
เรียกว่าระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ท าให้เข้าใจ ระบบการบริหารจัดการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมงานทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารงบประมาณ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 วงจรที่ 2 

 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน (Planning) ในวงจรที่ 2  ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคห
วัตถุ 4 ในด้านของปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) คือการกล่าวค าสุภาพไพเราะต่อผู้ร่วม
วิจัย ท าให้มีความสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือต่อกัน ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้ยินยอมด้วยความสมัคใจ ซ่ึงการวางแผน มีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การทบทวนผลการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนข้อมูลที่เป็นผลจากการสังเกต
และการถอดบทเรียนในแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมา พร้อมทั้งน าเสนอเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการ
พัฒนาตามผลการประเมินทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติตามแผน เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
การพัฒนา รวมทั้งน าเสนอให้เห็นถึงสิ่งที่บรรลุความคาดหวังและสิ่งที่ยังไม่บรรลุความคาดหวัง เพ่ือ
การวางแผนด าเนินการในวงจรที่สองต่อไป 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมกันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ในเวลา 09.00 น. มีการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันภายในวันเดียว คือ 1) 
การก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการ พัฒนา เพ่ือระบุ
ปัญหาสาเหตุของปัญหาทางเลือกเพ่ือการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการ
ประเมินและเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติใหม่ 2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ กรอบแนวคิดใหม่
เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา และ 3) การสะท้อนผลการด าเนินงานของ
ขั้นตอนที่  6 เพ่ือร่วมกันถอดบทเรียนที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้ ได้ข้อสรุป มี
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 4.13 การทบทวนผลการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

 “ผู้บริหารสถานศึกษา นายวสุ จีรวัฒนา ได้กล่าวว่า การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เป็นระบบการบริหารจัดการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบคลุมงานทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารงบประมาณ โดยมีขั้นตอนที่ละเอียด โดยมีคู่มือการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ ให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจ
ได้ศึกษาเพ่ิมเติม ระบบนี้มีความสมบูรณ์แบบ มีมาตรฐานในการใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ใช้ระบบนี้ร่วมกัน ซึ่งหมายถึงการใช้ระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) จากการประชุม สัมมนา อบรม ระดมความคิดร่วมกัน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูปจากทางบริษัท SBMLD innovation โดยไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขใหม่ได้ ดังนั้นโรงเรียนใน
สังกัดเดียวกัน ได้ร่วมกันใช้งานเป็นที่เรียนร้อยแล้วในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของบริษัท SBMLD 
innovation โดยผ่านการคัดกรองจากผู้ช านาญ  ดังนั้น การวางแผนใหม่ การปฏิบัติใหม่ และการ
สังเกตใหม่ อาจไม่สามารถด าเนินการใหม่ได้ เนื่องจากโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) จากการ
ประชุม สัมมนา อบรม ระดมความคิดร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือใช้ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ร่วมกัน  เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปจากทางบริษัท 
SBMLD innovation โดยไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขใหม่ได้” (นายวสุ จีรวัฒนา, 12 พฤศจิกายน 
2563) 

 
                             นายวสุ จีรวัฒนา  
                        (.......................................) 
 

 โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมกันมีการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องกันภายในวันเดียว คือ 
1)มีการทบทวนผลการพัฒนา 2) การจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ และ 3) การสะท้อนผลการด าเนินงาน
เพ่ือร่วมกันถอดบทเรียนที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนนี้ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.17 การทบทวนผลการพัฒนาภาพรวมของการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ปฏิบัติการ 5 ระดับ การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 ระดับที่ 1 วางแผน
โครงการ 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ขั้นตอนการ
เรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้าน
วิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ 

ผลส าเร็จ:  ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทดลองการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มีระบบวางแผนงานด้าน
วิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านงบประมาณ และท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติ
ร่วมกันเป็นอย่างดี  
 1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 

เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง 
    ระดับที่ 2 ร่าง

ข้อความกระดาน
เรื่องราว 

ผู้บริหาร ครู  และเจ้าหน้าที่  สามารถร่าง
ข้อความกระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอน
ของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ได้เป็นอย่างดี รวบรวม และจัด
ระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็น
ข้อความกระดานเรื่องราวได้เป็นอย่างดี 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันศึกษาข้อความ
กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็นอย่างดี รวบรวม และจัด
ระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดาน
เรื่องราวได้เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ)  
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ระดับที่ 3 พัฒนา
โปรแกรม 

ผู้บริหาร ครู  และเจ้าหน้าที่  สามารถน า
โปรแกรมต้นแบบมาพัฒนาระบบสารบรรณ 
และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน
หัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ สามารถน าโปรแกรม
ต้นแบบมาพัฒนาระบบสารบรรณ และด าเนินการทบทวน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน และมีคู่มือการ
ใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  

1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง 

 
 

ระดับที่ 4 ทบทวน
โปรแกรม 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ทบทวนโปรแกรม
การใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) สรุป
กา รพัฒนา ระบบอี -ออฟฟิ ศ  (e-Office)  
ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมด  

ผลส าเร็จ: ได้มีการทบทวนโปรแกรมการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) สรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมด ซึ่ง
เรียนรู้ร่วมกันจากคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  

ระดับที่ 5  ส่งมอบ
โปรแกรม 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบโปรแกรม
ส าเร็จรูปให้โรงเรียนและเผยแพร่โปรแกรม
ระบบอี -ออฟฟิศ (e-Office) ไปยั งระบบ
ออนไลน์ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 

ผลส าเร็จ : ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวม ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเรียบร้อยดี และเผยแพร่ใน
ระบบออนไลน์ในสถานศึกษา พร้อมทั้งแจกคู่มือการใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) และปรากฏในระออนไลน์ของ
โรงเรียน  
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 ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) วงจรที่ 1 สรุป บรรลุความคาดหวังในแต่ละระดับ 
ได้ดังนี ้ 
 ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังว่าผู้บริหาร ครู บุคลากร 
และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม 
ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ 
เนื่องจากมีคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด  ผลการพัฒนาวงจรที่ 
1 สิ่งที่บรรลุความคาดหวัง คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณและท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิง
ปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดี ถือว่าบรรลุความคาดหวังแล้ว แต่ในที่ประชุมก็ตกลงกันว่าควรที่จะพัฒนา
ต่อไปในรอบนี้ด้วย แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการแจกคู่มือการใช้งาน
ให้ทั่วถึง หรือจัดอบรมย่อย เพื่อเสริมทักษะใหม่ 

 ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไข
ปัญหาของผู้ใช้งานในเรื่องของร่างข้อความกระดานเรื่องราวให้เกิดทักษะที่สมควรแต่ยังติดเรื่องการใช้
งานที่ยังไม่คล่อง ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา สิ่งที่ยังไม่ส าเร็จในระดับนี้ เนื่องจากเวลา
มีจ ากัด ครูบางท่านไม่ถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งานในระบบ และการร่างข้อความใน
รูปแบบใหม่ แนวทางการด าเนินการพัฒนาต่อในวงจรที่ 2 คือ ด าเนินการให้ค าแนะน าเพ่ือเสริมทักษะ
ใหม่เพ่ือให้เกิดความช านาญมากกว่าเดิม  

 ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของ
ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เพ่ือน าโปรแกรมต้นแบบมาพัฒนาระบบสารบรรณ และด าเนินการ
ทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน ได้ข้อสรุปว่า โปรแกรมต้นแบบระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ได้ลงระบบเข้าใช้งาน ในระบบสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถ
ด าเนินการตามระบบได้ ในระดับนี้มีความส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ แต่ในที่ประชุมก็ร่วมกันว่าควรมีการ
ฝึกทักษะต่อไปในการพัฒนาที่ดีขึ้น  

 ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของ
การใช้งานในระบบ ผลการด าเนินการทบทวนร่วมกันเป็นไปตามที่ก าหนดไว้อย่างเรียบร้อย เนื่องจาก
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้งานร่วมกัน ในระดับนี้มีความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ แต่ในที่ประชุมก็
ร่วมกันว่าควรมีการฝึกทักษะต่อไปในการพัฒนาที่ดีขึ้น  

โปรแกรมการใช้งาน ตรวจสอบความถูกต้องของของการใช้งาน การลงทะเบียน การ
ติดตั้งโปรแกรมเพ่ือการใช้งานในสถานศึกษาได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ในระดับนี้มีความส าเร็จตามที่
คาดหวังไว้ แต่ในที่ประชุมก็ร่วมกันว่าควรมีการฝึกทักษะต่อไปในการพัฒนาที่ดีขึ้น  
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ตารางที่ 4.18  การทบทวนผลการพัฒนาภาพรวมของการน าแผนลงสู่การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 1 ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ 
ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับที่ 1 
ตั้งเป้าหมาย 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้ รั บการพัฒนาทั กษะ ในการการ ใ ช้
โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ(e-Office) อย่าง
เต็มที่ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้
จากคู่มือในการการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  
อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  

1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง  

 

ระดับที่ 2 พัฒนาการ
ออกแบบ 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้งานในระบบอี -ออฟฟิศ (e-
Office) ต า ม แ น ว คิ ด ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ออกแบบ ก าหนดล าดับที่ อาจ เกิ ดขึ้ น 
ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา สร้าง
แรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหา
ร ะ บบ อี -ออฟฟิ ศ  ( e-Office) ไ ด้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้
งานในระบบอี-ออฟฟิศ(e-Office)  ตรวจสอบก าหนดเค้าโครง
และเนื้อหา สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้อย่างสมบูรณ ์ 
 

ระดับที่ 3 สรา้งเนื้อหา 
 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้
ด าเนินการน าโปรแกรมส าเร็จรูปในการใช้
งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมี
คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้
ด าเนินการน าโปรแกรมส าเรจ็รูปในการใช้งานของระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ที่เหมาะสมกับสถานศกึษา และด าเนินการแล้วเสร็จ
ทันเวลา 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ) 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 

ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับที่ 4 วิเคราะห ์ สามารถวิเคราะห์คู่มือการใช้งานของระบบ

อี -ออฟฟิ ศ  (e-Office) ต รวจสอบ ให้ มี
ประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิด
ประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามที่คาดไว้ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้วิเคราะห์
คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์ส าหรับ
สถานศึกษาตามที่คาดไว้ 

1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง  

 

ระดับที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น 
ด้านการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ไดส้่งเสริมใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการเสริม
ทักษะการใช้โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ วงจรที่ 1 สรุป บรรลุความคาดหวังในแต่ละระดับ ได้ดังนี ้ 
 ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของของการ
ใช้งานในระบบ โดยผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากได้ศึกษา
คู่มือในการการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  การ
วางเป้าหมายในการท ากิจกรรมเสร็จสิ้นลงอย่างมีเป้าหมาย ในระดับนี้มีความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
แต่ในที่ประชุมก็ร่วมกันว่าควรมีการฝึกทักษะต่อไปในการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของ
ของการใช้งาน เรื่องการออกแบบของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ซึ่งเป็นระบบที่ทางบริษัทได้
ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบของสถานศึกษาท่ีใช้ร่วมกันในโรงเรียนสังกัดเดียวกัน โดย
รูปแบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และได้ข้อสรุปว่า เป็นไปตามที่คาดหวัง คือ ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตามแนวคิดการพัฒนาการออกแบบ 
ก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาระบบอี-ออฟฟิศ        
(e-Office) ได้อย่างสมบูรณ์ ในระดับนี้มีความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ แต่ในที่ประชุมก็ร่วมกันว่าควรมี
การฝึกทักษะต่อไปในการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาการขาดความ
เข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ซึ่งการสร้างเนื้อหา ไม่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ได้เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน 
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ร่วมกันในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเนื้อหามีความ
สมบูรณ์แบบ ในระดับนี้มีความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ แต่ในที่ประชุมก็ร่วมกันว่าควรมีการฝึกทักษะ
ต่อไปในการสพัฒนาที่ดีขึ้น 
 ระดับที่ 4 วิเคราะห์  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาการขาดความ
เข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ซึ่งคณะผู้วิจัยมีความสามารถใน
การวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันได้เป็นอย่างดี สามารถร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน า
ลงในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) แต่ละคนมีทักษะที่ท าได้ดี ในระดับนี้มีความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ 
แต่ในที่ประชุมก็ร่วมกันว่าควรมีการฝึกทักษะต่อไปในการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีความคาดหวังที่จะแก้ไขปัญหาของใช้
ทักษะการใช้สื่อในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของตนจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดีกว่าเดิม และจัด
เสริมเรื่องการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับนี้มี
ความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ แต่ในที่ประชุมก็ร่วมกันว่าควรมีการฝึกทักษะต่อไปในการพัฒนาที่ดีขึ้น 
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ตารางที่ 4.19 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ
“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
โมเดลปฏิบัติการ 9 ระดับ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ระดับที่ 1 การ
วิเคราะห์ความ
ต้องการ 

สามารถวิ เคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพื่อส่งมอบโปรแกรมการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพ
ที่คาดหวัง  

 

ระดับที่ 2 เข้าใจ
เนื้อหา 

โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้รูปแบบอันเดียวกันซึ่ ง
เป็นระบบการบริหารจัดการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมงานท้ังด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
การบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับที่ 3 กรอบ
วัตถุประสงค์การ
เรียนรูก้ารใช้ระบบ 

คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สามารถ ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรยีนรู้การใช้งาน
ในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ระดับที่  4 ตัดสินใจ 
เ ลื อ ก ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
เรียนรูก้ารใช้ระบบ 

วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถ วางแผนหรือก าหนดกลยทุธ์ส าหรับการน าเสนอ
การเรยีนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่
เหมาะสม  

ระดับที่  5 สร้างเค้า
โครงร่าง 

ผู้วิจัยสามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบูรณ์ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถสรา้งเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบรูณ ์
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 
ระดับที่ 6 เตรียมเค้า
โครงร่างเนื้อหา 

คณะผู้วิจัยเตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
เตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรปุเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะหเ์นื้อหา และจัดระเบยีบรปูแบบการน าเสนอ
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ที่ประชุมรับรอง
ว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพ
ที่คาดหวัง  

 

ร ะ ดั บ ที่  7 ส ร้ า ง
กระดานเร่ืองราวการ
ใช้งาน 

สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ 
รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียด
ขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบุคคล และรายละเอียดขอบเขตงาน 
ระบบบริหารงานงบประมาณ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) อย่างเป็นระบบ 

ระดับที่ 8 พัฒนา
โปรแกรมการใช้งาน 

การพัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดัง คณะผู้จึงได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียน 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับที่ 9 อัปโหลด
โปรแกรมเพ่ือการใช้
งาน   

ระบบสารบรรณเดมิได้รับการพัฒนามาเป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรม
ได้อัปโหลดลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
อัปโหลดโปรแกรมลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์
แบบ 
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 ผลการทบทวนการพัฒนาปฏิบัติการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” วงจรที่ 1 สรุป บรรลุความคาดหวังใน
แต่ละระดับ ได้ดังนี ้
 ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป 
 ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้รูปแบบอันเดียวกันซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับสถานศึกษาสังกัด
กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมงานทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ 
 ระดับที่ 3 กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบวัตถุประสงค์
การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม   
 ระดับที่ 4 ตัดสินใจ เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้ระบบ วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์
ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 
 ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ผู้วิจัยสามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบูรณ ์
 ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา คณะผู้วิจัยเตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหา
อย่างละเอียด วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ 
 ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งาน สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ 
รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงาน
บุคคล และรายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานงบประมาณ 
 ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน การพัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ดัง คณะผู้จึงได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบ อี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน 
 ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน ระบบสารบรรณเดิมได้รับการพัฒนามาเป็น
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรม
ไดอั้ปโหลดลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ 
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 2) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าทางเลือกที่ผู้วิจัยและ
ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันประเมิน น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ประชุมร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการใหม่ เพ่ือต้องการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) จ านวน 2 กิจกรรมเหมือนเดิม เพ่ือแก้ปัญหาและบรรลุสภาพที่คาดหวังตามที่
ร่วมกันวิเคราะห์อย่างดีแล้ว ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดขึ้น คือการท างานตามแต่ละระดับ 
การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละระดับ ได้รับทราบปัญหาที่ต้องการพัฒนาใหม่คือ
ต้องการพัฒนาคือการเรียนรู้ร่วมกันใหม่ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้น าผลการระดมสมอง วิเคราะห์และ
ออกแบบเพ่ือน าเสนอแก่ผู้ร่วมวิจัย โดยก าหนดแนวทางการพัฒนา เป็น 9 แนวคิด 3 กลยุทธ์       
และ 1 โมเดลปฏิบัติการ ดังนี้ 
   2.1) แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพ่ือเป็นทิศทางการ
ด าเนินงานที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน ดังนี้  1) มุ่งการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ 2) มุ่งแสวงหาแนวคิดใหม่อยู่เสมอ 3) มุ่งบรรจบกันของทฤษฎีและ
การปฏิบัติ 4) มุ่งแรงบันดาลใจภายใน 5) มุ่งความเป็นทีมที่มีประสิทธิผล 6) มุ่งใช้ภาวะผู้น าเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 7) มุ่งการใช้ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 8) มุ่งหลักความเป็นประชาธิปไตย 9) มุ่งการ
พัฒนาต่อเนื่องที่ยั่งยืน 
   2.2) กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา (Strategies for Development) เพ่ือเป็นกรอบให้
การด าเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 1) สร้างความ
ความตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยเวลา ต้องอดทน และต่อเนื่อง 2) กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ และทุกกิจกรรมมุ่งให้นักเรียนได้รับประโยชน์ 3) สร้างพลังอ านาจทีมงานให้
ท างานได้อย่างเข้มแข็ง ริเริ่ม และสร้างสรรค์ 
   2.3) แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
การพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) ด้านการเสริมทักษะ
การใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
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ตารางที่ 4.20 รายละเอียดการปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) แตล่ะโมเดล วงจรที่ 2 
 

 

โมเดล 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) 

 

   ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ     
   ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว     
   ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม     
   ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม     
   ระดับที่ 5  ส่งมอบโปรแกรม     
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อเพื่อการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)   ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

 

  ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย     
  ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ     
  ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา     
  ระดับที่ 4 วิเคราะห์     
  ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ     
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
ปฏิบัติการ 9 ระดับ เพ่ือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ  ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

 

  ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ     
  ระดับที ่2 เข้าใจเนื้อหา     
  ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ     
   ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้ระบบ     
   ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง     
   ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา     
   ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งาน     
   ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน     
   ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน     
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 สรุปผลการสังเกต แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านการพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) ด้านการใช้
โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยได้อาศัยความร่วมมือจาก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นไปตามที่คาดหวัง คือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตามแนวคิดการพัฒนาการออกแบบ ก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา 
สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาระบบอี-ออฟฟิศ ได้อย่างสมบูรณ์ การสร้างเนื้อหา ไม่
สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ได้เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน เป็นโปรแกรมส าเร็จรูป
ที่ใช้ร่วมกันในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเนื้อหามีความสมบูรณ์แบบ การ
วิเคราะห์  คณะผู้วิจัยมีความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกันได้เป็นอย่างดี สามารถร่วมกัน
ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่จะน าลงในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) แต่ละคนมีทักษะที่ท าได้ดี  

 3) การถอดบทเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่อง
หรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และหน่วยงาน และองค์ความรู้จากการ
ปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 

  3.1 ผลการด าเนินงาน  
   3.1.1 การระดมสมองเพ่ือพัฒนาในวงจรที่ 2 จากประสบการณ์ของผู้วิจัยและผู้ร่วม

วิจัย ผลการด าเนินงาน พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และระดม
สมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากประสบการณ์การท างานร่วมกันในวงจรที่ 1 ที่ผ่านมา
ของตนเองในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังไม่บรรลุ และบรรลุได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลากหลายประเด็น
ด้วยกัน 

   3.1.2 การน าเสนอแนวทางใหม่ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ผลการ
ด าเนินงานพบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาแนวทางร่วมกันใหม่ในวงจรที่ 2 นี้เพ่ือหาจุดที่จะต้อง
พัฒนาร่วมกันอีกรอบในขั้นตอนที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุตามเป้าหมาย  

 3.1.3 การระดมสมองเพ่ือการท างานร่วมกันในวงจรที่ 2  ผลการด าเนินงาน พบว่า 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาตามรูปแบบที่ได้ร่วมกันระดมความคิดและจาก
ประสบการณ์ในวงจรที่ 1 ได้เป็นอย่างดีเพ่ือปรับปรุงทิศทางการท างาน  

 3.1.4 การถอดบทเรียน หลังจากได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 6 การวางแผน ใหม่
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ใน
ประเด็น 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ 

  3.2 ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค  
   3.2.1 การระดมสมองเพ่ือพัฒนาในวงจรที่ 2 ของผู้ร่วมวิจัย พบข้อบกพร่อง คือ ผู้
ร่วมวิจัยบางท่านอาจยังไม่มีความพร้อมเรื่องเวลา เนื่องจากภาระหน้าที่ ที่แตกต่างกัน 
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   3.2.2 การน าเสนอแนวคิดใหม่แก่ผู้ร่วมวิจัย พบข้อบกพร่อง คือ เนื่องจากการ
วิเคราะห์แนวคิดเชิงทฤษฎีมีจ านวนมาก อาจท าให้ผู้ร่วมวิจัยบางท่านไม่เข้าใจ เนื่องระบบสารบรรณ
อีเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน 
   3.2.3 การระดมสมองเพ่ือการท างานในรอบใหม่นี้ พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยบาง
ท่านยังขาดความช านาญการใช้เทคโนโลยี  
   3.2.4 การถอดบทเรียน ผู้ร่วมวิจัยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจวิธีการถอดบทเรียนในแต่
ละประเด็น 

  3.3 ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
   3.3.1 การระดมสมองเพ่ือพัฒนาระบบดังกล่าว มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ 
ควรมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ได้การอธิบายหลักการวิเคราะห์บริบทการท างาน การใช้งาน 
ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม  
   3.3.2 การน าเสนอแนวคิดการพัฒนาแก่ผู้ร่วมวิจัย มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ 
ในการพิจารณาแนวคิดต่าง ๆ  ควรยกตัวอย่างแนวคิดที่ใช้ในระบบของสถานศึกษา ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการตอบข้อสงสัยทุกประเด็นที่ผู้ร่วมวิจัยไม่เข้าใจ  
   3.3.3 การระดมสมองเพ่ือการท างานในรอบใหม่นี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ 
ทัศนะท่ีมีองค์ความรู้ของตนส าคัญมาก การคัดกรองจากหลาย ๆ คนเป็นบรรทัดฐานแก่กันและกันจึง
มีความส าคัญมากในวงจรใหม่นี้ ควรพิจารณาแนวคิดที่สอดคล้องกัน ทีละประเด็นจึงจะก่อเกิดงานใน
รอบใหม่นี้ออกมาได้สมบูรณ์ได ้
   3.3.4 การถอดบทเรียน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการถอดบทเรียน เพ่ือแก้ปัญญากับผู้ที่
สงสัยในประเด็นต่าง ๆ ของกิจกรรมที่ได้ท า  
  3.4 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
   3.4.1 การระดมสมองเพ่ือการท างานในวงจรใหม่นี้ ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ คือ การแรกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและท าให้เกิดความรู้ใหม่
เพ่ิมเติมในขั้นตอน ต่าง ๆ ของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) คือ 1) การส ารวจ ศึกษา ทบทวนและ
วิเคราะห์ระบบงาน  2) การออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ 3) การ
ติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติ และผู้ดูแล
ระบบ 4) การเปิดใช้งาน การใช้ประโยชน์เชิงบริหาร และการประเมินผลการใช้งาน 5)  ข้อปฏิบัติใน
การผลักดันและสนับสนุนการใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน 6) ข้อเสนอแนะการใช้งาน
และการต่อขยายระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขั้นสูง 
   3.4.2 การน าเสนอแนวคิดใหม่ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่
ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ร่วมวิจัยได้มีการเสนอแนวคิดใหม่ในการร่วมกันประชุมในเชิงทฤษฎีที่
สามารถท างานร่วมกันได้ในรอบใหม่นี้ได้อย่างลงตัว และสังเกตได้ว่ามีผู้ร่วมวิจัยบางท่านสามารถ
เสนอแนวคิดได้เร็วมาก อาจเนื่องมาจากการลงมือท างานร่วมกันเลยท าให้เห็นจุดที่จะแก้ไขได้ง่าย  
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   3.4.3 การระดมสมองเพ่ือการท างานในรอบใหม่นี้ มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และประสบการณ์ที่ท ากันในรอบแรกนั้นมาเป็น
แรงขับพลังการท างานได้ดีกว่าเดิม 
   3.4.4 การถอดบทเรียน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันทบทวนการปฏิบัติในงานร่วมกัน
อย่างดี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้อย่าง
สมบูรณ์มากกว่าเดิม 
 

 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 2 ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 
ในด้านของสมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามท านองคลองธรรม
ในแต่ละกรณี โดยการปฏิบัติ (Acting) ในวงจรที่ 2 เพ่ือแก้ปัญหากันใหม่ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 
คือ  
 1) การก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันวางแนวปฏิบัติเพ่ือให้
แผนปฏิบัติการบรรลุตามจุดมุ่งหมาย และเพ่ือร่วมกันพิจารณาทบทวนแก้ไขเครื่องมือการวิจัยเพ่ือใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานใหม่ ได้จัดประชุมกันเมื่อ เดือน ตุลาคม 2563 ณ 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวังไม้แดงวิทยาคม ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยังเน้นบทบาทการ
เป็นผู้มีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุน และอ านวยความสะดวกให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นใหม่นั้น ในขั้นตอนนี้ มีการด าเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1) การก าหนด
แนวทางปฏิบัติ และ 2) การน าแผ่นลงสู่การปฏิบัติ  
 2) การน าแผนลงสู่การปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ที่ได้จากการจัดท าร่วมกัน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ด าเนินในการปฏิบัติการความร่วมมือใน
การท ากิจกรรม เพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบอ-ีออฟฟิศ (e-Office) 2) ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ และ 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ 
(e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
 ปฏิบัติการ 5 ระดับ ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ด้านการใช้โปรแกรม
ในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) วงจรที ่2 

 ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ  
 สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการใช้งานงานระบบ

อี-ออฟฟิศ (e-Office) ขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ ด้าน
บริหารงานบุคคลด้านบริหารงานทั่วไป และด้านงบประมาณ วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียด
ส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และ
เจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
อธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่
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ได้ ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้งานงานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
เข้าใจ และสามารถด าเนินการท าขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ 
ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานทั่วไป และด้านงบประมาณ เนื่องมีคู่มือการใช้งานในระบบ 

 ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว 
 สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถร่างข้อความกระดาน

เรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็นอย่างดี 
รวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดานเรื่องราวได้เป็นอย่าง
ดี วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ เตรียม
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถร่างข้อความกระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ได้เป็นอย่างดี รวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความ
กระดานเรื่องราวได้เป็นอย่างดี  

 ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม 
 สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าโปรแกรมต้นแบบมา

พัฒนาระบบสารบรรณ และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน  
วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ เตรียม
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่
สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถน าโปรแกรมต้นแบบมาใช้งานในสถานศึกษา และพัฒนาระบบสารบรรณเดิม เป็นระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office)  และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน   

 ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม 
 สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทบทวนโปรแกรมการใช้งาน

ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) สรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ตรวจสอบโดยละเอียดของ
โปรแกรมทั้งหมดวิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียม
สถานที่ เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติ แจกเอกสาร
คู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ และด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) นี้ เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถทบทวนโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) และสรุปการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม 
 สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงระบบข้อมูล ติดตั้งโปรแกรม

ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเผยแพร่
โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปยังระบบออนไลน์ของโรงเรียนวังไม้แดงวิทยาคม ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่
ส าคัญ เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติ 
แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ และด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจาก
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ลงระบบข้อมูล ได้ติดตั้งโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเผยแพร่โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปยัง
ระบบออนไลน์ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพื่อการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ด้านการเสริมทักษะ
การใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ วงจรที่ 2 

  ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย  
 สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในการ

การใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศอย่างเต็มที่ วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการ
น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และบุคลากรทางการ
ศึกษา การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการ
ใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการ
ปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะในการการใช้โปรแกรมระบบ
อี-ออฟฟิศอย่างเป็นระบบ ตามขั้นการใช้ของระบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
  ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ 

 สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ ตามแนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่องราวก าหนดล าดับที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบก าหนดเค้า
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โครงและเนื้อหา สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาระบบอี-ออฟฟิศ ได้อย่างบสมบูรณ์
วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ เตรียม
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตามบทบาทหน้าที่ของระบบที่ได้ก าหนดไว้แล้ว  

  ระดับที ่3 สร้างเนื้อหา 
 สภาพที่คาดหวัง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการน าโปรแกรม

ส าเร็จรูปในการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอ
ข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และบุคลากรทางการศึกษา การ
ปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการน าโปรแกรมส าเร็จรูปของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมกับบริบทการท างานของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
  ระดับที่ 4 วิเคราะห์ 
  สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามที่คาดไว้
วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ เตรียม
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน กับ คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่มี
ประสิทธิภาพ และรวบรวมความคิดเห็นร่วม ให้เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามท่ีคาดหวังไว้ 
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  ระดับที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ 
  สภาพที่คาดหวัง สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งานของระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) อย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดส าคัญของการ
น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ เตรียมสถานที่ เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และบุคลากรทางการ
ศึกษา การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการ
ใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการ
ปฏิบัติ คณะผู้วิจัย สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น ด้านการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
  ปฏิบัติการ 9 ระดับ ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วงจรที ่2 

  ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ  
  สภาพที่คาดหวัง สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-

Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของ
การน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้วเตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับ
ขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือ
การใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจาก
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่
สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของ
ระบบ เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการ
ต่อไป 

 ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา 
 สภาพที่คาดหวัง โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้รูปแบบอันเดียวกันซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับสถานศึกษาสังกัด
กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมงานทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
ทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณวิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียด
ความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้วเตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการ
ใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดย
เรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ แจก
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เอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่าง
ละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ ผู้บริหาร 
ครู และเจ้าหน้าที่สามารถใช้โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

 ระดับที่ 3 กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ 
 สภาพที่คาดหวัง คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-

ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอ
ข้อมูลที่ส าคัญ แล้วเตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตาม
ระเบียบอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้  ผลการปฏิบัติ  คณะผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี  

 ระดับที่ 4 ตัดสินใจ เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้ระบบ 
 สภาพที่คาดหวัง วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานใน

ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการ
น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้วเตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับ
ขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือ
การใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจาก
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยสามารถวางแผน
หรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่
เหมาะสม 

 ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง 
 สภาพที่คาดหวัง ผู้วิจัยสามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบูรณ์ วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการ
น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้วเตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับ
ขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือ
การใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้
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ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจาก
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยสามารถสร้าง
เค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบูรณ์ 
 ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา 

 สภาพที่คาดหวัง คณะผู้วิจัยเตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท า
รายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้วเตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียม
เอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ 
การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งาน
อย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ 
คณะผู้วิจัยได้เตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบ
รูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ 

 ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งาน 
 สภาพที่คาดหวัง สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบ
บริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบุคคล และรายละเอียดขอบเขต
งาน ระบบบริหารงานงบประมาณวิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอ
ข้อมูลที่ส าคัญ แล้วเตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้ งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตาม
ระเบียบอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยได้สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอน
การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงาน
วิชาการ รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบ
บริหารงานบุคคล และรายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานงบประมาณ 

 ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน 
 สภาพที่คาดหวัง การพัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดัง คณะ
ผู้จึงได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียน วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญ แล้ว
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เตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตามระเบียบอย่างเหมาะสม 
ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้
เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ และได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ของโรงเรียน  

 ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพื่อการใช้งาน   
 สภาพที่คาดหวัง ระบบสารบรรณเดิมได้รับการพัฒนามาเป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรมได้อัปโหลดลงในระบบ
สถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยจัดท ารายละเอียดความส าคัญของการน าเสนอ
ข้อมูลที่ส าคัญ แล้วเตรียมสถานที่อบรม สัมมนา เตรียมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยเรียงล าดับขั้นตอนตาม
ระเบียบอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบ ผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติ แจกเอกสารคู่มือการใช้งาน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด เนื่องจากระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) นี้เป็นระบบที่ใช้ร่วมกันของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ออกแบบใหม่ได้ ผลการปฏิบัติ คณะผู้วิจัยได้เปลี่ยนจากระบบสารบรรณเดิม 
ได้พัฒนามาเป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โปรแกรมได้อัปโหลดลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ 
              สรุปผลการสังเกต แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ใน 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านการพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) ด้านการใช้
โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีการท ากิจกรรม
ร่วมกัน คือ ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยได้อาศัยความ
ร่วมมือจาก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ข้อสรุปว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ร่วมกันของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

  3) การถอดบทเรียน  มีจุดมุ่ งหมายเพ่ือให้ทราบถึง 1) ผลการด าเนินงาน 2) 
ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ (Learning from Practice) ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และหน่วยงาน และองค์ความรู้จาก
การปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 
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  3.1 ผลการด าเนินงาน  
    3.1.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะในการการ
ใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศอย่างเป็นระบบ ตามขั้นการใช้ของระบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
สามารถใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตามบทบาทหน้าที่ของระบบที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ได้ด าเนินการน า
โปรแกรมส าเร็จรูปของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมกับบริบทการท างานของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และสามารถ
วิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน กับ คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่ มี
ประสิทธิภาพ และรวบรวมความคิดเห็นร่วม ให้เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามท่ีคาดหวังไว้ 

  3.1.2 การถอดบทเรียน หลังจากได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ใน
ประเด็น 1) ผลการด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ 4) การเรียนรู้และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ 

  3.2 ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค  
    3.2.1 ในการเข้าร่วมรับการพัฒนาทักษะในการการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ
อย่างเป็นระบบ ตามขั้นการใช้ของระบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) อาจมีบางท่านที่ขาดการเข้าร่วม 
เนื่องจากมีธุระ และมีความจ าเป็นบางอย่าง  
    3.2.2 การถอดบทเรียน ผู้ร่วมวิจัยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจวิธีการถอดบทเรียนใน
แต่ละประเด็น 

   3.3 ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
    3.3.1 การเข้าใช้ขั้นการใช้ของระบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ควรมี
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ได้การอธิบายหลักการวิเคราะห์บริบทการท างาน การใช้งาน ขั้นตอน
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม   
    3.3.2 การถอดบทเรียน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการถอดบทเรียน เพ่ือแก้ปัญญากับผู้ที่
สงสัยในประเด็นต่าง ๆ ของกิจกรรมที่ได้ท า  
   3.4 การเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น 
    3.4.1 มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ได้ให้ความรู้ ในการเรียนรู้ร่วมกันและท าให้
เกิดความรู้ใหม่เพ่ิมเติมในขั้นตอน ต่าง ๆ ของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) คือ 1) การส ารวจ ศึกษา 
ทบทวนและวิเคราะห์ระบบงาน  2) การออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบงานบริหารส านักงาน
อัตโนมัติ 3) การติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย 
ผู้ปฎิบัติ และผู้ดูแลระบบ 4) การเปิดใช้งาน การใช้ประโยชน์เชิงบริหาร และการประเมินผลการใช้
งาน 5)  ข้อปฏิบัติในการผลักดันและสนับสนุนการใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน 6) 
ข้อเสนอแนะการใช้งานและการต่อขยายระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขั้นสูง  
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    3.4.2 การถอดบทเรียน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันทบทวนการปฏิบัติในงาน
ร่วมกันอย่างดี มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
อย่างสมบูรณ์มากกว่าเดิม 
 

 ขั้นตอนที่ 8 การสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2 ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคห
วัตถุ 4 ในด้านของอัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมในการท างานร่วมกันใน
กิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน ซึ่งการสังเกต (Observing) ในวงจรที่ 2 
เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 4 คือ เป็นการสังเกตเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วยการด าเนินงาน 2 
กิจกรรม คือ  

1) การก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสังเกตผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันก าหนด
รูปแบบและวิธีการในการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม  การตรวจสอบและการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของการด าเนินงานที่คาดหวังและไม่คาดหวัง จุดเด่น 
จุดบกพร่อง และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข ผลการเรียนรู้ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ  

 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยยังเน้นบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกให้มีการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจริง (actual effects) จากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การโดยมีการด าเนินการ คือ การสังเกตและสรุปผลการสังเกตกิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมายพร้อม
ทั้งมีการบันทึกผลการสังเกตจัดท าสรุปผลร่วมกันซึ่งมีระยะเวลาการสังเกตระหว่างวันที่  2 
พฤศจิกายน -7 ธันวาคม 2563 มีการน าเสนอผลการสังเกตต่อที่ประชุมและให้ผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้
ร่วมกันสรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโดยด าเนินการร่วมกัน ประชุมการสะท้อนผล
การด าเนินงานเพ่ือร่วมกันสะท้อนผลการด าเนินการขั้นตอนการสังเกต ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยประชุม
ร่วมกัน เพ่ือระดมสมองและหามติเกี่ยวกับการสังเกตผลการวิจัยวงจรที่ 2 รายละเอียดการประชุม
สรุปได้ดังนี้  
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ตารางที่ 4.21 การด าเนินงานขั้นตอนการสังเกตใหม่รอบที่ 2 
 

วันเดือนปี กิจกรรม วัตถุประสงค์ สภาพที่คาดหวัง หลักการที่ยึดถือ 
2 พฤศจิกายน -7 
ธันวาคม 2563 

ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ
สรุปผลการสังเกต 

สังเกตและมีบันทึก
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น
กิ จ ก ร ร ม ต า ม
ขั้นตอน 

ผลการบันทึกการสังเกตการด าเนิน
กิจกรรมของกิจกรรมทั้ง 5 ขั้นตอน 

“การบันทึกผลการด าเนินงานจากการปฏิบัติจริง” 
และยึด 10 หลักการวิจัย10 จรรยาบรรณและ 10 
บทบาทของผู้วิจัย 

5 มกราคม 2564 การน าเสนอและ
การสรุปผล 

ผู้ วิ จั ย และผู้ ร่ ว ม
วิจัยร่วมกันสรุปผล
การสังเกตกิจกรรม 

สรุปผลการสั ง เกตการด า เนิน
กิจกรรมที่ผู้ร่วมวิจัยได้ให้ความ
เห็นชอบ 

หลักการ“ รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัย” 
จรรยาบรรณ“ มีการปรึกษาหารือกันและ
ข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่ายและ 10 
หลักการวิจัย 10 จรรยาบรรณและ 10 บทบาทของ
ผู้วิจัย 

12 มกราคม 2564 การสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน 

ร่วมกันสะท้อนผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ขั้นตอนการสังเกต 

ก า ร ร่ ว ม กั น ท า กิ จ ก ร ร ม ถ อ ด
บท เ รี ย นจากกา รด า เ นิ น ง าน
ขั้นตอนการสังเกต 

รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ ร่วมวิจัยทุกคนและมีการ
ปรึกษาหารือกันข้อเสนอแนะได้เห็นชอบจากทุกฝ่าย 
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 การน าเสนอและการสรุปผลการสังเกตของผู้ร่วมวิจัยและให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและสรุปผลการด าเนินการร่วมกันอีกครั้งหนึ่งโดยมีการจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 5 
มกราคม 2564 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยก่อนที่จะมีการอภิปรายผลการสรุปผลการด าเนินงาน
นั้นผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามชุดเก่าในวงจรที่ 1 ได้ประเมินอีกครั้ง ได้น าเสนอกิจกรรมทุก
ขั้นตอน ในสภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 
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ตารางที่ 4.22 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 9 ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการพัฒนาความรู้ในการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 ระดับที่ 1 วางแผน
โครงการ 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ขั้นตอนการ
เรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้าน
วิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ 

ผลส าเร็จ:  ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทดลองการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มีระบบวางแผนงานด้าน
วิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และ
ด้านงบประมาณ และท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิงปฏิบัติ
ร่วมกันเป็นอย่างดี  
 1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 

เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง 
    ระดับที่ 2 ร่าง

ข้อความกระดาน
เรื่องราว 

ผู้บริหาร ครู  และเจ้าหน้าที่  สามารถร่าง
ข้อความกระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอน
ของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ได้เป็นอย่างดี รวบรวม และจัด
ระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็น
ข้อความกระดานเรื่องราวได้เป็นอย่างดี 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันศึกษาข้อความ
กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็นอย่างดี รวบรวม และจัด
ระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดาน
เรื่องราวได้เป็นอย่างดี 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ)  
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ระดับที่ 3 พัฒนา
โปรแกรม 

ผู้บริหาร ครู  และเจ้าหน้าที่  สามารถน า
โปรแกรมต้นแบบมาพัฒนาระบบสารบรรณ 
และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เช่ียวชาญใน
หัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ สามารถน าโปรแกรม
ต้นแบบมาพัฒนาระบบสารบรรณ และด าเนินการทบทวน
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน และมีคู่มือการ
ใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  

1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง 

 
 

ระดับที่ 4 ทบทวน
โปรแกรม 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ทบทวนโปรแกรม
การใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) สรุป
กา รพัฒนา ระบบอี -ออฟฟิ ศ  (e-Office)  
ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมด  

ผลส าเร็จ: ได้มีการทบทวนโปรแกรมการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) สรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมด ซึ่ง
เรียนรู้ร่วมกันจากคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  

ระดับที่ 5  ส่งมอบ
โปรแกรม 

ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบโปรแกรม
ส าเร็จรูปให้โรงเรียนและเผยแพร่โปรแกรม
ระบบอี -ออฟฟิศ (e-Office) ไปยั งระบบ
ออนไลน์ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี 

ผลส าเร็จ : ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวม ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเรียบร้อยดี และเผยแพร่ใน
ระบบออนไลน์ในสถานศึกษา พร้อมทั้งแจกคู่มือการใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) และปรากฏในระออนไลน์ของ
โรงเรียน  
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ตารางที่ 4.23 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 2 ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับที่ 1 
ตั้งเป้าหมาย 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้ รั บการพัฒนาทั กษะ ในการการ ใ ช้
โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศอย่างเต็มที่ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้
จากคู่มือในการการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ อย่างเต็มที่ ซึ่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  

1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง  

 

ระดับที่ 2 พัฒนาการ
ออกแบบ 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตาม
แนวคิดผ่านข้อความกระดานเรื่ องราว
ก าหนดล าดับที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบ
ก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา สร้างแรง
บันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหา
ระบบอี-ออฟฟิศ ได้อย่างสมบูรณ์ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้
งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา 
สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาระบบอี-
ออฟฟิศ ได้อย่างสมบรูณ ์ 
 

ระดับที่ 3 สรา้งเนื้อหา 
 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้
ด าเนินการน าโปรแกรมส าเร็จรูปในการใช้
งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมี
คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้
ด าเนินการน าโปรแกรมส าเรจ็รูปในการใช้งานของระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ที่เหมาะสมกับสถานศกึษา และด าเนินการแล้วเสร็จ
ทันเวลา 
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ) 
 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง 
ความคืบหน้าของ 

การปฏิบัต ิ
หมายเหตุ 

 
ปฏิบัติการ 5 ระดับ เพ่ือการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับที่ 4 วิเคราะห ์ สามารถวิเคราะห์คู่มือการใช้งานของระบบ

อี -ออฟฟิ ศ  (e-Office) ต รวจสอบ ให้ มี
ประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิด
ประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามที่คาดไว ้

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้วิเคราะห์
คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ รวบรวมความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์ส าหรับ
สถานศึกษาตามที่คาดไว้ 

1. ที่ประชุมรับรองว่า ส าเร็จตาม 
เป้าหมายหรือสภาพที่คาดหวัง  

 

ระดับที่ 5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่จ าเป็น 
ด้านการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ไดส้่งเสริมใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 4.24 โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ และบทสรุปวิธีการสังเกตผลวงจรที่ 1 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ
“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

โมเดลปฏิบัติการ สภาพที่คาดหวัง ความคืบหน้าของการปฏิบัติ หมายเหตุ 
โมเดลปฏิบัติการ 9 ระดับ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ระดับที่ 1 การ
วิเคราะห์ความ
ต้องการ 

สามารถวิ เคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพื่อส่งมอบโปรแกรมการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ที่ประชุม
รับรองว่า ส าเร็จ
ตาม เป้าหมาย
หรือสภาพท่ี
คาดหวัง  

 

ระดับที่ 2 เข้าใจ
เนื้อหา 

โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ใช้รูปแบบอันเดียวกันซึ่ง
เป็นระบบการบริหารจัดการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับสถานศึกษาสังกัดกรมการส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมงานท้ังด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
การบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงบประมาณ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับที่ 3 กรอบ
วัตถุประสงค์การ
เรียนรูก้ารใช้ระบบ 

คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
สามารถ ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรยีนรู้การใช้งาน
ในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ระดับที่  4 ตัดสินใจ 
เ ลื อ ก ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
เรียนรูก้ารใช้ระบบ 

วางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสม 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถ วางแผนหรือก าหนดกลยทุธ์ส าหรับการน าเสนอ
การเรยีนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่
เหมาะสม  

ระดับที่  5 สร้างเค้า
โครงร่าง 

ผู้วิจัยสามารถสร้างเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบูรณ์ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถสรา้งเค้าโครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบรูณ ์
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ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 
ระดับที่ 6 เตรียมเค้า
โครงร่างเนื้อหา 

คณะผู้วิจัยเตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
เตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรปุเนื้อหาอย่างละเอียด 
วิเคราะหเ์นื้อหา และจัดระเบยีบรปูแบบการน าเสนอ
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
1. ที่ประชุม
รับรองว่า 
ส าเรจ็ตาม 
เป้าหมายหรือ
สภาพที่คาดหวัง  

 

ร ะ ดั บ ที่  7 ส ร้ า ง
กระดานเร่ืองราวการ
ใช้งาน 

สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ 
รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียด
ขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบุคคล และรายละเอียดขอบเขตงาน 
ระบบบริหารงานงบประมาณ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้งานในระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) อย่างเป็นระบบ 

ระดับที่ 8 พัฒนา
โปรแกรมการใช้งาน 

การพัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดัง คณะผู้จึงได้ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียน 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดนครราชสีมา 

ระดับที่ 9 อัปโหลด
โปรแกรมเพ่ือการใช้
งาน   

ระบบสารบรรณเดมิได้รับการพัฒนามาเป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โปรแกรม
ได้อัปโหลดลงในระบบสถานศึกษาอยา่งสมบูรณ์แบบ 

ผลส าเร็จ: ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้
อัปโหลดโปรแกรมลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์
แบบ 
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 2. ผลการด าเนินงานตามแผน 
 การสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้แบ่งหน้าที่เพ่ือให้สามารถประเมินผลได้
อย่างครบถ้วนในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยรวม 20 คน ได้ท าการประเมินการ 
กระบวนการขั้นตอน ใช้งานโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี -ออฟฟิศ ให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และได้น าผลการประเมินและการตรวจสอบ มา
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนา
คุณภาพแต่ละด้าน วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล ก่อนการทดลอง วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 
ในการใช้งาน จ านวน 20 คน    
   
 ผลการประเมิน ก่อนการปฏิบัติ  วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ปฏิบัติการความร่วมมือในการใช้
งานของระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  ปรากฏผลดังตารางที่ 4.23-
4.26 
 
ตาราง 4.25 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ก่อนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบ 

อี-ออฟฟิศ 
ระดับปฏิบัติ 

ก่อนการปฏิบัติ     วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา 
   ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

2.94 0.23 4.46 0.21 4.61 0.20 

2. ด้านการเสริมทักษะการใช้
โปรแกรม 
   ระบบอี-ออฟฟิศ 

3.62 0.26 4.62 0.15 4.75 0.16 

3. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้ 
   งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 

2.96 0.20 4.38 0.25 4.63 0.17 

รวม 3.50 0.12 4.48 0.14 4.66 0.11 
            
          จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ก่อนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.50 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตาม
วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.66 ตามล าดับ  
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 ตาราง 4.26 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวมและ
รายข้อ  

ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา 
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1      วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ใน
การใช้ห้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน 

2.35 0.67 4.25 0.63 4.55 0.51 

2. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การ
รับ – ส่ง เอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงาน 

2.65 0.67 4.35 0.58 4.40 0.50 

3. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้
เครื่องมือของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึง
ระบบการประมวลและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  และ
ระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

2.75 0.91 4.30 0.47 4.30 0.47 

4. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือของส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารผ่านการเขียน และ
สามารถเพิ่มผลผลติของการปฏิบตัิงาน 

2.35 0.87 4.20 0.41 4.65 0.48 

5. มีเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ของขั้นตอนการปฏิบัติการ ใน
การใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.25 0.63 4.55 0.51 4.60 0.50 

6. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการท า Image Processing เป็น
การ  Scan กระดาษเพื่อ เปลี่ยนให้ เป็น  Image ให้
สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้ต่อไป 

2.20 0.69 4.40 0.50 4.75 0.44 

7. คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถจัดหาและพัฒนา 
Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการ
ปฏิบัติ งานระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการที่
ออกแบบไว้ได้ 

4.00 0.56 4.65 0.58 4.70 0.47 

8. คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถตดิตาม
ตรวจสอบงานการบริหารจดัการภายใน และภายนอก
องค์การ มีแนวทางการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-
Office)”  ในโรงเรียน 

3.75 0.63 4.65 0.48 4.70 0.47 

9. มีคู่มือระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียน
วั ง ไ ม้ แด งพิ ทยาคม  ที่ เ หมาะสมกั บบริ บทของ
สถานศึกษาช้ันน า มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.50 
 
 

0.68 
 
 

4.65 
 
 

0.48 
 

 

4.75 
 
 

0.44 
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ตาราง 4.26 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวมและ
รายข้อ  

ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา 
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1      วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

10. คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถลงมือปฏิบัติจริง มีการทดลองใช้ และการ
ประเมินผลการพัฒนาเพื่อให้ทราบข้อบกพร่อง และ
น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

3.65 0.67 4.65 0.48 4.75 0.44 

รวม 2.94 0.23 4.46 0.21 4.61 0.20 

 
                จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม ตัวบ่งชี้ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.94 กับผลการ
ประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และ 4.61 ตามล าดับ 
                  
ตาราง 4.27 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ โดยภาพรวมและรายข้อ  
ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม 

ระบบอี-ออฟฟิศ 
ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1       วงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างานเกี่ยวกับ
ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ในโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม 

3.55 0.68 4.60 0.59 4.80 0.52 

2. บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน
งานในการ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อของระบบส านั ก งาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.60 0.59 4.60 0.75 4.75 0.55 

3. มีแนวทางในการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการอบรมการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” 

3.50 0.51 4.65 0.67 4.65 0.48 

4. คณะผูร้ับผดิชอบโครงการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ 
กับบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

3.70 0.47 4.55 0.60 4.85 0.36 

5. มีผู้ดูแลระบบโดยได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว 
และสามารถตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้า
ใช้งานระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบบสร้าง
ให้ได้ 

3.70 0.47 4.80 0.41 4.75 0.44 

6. เข้าใจบทบาท/หน้าที่พิเศษ และมีเครื่องมือการ
ท างานครบถ้วน 

3.70 0.47 4.60 0.59 4.55 0.60 
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ตาราง 4.27 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม 
ระบบอี-ออฟฟิศ 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1       วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

7. ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีระบบความปลอดภัยโดย
มี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิ
การเข้าใช้งาน และเพื่อเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือ
ราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทุกระดับ 
(สพฐ./เขตพื้นท่ี/โรงเรียน) 

3.65 0.48 4.40 0.68 4.65 0.58 

8. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขปัญหาของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เช่น 
ระบบการควบคุมอัตโนมัติปฏิบัติงานผิดพลาด 

3.60 0.50 4.45 0.75 4.90 0.30 

9. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถช่วยยกระดับและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นระบบ
สารบรรณ ระบบการอบรม ระบบการเงินและพัสดุ 
เป็นต้น 

3.55 
 
 

0.60 
 
 

4.80 
 
 

0.52 
 

 

4.85 
 
 

0.36 
 
 

10. บุคลากรทางการศึกษาความสามารถปฏิบัติงาน 
ในการใช้ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.70 0.65 4.75 0.55 4.75 0.44 

รวม 3.62 0.26 4.62 0.15 4.75 0.16 

 
                จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม ตัวบ่งชี้ ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.62 กับผลการประเมิน
หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.75 ตามล าดับ 
 
ตาราง 4.28 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โดย
ภาพรวมและรายข้อ  

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้ 
งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1       วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 .  ก า ร เ ต รี ย มก า ร  โ ด ย จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง ส า นั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน เพื่อการเพิ่ม
ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร ครูบุคลากร และใช้ประโยชน์
ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.80 0.52 4.45 0.60 4.55 0.51 

2. การวางแผนงานในการใช้เครื่องมือของระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการประมวลและสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

3.85 0.58 4.50 0.51 4.55 0.60 
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ตาราง 4.28 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โดย
ภาพรวมและรายข้อ  

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้ 
งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1       วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

3. มีขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารผ่าน
การเขียนและสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

3.75 0.63 4.40 0.68 0.70 0.65 

4. มีเจ้าหน้าที่การสังเกตผลของขัน้ตอนการปฏิบตัิการ ใน
การใช้เครื่องมือของส านักงานอิเลก็ทรอนิกส ์

3.50 0.68 4.50 0.82 0.80 0.41 

5. มีการสะท้อนผลอย่างเป็นระบบที่อ านวยความสะดวก
ส าหรับการติดต่อสื่ อสาร  และเพิ่มผลผลิตในการ
ปฏิบัติงาน 

2.60 0.82 4.55 0.82 4.80 0.52 

6. เมื่อทราบข้อมูลในการสะท้อนผล มีการวางแผนใหม่ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) ในโรงเรียน และการใช้เครื่องมือของระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.25 0.55 4.55 0.88 4.95 0.22 

7. เตรียมขั้นตอนการปฏิบัติการใหม่ ในการใช้เครื่องมือ
ของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร
ผ่านการเขียนและสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

2.55 0.51 4.50 0.94 4.55 0.51 

8. มีเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน 
เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.70 0.57 4.25 0.63 4.40 0.50 

9. น าผลจากการสังเกตผลในการปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อน
ผลในการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้
เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.20 
 
 

0.69 
 
 

4.05 
 
 

0.82 
 

 

4.55 
 

0.51 
 

10. มีการสรุปผลในการเตรียมการ การวางแผน การ
ปฏิบัติการ การสังเกตผล การสะท้อนผล ในการบริหาร
จัดการ  ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม 

2.40 0.59 4.05 0.82 4.50 0.51 

รวม 2.96 0.20 4.38 0.25 4.63 0.17 

 
 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ตัวบ่งชี้  ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 
2.96 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.63 
ตามล าดับ 
 

ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 2 ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคห
วัตถุ 4 ในด้านของสมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามท านอง
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คลองธรรม  ซึ่งการสะท้อนผล (Reflecting) ในวงจรที่ 2 เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 คือ เป็นน าเอา
เทคนิคการถอดบทเรียน เพ่ือทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึง
รายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ 
เน้นการระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือ
ประสบการณ์ เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จาก
ผู้ร่วมวิจัย พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และ
ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้  เป็นการสะท้อนผล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ 

ก่อนการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวังจากการ
พัฒนา โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรที่ 1 
แล้วน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพื่อสะท้อนผลในครั้งนี้ด้วย  

ในการถอดบทเรียนเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & 
Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือ
สภาพที่เป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร  พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่
น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อย
เพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มี
ข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผล
ตามความคาดหวัง และในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มี
แนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด 
(Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพ่ือผลต่อการวางแผน
เพ่ือพัฒนาในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับ
ใหม ่ ดังปรากฏผลการถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผล ดังนี้   
 9.1 สภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือสภาพที่เป็นอยู่เดิมท่ีระบุได้เป็นอย่างไร  
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 
ของปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ทั้ง 3 
ด้าน คือ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้
โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ3) ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยภาพรวม 
พบว่า เมื่อพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินไดผ้ลการประเมิน หลังการปฏิบัติตามวงจร
ที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.66 ตามล าดับ แตล่ะด้าน มีรายละเอียดดังนี้  
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  9.1.1 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน ได้แก่ ด้านวิชาการ การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย 
5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ระดับที่ 3 พัฒนา
โปรแกรม ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.65, 
4.55 และ4.40 คือ คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถติดตามตรวจสอบงานการบริหารจัดการ
ภายใน และภายนอกองค์การ มีแนวทางการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียน มี
คู่มือระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาชั้นน า มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และมีความสามารถลงมือปฏิบัติจริง มีการทดลองใช้ และการประเมินผลการ
พัฒนาเพื่อให้ทราบข้อบกพร่อง และน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 มีผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)”   ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดาน
เรื่องราว ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม เมื่อ
พิจารณาโดยรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 
  9.1.2 การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ 
ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรียงจากมากไปหาน้อย มีค่าเฉลี่ย 4.80, 
4.75 และ 4.60 คือ ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถช่วยยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ ระบบการอบรม ระบบการเงินและพัสดุ เป็นต้น บุคลากรทางการศึกษา
มีความสามารถปฏิบัติงาน ในการใช้ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
แนวทางในการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการอบรมการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” 
 ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ 
ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย 
ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ระดับที่ 5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีค่าเฉลี่ย 4.90, 4.85 และ 4.80 คือ ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เช่น ระบบการควบคุมอัตโนมัติปฏิบัติงานผิดพลาด สามารถช่วยยกระดับ
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ ระบบการอบรม ระบบการเงินและ
พัสดุ เป็นต้น และมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ท างานเก่ียวกับระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
  9.1.3 การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม ประกอบด้วย 9 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ระดับ ที่ 2 
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เข้าใจเนื้อหา ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ใช้งานระบบ ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ใช้งาน
ระบบ ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา ระดับที่ 7 สร้างกระดาน
เรื่องราวการใช้งานระบบ ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการ
ใช้งาน  โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 
4.55, 4.50 และ 4.45 คือ มีการสะท้อนผลอย่างเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกส าหรับการ
ติดต่อสื่อสาร และเพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติงาน มีเจ้าหน้าที่การสังเกตผลของขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ในการใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  และมีการเตรียมการ โดยจัดให้มีห้องส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน เพ่ือการเพ่ิมความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร ครูบุคลากร และใช้
ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ประกอบด้วย 9 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การ
วิเคราะห์ความต้องการ ระดับ ที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานระบบ 
ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้งานระบบ ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ระดับที่ 6 เตรียมเค้า
โครงร่างเนื้อหา ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งานระบบ ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้
งาน ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน  โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.63  
 9.2 ความคาดหวังท่ีคาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดไว้คืออะไร   
 เมื่อพิจารณาสภาพที่คาดหวังจากปฏิบัติการความร่วมมือการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 
ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีสภาพที่คาดหวังบรรลุผลในการปฏิบัติงาน ส าหรับวงจรที่ 2 มีสภาพ
ที่คาดหวังบรรลุผลในการปฏิบัติงานทุกระดับ    
 9.3 ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
อะไรบ้าง 
 ตัวบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน แต่ละระดับเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานแก่ผู้วิจัย ผู้
ร่วมวิจัย และสถานศึกษา ได้แก่ ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการท างานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ
กับทีมจากคณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาในการเรียนการใช้งานของระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) พร้อมทั้งความรู้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การมีข้อมูลที่ชัดเจนในการใช้
งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เนื่องจากมีคู่มือการใช้งานอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้วิจัยประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติ และการร่วมกันพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ซึ่งส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ส่งเสริมสถานศึกษาท้ังระบบ  
 9.4 จากการปฏิบัติงานในวงจรที่ 2 ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือไม่ คืออะไร 
  9.4.1 ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) มีดังนี้  
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   1) ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้ความรู้เพ่ิมเติมจาก
การร่วมกันทดลองการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มีระบบวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ และท าให้เกิดการท างานร่วมกันในเชิง
ปฏิบัติร่วมกันเป็นอย่างดี  
   2) ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้ความรู้
จากการร่วมกันศึกษาข้อความกระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็นอย่างดี สามารถรวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนา
เนื้อหาเป็นข้อความกระดานเรื่องราวได้เป็นอย่างด ี
   3) ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้ความรู้เพ่ิมเติมจาก
การน าโปรแกรมต้นแบบมาพัฒนาระบบสารบรรณ และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญใน
หัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน และมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  
   4) ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้ความรู้เพ่ิมเติมจาก
การทบทวนโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) สรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมด ซึ่งเรียนรู้ร่วมกันจากคู่มือการใช้งานของระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office)  
   5) ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ได้ความรู้ใหม่จากการ
รวบรวม การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และเผยแพร่ในระบบออนไลน์ในสถานศึกษา พร้อม
ทั้งแจกคู่มือการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) และปรากฏในระบบออนไลน์ของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม 
  9.4.2 ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ระดับ ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบ
อี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
   1) ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้จาก
คู่มือในการการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ อย่างเต็มที ่ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
   2) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้
ความรู้ใหม่จากการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตรวจสอบก าหนดเค้าโครงและเนื้อหา สร้างแรงบันดาล
ใจในกระบวนการพัฒนาเนื้อหาระบบอี-ออฟฟิศ ได้อย่างสมบูรณ์ 
   3) ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ความรู้ใหม่
จากการด าเนินการน าโปรแกรมส าเร็จรูปในการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการ
ใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมกับสถานศึกษา และด าเนินการแล้วเสร็จทันเวลา 
   4) ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ความรู้ใหม่จาก
การวิเคราะห์คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ รวบรวม
ความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามท่ีคาดไว้ 
   5) ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้บริหาร ได้ความรู้ใหม่จากการส่งเสริมใช้งานใน
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) อย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.7.3) ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 9 ระดับ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งาน
ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีรายละเอียดดังนี้ 
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   1) ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ ได้ความรู้ใหม่จากการด าเนินการน าโปรแกรมส าเร็จรูปในการใช้งานของ
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ทีเ่กิดจากการทดลองใช้งาน 
   2) ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดข้ึน คือ เข้าใจขั้นตอนของการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เป็นอย่างด ี
   3) ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานระบบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ สามารถใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   4) ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้งานระบบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ ร่วมกันวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับรูปแบบการน าเสนอ
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ทีม่ีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
   5) ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้น คือ มีความรู้ในการร่วมกันแกไขปัญหาเกี่ยวกับระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ผู้ช่วยผู้วิจัยคอย
ให้ค าแนะน า และได้มีการร่างเค้าโครงเกี่ยวกับระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)   
   6) ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้เตรียมคู่มือการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่
ปรากฏเค้าโครงร่างเนื้อหาอย่างเป็นระบบ  
   7) ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการเรียนรู้การใช้งานระบบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 
มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดจากร่วมกันออกแบบการสร้างกระดานเรื่องราวการใช้งานระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) 
   8) ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้และ
ความรู้ใหม่ที่ เกิดจากการเรียนรู้วิธีการพัฒนาการออกแบบในโปรแกรมการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม และเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือท างานได้ดีขึ้นกว่าเดิม 
   9) ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน  ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้
และความรู้ใหม่ที่เกิดจากการเรียนรู้การอัปโหลดในระบบ ของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) จนเกิด
ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ  

 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการด าเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2  
 ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของสมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือท า

ตนเสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามท านองคลองธรรม โดยขั้นตอนที่ 10 เป็นการน าเอาผลการสังเกต
ผล การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ การบันทึก การประเมินผล และการถอดบทเรียนที่ก าหนดในแต่ละ
ขั้นตอน รวมทั้งผลจากการสะท้อนผลในขั้นตอนที่ 5 และข้ันตอนที่ 9 มาสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย เพื่อสรุปเป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ ดังนี้ คือ 
 1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change)  

 ปฏิบัติการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วงจรที่ 1 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดท าแบบประเมินผลของปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู 
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และบุคลากรทางการศึกษา และ3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ท าการประเมินผล 3 ระยะ คือ ก่อนการปฏิบัติ หลังการ
ปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน สามารถแสดงรายละเอียดได้ 
ดังในตารางที่ 4.27 ถึง 4.30 ดังนี้ 

 ผลจากการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามตัว
บ่งชี้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการเสริม
ทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม พบว่า 
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งประเมินผลของปฏิบัติการความร่วมมือ และเกิดความรู้ ทักษะ พัฒนาการเรียนรู้
ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่
ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.50 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.27  
 
ตาราง 4.29 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ก่อนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบ 

อี-ออฟฟิศ 
ระดับปฏิบัติ 

ก่อนการปฏิบัติ     วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา 
   ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

2.94 0.23 4.46 0.21 4.61 0.20 

2. ด้านการเสริมทักษะการใช้
โปรแกรม 
   ระบบอี-ออฟฟิศ 

3.62 0.26 4.62 0.15 4.75 0.16 

3. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้ 
   งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 

2.96 0.20 4.38 0.25 4.63 0.17 

รวม 3.50 0.12 4.48 0.14 4.66 0.11 
            
 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ก่อนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.50 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตาม
วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.66 ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.29 
ได้ดังในภาพประกอบที่ 4.14 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.14 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
 
ตาราง 4.30 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวมและ
รายข้อ  

ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา 
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1      วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ใน
การใช้ห้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียน 

2.35 0.67 4.25 0.63 4.55 0.51 

2. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การ
รับ – ส่ง เอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงาน 

2.65 0.67 4.35 0.58 4.40 0.50 

3. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้
เครื่องมือของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึง
ระบบการประมวลและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  และ
ระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

2.75 0.91 4.30 0.47 4.30 0.47 

4. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือของส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารผ่านการเขียน และ
สามารถเพิ่มผลผลติของการปฏิบตัิงาน 

2.35 0.87 4.20 0.41 4.65 0.48 

5. มีเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ของขั้นตอนการปฏิบัติการ ใน
การใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.25 0.63 4.55 0.51 4.60 0.50 

6. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการท า Image Processing เป็น
การ  Scan กระดาษเพื่อ เปลี่ยนให้ เป็น  Image ให้
สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้ต่อไป 

2.20 0.69 4.40 0.50 4.75 0.44 
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แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผล 

ก่อน 

วงจร 1 

วงจร 2 
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ตาราง 4.30 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวมและ
รายข้อ  

ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา 
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1      วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

7. คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถจัดหาและพัฒนา 
Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการ
ปฏิบัติ งานระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการที่
ออกแบบไว้ได้ 

4.00 0.56 4.65 0.58 4.70 0.47 

8. คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถตดิตาม
ตรวจสอบงานการบริหารจดัการภายใน และภายนอก
องค์การ มีแนวทางการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-
Office)”  ในโรงเรียน 

3.75 0.63 4.65 0.48 4.70 0.47 

9. มีคู่มือระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียน
วั ง ไ ม้ แด งพิ ทยาคม  ที่ เ หมาะสมกั บบริ บทของ
สถานศึกษาช้ันน า มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3.50 
 
 

0.68 
 
 

4.65 
 
 

0.48 
 

 

4.75 
 
 

0.44 
 
 

10. คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถลงมือปฏิบัติจริง มีการทดลองใช้ และการ
ประเมินผลการพัฒนาเพื่อให้ทราบข้อบกพร่อง และ
น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

3.65 0.67 4.65 0.48 4.75 0.44 

รวม 2.94 0.23 4.46 0.21 4.61 0.20 

 
 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

ตัวบ่งชี้ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.94 กับผลการ
ประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และ 4.61 ตามล าดับดัง
แสดงข้อมูลในตารางที่ 4.30 ได้ดังในภาพประกอบที่ 4.15 ดังนี้ 
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 ภาพที่ 4.15 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรม
ในการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
      
ตาราง 4.31 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ โดยภาพรวมและรายข้อ  
ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม 

ระบบอี-ออฟฟิศ 
ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1       วงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างานเกี่ยวกับ
ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม 

3.55 0.68 4.60 0.59 4.80 0.52 

2. บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน
งานในการ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อของระบบส านั ก งาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.60 0.59 4.60 0.75 4.75 0.55 

3. มีแนวทางในการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการอบรมการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” 

3.50 0.51 4.65 0.67 4.65 0.48 

4. คณะผูร้ับผดิชอบโครงการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ 
กับบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

3.70 0.47 4.55 0.60 4.85 0.36 

5. มีผู้ดูแลระบบโดยได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว 
และสามารถตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้า
ใช้งานระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบบสร้าง
ให้ได้ 

3.70 0.47 4.80 0.41 4.75 0.44 

6. เข้าใจบทบาท/หน้าที่พิเศษ และมีเครื่องมือการ
ท างานครบถ้วน 

3.70 0.47 4.60 0.59 4.55 0.60 
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แผนภูมิแสดงการเปลีย่นแปลงการปฏบิัติงาน กิจกรรมที ่1 

ก่อน 

วงจรที่ 1 

วงจรที่ 2 
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ตาราง 4.31 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม 
ระบบอี-ออฟฟิศ 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1       วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

7. ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีระบบความปลอดภัยโดย
มี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิ
การเข้าใช้งาน และเพื่อเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือ
ราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทุกระดับ 
(สพฐ./เขตพื้นท่ี/โรงเรียน) 

3.65 0.48 4.40 0.68 4.65 0.58 

8. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขปัญหาของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เช่น 
ระบบการควบคุมอัตโนมัติปฏิบัติงานผิดพลาด 

3.60 0.50 4.45 0.75 4.90 0.30 

9. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถช่วยยกระดับและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นระบบ
สารบรรณ ระบบการอบรม ระบบการเงินและพัสดุ 
เป็นต้น 

3.55 
 
 

0.60 
 
 

4.80 
 
 

0.52 
 

 

4.85 
 
 

0.36 
 
 

10. บุคลากรทางการศึกษาความสามารถปฏิบัติงาน 
ในการใช้ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.70 0.65 4.75 0.55 4.75 0.44 

รวม 3.62 0.26 4.62 0.15 4.75 0.16 

 
 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ตัวบ่งชี้ ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.62 กับผลการประเมิน
หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.75 ตามล าดับดังแสดง
ข้อมูลในตารางที่ 4.31 ได้ดังในภาพประกอบที่ 4.16 ดังนี้ 

 
 

        ภาพที่ 4.16 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรมใน
การพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ก่อน
วงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
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แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 

  ก่อน 

 วงจรที่ 1 

 วงจรที่ 2 
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ตาราง 4.32 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โดย
ภาพรวมและรายข้อ  

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้ 
งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1       วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 .  ก า ร เ ต รี ย มก า ร  โ ด ย จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง ส า นั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน เพื่อการเพิ่ม
ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร ครูบุคลากร และใช้ประโยชน์
ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.80 0.52 4.45 0.60 4.55 0.51 

2. การวางแผนงานในการใช้เครื่องมือของระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการประมวลและสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

3.85 0.58 4.50 0.51 4.55 0.60 

3. มีขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารผ่าน
การเขียนและสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

3.75 0.63 4.40 0.68 0.70 0.65 

4. มีเจ้าหน้าที่การสังเกตผลของขัน้ตอนการปฏิบตัิการ ใน
การใช้เครื่องมือของส านักงานอิเลก็ทรอนิกส ์

3.50 0.68 4.50 0.82 0.80 0.41 

5. มีการสะท้อนผลอย่างเป็นระบบที่อ านวยความสะดวก
ส าหรับการติดต่อสื่ อสาร  และเพิ่มผลผลิตในการ
ปฏิบัติงาน 

2.60 0.82 4.55 0.82 4.80 0.52 

6. เมื่อทราบข้อมูลในการสะท้อนผล มีการวางแผนใหม่ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) ในโรงเรียน และการใช้เครื่องมือของระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.25 0.55 4.55 0.88 4.95 0.22 

7. เตรียมขั้นตอนการปฏิบัติการใหม่ ในการใช้เครื่องมือ
ของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร
ผ่านการเขียนและสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

2.55 0.51 4.50 0.94 4.55 0.51 

8. มีเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน 
เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.70 0.57 4.25 0.63 4.40 0.50 

9. น าผลจากการสังเกตผลในการปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อน
ผลในการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้
เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.20 
 
 

0.69 
 
 

4.05 
 
 

0.82 
 

 

4.55 
 

0.51 
 

10. มีการสรุปผลในการเตรียมการ การวางแผน การ
ปฏิบัติการ การสังเกตผล การสะท้อนผล ในการบริหาร
จัดการ  ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม 

2.40 0.59 4.05 0.82 4.50 0.51 

รวม 2.96 0.20 4.38 0.25 4.63 0.17 

 
 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ตัวบ่งชี้  ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” พบว่า มีการ
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เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 
2.96 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.63 
ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.32 ได้ดังในภาพประกอบที่ 4.17 ดังนี้ 
 

 
 
 ภาพที่ 4.17 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรม
ในการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ 
(e-Office)”  ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
 
             2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) 
 2.1 ก่อนด าเนินการวิจัย การด าเนินงานของการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีครูบางท่านอาจมีเวลาไม่พอในการเข้าร่วมทั้ง 3 กิจกรรม 
ซึ่งผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งบางครั้งเวลาว่างอาจไม่ตรงกัน บางท่านไม่ได้
สนใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจว่าท่านคงไม่มาร่วมในครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป 
หลังจากได้ด าเนินการวิจัยในการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ท่านที่
ไม่ให้ความสนใจเหมือนจะไม่มาอีกในครั้งต่อๆไป แต่ท่านเริ่มให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมทักษะต่าง ๆ มากข้ึน อีกท้ังเห็นผลการพัฒนาจึงท าให้มีการสนับสนุน
ให้เกิดให้มีในระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
            2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ทั้ง 3โมเดล 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นในสถานศึกษา ผู้วิจัยคิดว่าทั้ง 3 กิจกรรม จะด าเนินได้แบบไม่สมบูรณ์
แบบ แต่หลังจากที่ได้มีการท างานร่วมกันทุกฝ่าย มีการแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายแผนงานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ มากขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงมือท างานด้วยความเต็มใจ
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รู้ และเข้าใจบทบาทในการใช้ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ตนเองมากขึ้น ซึ่งท าให้ด าเนินการครบทั้ง 
3 กิจกรรมโดยสมบูรณ์แบบ 
  2.3 บุคคล-ระดับตัวบุคคล (self) ในวันแรกที่จัดกิจกรรมบางท่านไม่ได้มาเข้าร่วม
กิจกรรม โดยได้แจ้งกับผู้วิจัยว่าอาจไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แต่หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว 
ท่านก็มาร่วม และได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการท างานเป็นทีม ท าให้เห็นจุดบอดของตนเอง ซึ่งเป็น
แรงผลักดันใหต้นเอง และคนอ่ืนท างานจนประสบผลส าเร็จ  
  2.4 ในการปรับตัวท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนนั้น ทั้งหมดทุกคนอาจอาจจะท างานได้ไม่ลง
ตัว แต่การปฏิบัติงานในครั้งนี้สามารถท างานร่วมกันได้ดี มีการทั้งยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
และคนอ่ืน เพ่ือการพัฒนากิจกรรมอย่างประสิทธิภาพ มีการประชุมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีการ
ยอมรับและการเสียสละในการพิจารณางานให้ดีร่วมกัน  
                2.5 พ้ืนที่ในการท าวิจัย โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เริ่มแรกผู้วิจัยไม่ได้คาดหวังในการ
ด าเนินงานของการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เนื่องจากใช้งบ
ประมานเป็นจ านวนมากในการบริหารจัดการการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม เป็นระบบที่เชื่อมโยงโรงเรียนในสังกัดเดียวกันของจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด และ
เรื่องการมีงบด าเนินการไม่เพียงพอ สุดท้ายโรงเรียนมีมติให้ตั้งงบประมานบรรจุไว้ในแผนงบประมาน
ประจ าปี    
                2.6 การใช้กระดาษ A 4 เพ่ือการใช้งานระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม โดยแปลงระดาษสู่ระบบการใช้งานทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) ฝ่าย
วิชาการ 3) ฝ่ายกิจการนักเรียน และ 4) ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โดยการเปรียบเทียบผลการใช้
โปรแกรมระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เพ่ือลดปริมานการใช้กระดาษ 
และเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญ ปรากฏดังภาพที่ 4.18  

 
ภาพที่ 4.18 การเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม เพ่ือลดปริมานการใช้กระดาษ และเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญ 
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 3) การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ 
  3.1) ในการชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากการ
ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ด าเนินงาน  ส่งผลท าให้เกิดความรู้ใหม่ที่เข้าใจบทบาทในการใช้ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” การ
ระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้ ร่วมกัน และความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง อย่างใจในการท างานร่วมกัน โดยการ
แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะถูก หรือผิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ร่วมกัน และช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่ืนคิดต่อ
ยอดแนวความคิด และมีการฝึกทักษะการระดมสมองตระหนักถึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้
ร่วมวิจัยเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย ได้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกันว่า ปัญหาของการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ 
(e-Office)” ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันเสนอแนวคิดในการปฏิบัติในกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการท างาน การวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้มีความชัดเจนร่วมกัน และจัดท าแผนงานส าหรับการปฏิบัติ
ร่วมกันในทุกขั้นตอนการท างาน พิจารณาการเก่ียวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพที่คาดหวังของ
การพัฒนา ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยพิจารณาตามประเด็นการวิจัยที่ได้ก าหนดปัญหาไว้ และวิเคราะห์วิธี
แก้ปัญหาร่วมกันไว้ โดยไม่ออกนอกประเด็นในการท างาน 
  3.2 ในการสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกัน เพ่ือท าความเข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ใน
การวิจัย ท าให้ผู้ร่วมวิจัยได้เรียนรู้ได้มากขึ้น อันจะเกิดความสนใจในการปฏิบัติ  ส่งผลท าให้เกิด
ความรู้ใหม่ ซึ่งผู้วิจัยมีความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัยเป็นอย่างมากเนื่องจากปฏิบัติในสถานศึกษา
เดียวกันเป็นเวลานาน ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ร่วมวิจัยได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันมากขึ้น ร่วมทั้งการ
น าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีร่วมกัน มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ร่วมวิจัยได้มี
การเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีในการท างานร่วมกัน  โดยวิเคราะห์ร่วมกันตามแนวคิดต่าง ๆ ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ คือ 1) การส ารวจ ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์
ระบบงาน  2) การออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ 3) การติดตั้ง
และฝึกอบรมการใช้งานระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติ และผู้ดูแลระบบ 
4) การเปิดใช้งาน การใช้ประโยชน์เชิงบริหาร และการประเมินผลการใช้งาน 5)  ข้อปฏิบัติในการ
ผลักดันและสนับสนุนการใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน 6) ข้อเสนอแนะการใช้งานและ
การต่อขยายระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขั้นสูง ในการปฏิบัติคณะผู้วิจัยได้ร่วมกันพิจารณา
ช่วงเวลา และวิธีการที่เหมาะสมในการท าการประเมินกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน และได้มอบหมายให้มีการ
แบ่งหน้าที่กัน เพ่ือท าการเก็บข้อมูลจากการประเมิน และได้รับข้อมูลกลับมาครบถ้วน  
  3.3 ในการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ในการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนนั้น เกิดจากแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จผู้วิจัยต้องสร้างความ
เป็นกันเอง ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่การที่ผู้ร่วมวิจัยท าหลาย ๆ รอบ ส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่
ว่าการปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยคิดแผนกันเองก่อน จึงท าให้ได้หลากหลายแนวคิด พร้อมทั้งการก าหนด
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แผนการด าเนินงานได้ดี มีการระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธาร 2 สาย มีการเรียนรู้และความรู้
ใหม่ที่เกิดขึน้ในขั้นตอนนี้ คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และประสบการณ์ร่วมท างานที่ใช้ขั้นตอน
ของกระบวนการวิจัย ในการแก้ไขปัญหา ผู้ร่วมวิจัยได้เรียนรู้ และเข้าใจขั้นตอนของการบรรจบกัน
ของธาร 2 สาย ได้ด ี
  3.4 ในการถอดบทเรียนแต่ละขั้นตอนนั้น ท าให้ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้ทบทวนการ
ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอน ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน มีการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ได้ความรู้
และได้ฝึกทักษะพ้ืนฐานในขั้นตอนของการวิจัย ร่วมกันทบทวนการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี  
 4) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย 
  4.1 การท างานแบบร่วมมือกัน ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และประสบ
ผลส าเร็จของงานได้ดี มีการปรึกษา ในขั้นตอนในการท างาน มีความเป็นระบบการปฏิบัติงานมากขึ้น 
ก่อเกิดการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  
  4.2 การท างานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และการเข้าใจ
เป้าหมายของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน จึงจะสามารถด าเนินการสร้างวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการ
พิจารณาร่วมกัน จะท าให้เกิดความเข้าใจและได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างาน ดังจะเห็นได้จาก
ปรากฏการณ์ ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนวคิดของการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)”  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน เข้าใจร่วมกันในขั้นตอน และ
วิธีการแก้ไขปัญหาให้มีความชัดเจนในทุกขั้นตอนการท าวิจัย เพ่ือการปฏิบัติร่วมกัน อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  4.3 ในการท างานแต่ละครั้งทุกขั้นตอน ย่อมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ ในการถอด
บทเรียน การร่วมกันประเมินผลในการท าวิจัยร่วมกันในทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากการ
ร่วมมือกันแสดงความคิดเห็นในการท าแบบประเมินกิจกรรม ทั้ง 3 ด้าน มีการร่วมมือวางแผนการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่จากการปฏิบัติ
เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา การทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัตินั้นร่วมกัน ท าให้เกิดผล
ดีในการด าเนินงาน  
 5) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย 
  5.1 ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้เกิดองค์ความรู้ในการท างานแบบร่วมมือกัน ในวงจรที่ 1 
วงจรที่ 2 ทั้ง 10 ขั้นตอน แต่ละข้ันช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากในแต่ละขั้นตอน
มีความยาก ซึ่งต้องเข้าใจอย่างละเอียด อันจะส่งผลส าเร็จของกิจกรรมได้ดีมาก ดังจะเห็นได้จากการที่
ผู้ร่วมวิจัย แต่ละคนมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ในระดับประสบการณ์ของตนเอง เกิดพลังขับในการท างาน
ได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งการท างานร่วมกันจ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นคิดต่อยอดแนวความคิดอ่ืนๆ ได้ดีขึ้น 
  5.2) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการท างานที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” ทุกคนเข้าใจเป้าหมายร่วมกันเป็นอย่างดี ได้วิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม ดังจะ
เห็นได้จากปรากฏการณ์ การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธาร 2 สาย ได้แก่ สายประสบการณ์ 
และสายวิชาการร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และประสบการณ์
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ร่วมท างานที่ใช้ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ในการแก้ไขปัญหา ผู้ร่วมวิจัยได้เรียนรู้ และเข้าใจ
ขั้นตอนของการบรรจบกันของธาร 2 สาย ได้ด ี
 6) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  
  6.1 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ได้รับการพัฒนาจากระบบสารบรรณเดิม และแก้ไข
ปัญหาระบบสารบรรณในโรงเรียน และเครือข่ายในสังกัดร่วมกัน การพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนมี
“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” เพ่ือการใช้งานของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจและ
ได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างานจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษาในทิศทางที่
เหมาะสม  
  6.2 องค์กรที่สังกัด โดยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดทิศการ
พัฒนา มีการพัฒนาในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการให้ความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด
ในการฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน การฝึกทักษะการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน ในการปฏิบัติ
หน้าที่ก็มีความรับผิดชอบร่วมกัน  
 7) การเรียนรู้โดยภาพรวม 
 ผลการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
วิเคราะห์แล้ว เห็นว่า นอกจากจะน าเอาหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งน าเอาชุดของความคิดความเชื่อดังกล่าวในองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติมาใช้แล้ว ผู้วิจัยยังให้ความส าคัญกับการน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น ามาใช้ด้วย  
โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ทุกคนมีความเป็นผู้น าตนเอง เป็นผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และประการ
ส าคัญ คือการน าเอาหลักค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 ในกรณีการกระตุ้นให้ทุกคนเป็นผู้น าตนเอง (self-leaders) นั้น เพราะในทางทฤษฎีถือว่า 
ไม่มีใครเป็นผู้น ามาแต่เกิด แต่สามารถจะสร้างขึ้นได้ (Not everyone is born a leader, but 
anyone can become one) (TRISOFT team, 2019) การเป็นผู้น าตนเองส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างาน ดัง Fowler (2021) กล่าวว่า ผู้น าตนเองมีแนวโน้มที่จะใช้ความพยายามอย่างรอบคอบ
ในนามขององค์กรของตนผู้น าตนเองมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกเชิงบวกเกี่ยวกับงานของตนและผู้น า
ตนเองมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานในระดับสูงรับรององค์กรของตนต่อผู้อ่ืน กับองค์กรของพวกเขาและ
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองขององค์กรที่ดี (self-leaders are more likely to expend discretionary 
effort on behalf of their organisations, self-leaders are more likely to have positive 
feelings about their jobs, and self-leaders are more likely to perform at high levels, 
endorse their organisation to others, remain with their organisations, and act as good 
organisational citizens) นอกจากนั้น หากผู้น าตนเองนั้นมีความเป็นผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงด้วย 
จะยิ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน เพราะคนที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทักษะที่ส าคัญต่อ
การท างานที่มีประสิทธิผล ดังเช่น ส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินการอย่างรวดเร็ว รักษามุมมองเชิงกลยุทธ์ 
พัฒนามุมมองภายนอก และสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้น (foster innovation, act quickly, 
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maintain strategic perspective, develop external perspective, and inspire and 
motivate) (Folkman, 2020)  
 ในกรณีการน าเอาหลักค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจในการท าวิจัยให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนา ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ จึง
มีความคุ้นเคยต่อการน าเอาค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการท างาน โดยเฉพาะค าสอนที่เรียกว่า  
อิทธิบาท 4  หมายถึง เส้นทางแห่งความส าเร็จประกอบด้วย 1) ฉันทะ คือ ความตั้งใจ ปณิธาน 2) 
วิริยะ คือ พลังงาน; ความพยายาม; ออกแรง 3) จิตตะ คือ ความคิด; ความคิดเชิงรุก และ 4) วิมังสา 
คือ การสืบสวน; การตรวจ; การให้เหตุผล; การทดสอบ (path of accomplishment ประกอบด้วย 
1) ฉันทะ คือ will; aspiration 2) วิริยะ คือ energy; effort; exertion 3) จิตตะ คือ 
thoughtfulness; active thought และ 4) วิมังสา คือ investigation; examination; reasoning; 
testing) (Phra Thammapitaka (Prayut Payutto), 2003) อีกค าสอนหนึ่ง คือ สังคหวัตถุ 
4 หมายถึง หลักธรรมที่ช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น ท าให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ประกอบด้วย 1) ทาน คือ การให้ 2) ปิยวาจา คือ 
การใช้วาจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพและที่มีประโยชน์ 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์
แก่ทั้งตนเองและผู้อ่ืน และ 4) สมานัตตตา คือ การวางตัวให้เหมาะสม (Sihong, 2016) 

 ผลจากการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)”ในโรงเรียนวังไม้แดง พิทยา
คม ด้วยหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น 
ส่งผลให้ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียน ต่างเกิดการเรียนรู้จากการด าเนินงาน ผู้วิจัยขอไม่น า
รายละเอียดของแต่ละกลุ่มมากล่าวถึงในบทความวิจัยนี้ เพราะมีมากมาย แต่ขอน าเอาประเด็นส าคัญ
ที่เป็นการเรียนรู้ที่เห็นพ้องต้องกันทั้งผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียน มากล่าวถึง ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
คือ 1) ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท างาน 2) ความตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา (lifelong learners) และ  3) ความตระหนักถึงความส าคัญของการ
สะท้อนผลจากการปฏิบัติ ซึ่งแต่เดิมมักปล่อยปละละเลย  

 7) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
1) เป็นองค์ความรู้ในลักษณะเป็นทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ในบริบทเฉพาะ

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือยกระดับคุณภาพของการใช้งานในระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)”กับการ
ท างานในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ไม่เป็นองค์ความรู้เชิงอ้างอิงที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
หรือการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งจากการประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรียนและการสะท้อนผล 
พบว่า งานวิจัยนี้ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ 
(Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected 
Change) กับปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่น ามาใช้ รวมทั้งสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
(Resistance to Change) และการเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) 
ดังนี้ 
  2) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) ในงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ประกอบด้วย ด้านการใช้โปรแกรมในการ
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พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มีความคาดหวังว่า โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมมีระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ที่มีมาตรฐาน และมีคู่มือการใช้งานที่ดี  ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ คาดหวังให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เกิดทักษะการเรียนรู้การใช้งานในระบบได้เป็นอย่างดี 
และด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” คาดหวังให้ผู้บริหาร ครู 
และเจ้าหน้าที่ มีการพัฒนาทักษะที่ดีในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  
  3) ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้และเชื่อว่าส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในทางที่ดีขึ้น ทั้งกรณีของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ดังกล่าว
ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังในตารางที่ 4.23 ถึง 4.26  
   3.1 แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพ่ือเป็นทิศทางการ
ด าเนินงานที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน ดังนี้ 1. มุ่งสร้างการมี
ส่วนร่วมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่เดียวกัน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 2. มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการใช้งานใน
รูปแบบต่าง ๆ 3. มุ่งพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีม  4. 
มุ่งจัดเตรียมสถานศึกษาให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3.2 กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา (Strategies for Development) เพ่ือเป็นกรอบให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจ 
ความตระหนัก และความรักในสิ่งที่ท าหรือในงานที่รับผิดชอบ 2. เสริมสร้างและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 3. กระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจ 
ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ 4. สร้างวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผล และน าสู่การ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
   3.3 แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ประกอบด้วยโมเดล
ปฏิบัติการ 3 โมเดล ดังนี้ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มี 5 ขั้นตอน
ประกอบไปด้วย  (1) วางแผนโครงการ (2) ร่างข้อความกระดานเรื่องราว  (3) พัฒนาโปรแกรม 
(4) ทบทวนโปรแกรม  (5) ส่งมอบโปรแกรม 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ  มี 5 
ขั้นตอนประกอบไปด้วย (1) ตั้งเป้าหมาย (2) พัฒนาการออกแบบ (3) สร้างเนื้อหา (4) วิเคราะห์ (5) 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ประกอบไป
ด้วย 9 ขั้นตอน (1) การวิเคราะห์ความต้องการ (2) เข้าใจเนื้อหา  (3) วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้
ระบบ  (4) เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้ระบบ (5) สร้างเค้าโครงร่าง  (6) เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา 
(7) สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งาน  (8) พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน  (9) อัปโหลดโปรแกรมการใช้
งาน  
   3.4 สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ที่เกิดขึ้นในการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) คือ  1) การอบรมทักษะผู้ร่วมวิจัยมีบางท่านอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการ
เข้าร่วมวิจัย เนื่องจากมีภาระเรื่องงานสอน และงานต่าง ๆ ที่ได้รับผิดชอบ 2) บางท่านอาจมี
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ประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีไม่มากเลยท าให้การอบรมเพ่ิมเวลาในการดูแลงานร่วมกันกับผู้
เข้าใจและเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น  
   3.5 การเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้ คือ 1) เพ่ือผลต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ให้ดี ควร
มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ในกระบวนการท าวิจัย
ร่วมกัน พร้อมทั้งการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการช านาญ 2) ปรับพลังขับเดิม
และเพ่ิมพลังขับใหม่ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ควรเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอน 
ระบบการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  โดยมีการเพ่ิมทักษะทางการใช้งานร่วมกัน 3) การ
สร้างความเข้าใจให้มาก เพื่อให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบและมีความเพียร
ให้เกิดความรับผิดชอบต่อบทบาท หน้าที่ในการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 4.19 โมเดลความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลจากการสะท้อนผลการวิจัย การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการพัฒนาระบบ      

อี-ออฟฟิศ (e-Office) : กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาผล
จากการด าเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใน 3 ประการ 
ดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลง (Change) ตามที่คาดหวังและไม่คาดหวัง (2) การเรียนรู้ (Learning) ใน
ระดับบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน (3) ความรู้ใหม่ (New Knowledge) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ในบริบทเฉพาะของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  
ด าเนินการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ” เป็นการวิจัยในระดับสถานศึกษาที่ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจงตามคุณลักษณะ ดังนี้คือ เป็นโรงเรียนที่มีการใช้ระบบสารบรรณแบบเดิมที่ยัง
ไม่ได้พัฒนาให้มากขึ้นตามรูปแบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่จะน ามาใช้เป็นส่วนเสริมในการ
ปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ตามรายงานการประเมินสภาพแวดล้อม และความ
ต้องการ พบว่า มีแนวทางเสริมจุดแข็ง และปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา คือ ควรที่จะพัฒนาระบบ        
อี-ออฟฟิศ (e-Office) ตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา ควรพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
เจ้าหน้าที่ ควรมีการส่งเสริมทักษะการใช้งานร่วมกัน ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และจุดที่ควร
พัฒนา พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การใช้งานร่วมกันให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของ
สถานศึกษา  

ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ร่วมวิจัย (Research Participants) เป็นผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 20 คน  โดยผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยมีบทบาทมีสถานะที่เท่าเทียมในการร่วมกันคิด ปฏิบัติ 
สังเกตผล และสะท้อนผล ของการวิจัยทั้ง 2 วงจร 10 ขั้นตอน 

ในการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามกรอบแนวคิดของ Mills (2007) ซึ่ง
จ าแนกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) แบบสังเกต (Observation Form) 2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) 3) แบบตรวจสอบหรือบันทึก (Examining/Record) เช่น บันทึกอนุทิน (Journal) เครื่อง
บันทึกเสียงและบันทึกภาพ (Audiotapes and Videotapes) หลักฐานสิ่งของ (Artifacts) บันทึก
ภาคสนาม (Field Notes)  

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) นี้ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้ขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research: PAR) ตามแนวคิดของวิโรจน์ สารรัตนะ (2561) ที่มีวงจรการปฏิบัติของกิจกรรม
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) การสะท้อนผล (Reflect) จ านวน 2 
วงจร มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยทั้งก่อนและหลังการด าเนินงานใน 2 วงจร ดังกล่าวเป็น 10 
ขั้นตอน ดังนี้ (1) การเตรียมการ (Preparation) (2) การวางแผน (Planning) (3) การปฏิบัติ 
(Acting) (4) การสังเกต (Observing) (5) การสะท้อนผล (Reflecting) (6) การวางแผนใหม่ (Re-
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Planning) (7) การปฏิบัติใหม่ (Re-Acting) (8) การสังเกตผลใหม่ (Re-Observing) (9) การสะท้อน
ผลใหม่ (Re-Reflecting) (10) การสรุปผล (Conclusion)   

ค านึงถึงหลักการ 10 ประการ ดังนี้ 1) บริบทเฉพาะ 2) ทักษะที่หลากหลาย 3) มุ่งการ
เปลี่ยนแปลง 4) มุ่งให้เกิดการกระท าเพ่ือบรรลุผล 5) รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมวิจัยทุกคน 6) 
วิเคราะห์ วิพากษ์และประเมินตนเอง 7) ตระหนักในศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและการเป็นผู้มีส่วนได้
เสียจากภายในชุมชนเอง 8) เรียนรู้จากการกระท า ทั้งส าเร็จและไม่ส าเร็จ เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 9) การมีบันทึกของผู้ร่วมวิจัยทุกคน เช่น การเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและการ
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายสิ่งที่ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางสังคมและ
รูปแบบองค์การ การพัฒนาตนเองจากการร่วมในการวิจัยเป็นต้น 10) น าไปสู่การปฏิบัติหรือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

ค านึงถึงจรรยาบรรณ 10 ประการ ดังนี้ 1) รับผิดชอบต่อการรักษาความลับ 2) ผู้ร่วมวิจัย
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเสมอภาคกัน 3) ทิศทางการวิจัยและผลลัพธ์ที่คาดหวังเกิดจากการตัดสินใจ
ร่วมกัน 4) ให้ผู้ร่วมวิจัยมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการวิจัยมากที่สุด 5) มีการปรึกษาหารือ
ร่วมกัน และข้อเสนอแนะได้รับการเห็นชอบจากทุกฝ่าย 6) การสังเกตหรือการตรวจสอบเอกสารเพ่ือ
จุดมุ่งหมายอ่ืนต้องได้รับการอนุญาตก่อน 7) ผลการด าเนินงานจะยังคงปรากฏให้เห็นและเปิดโอกาส
ให้ผู้อ่ืนให้ข้อเสนอแนะได้ 8) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานเขียนหรือทัศนะของคนอ่ืนโดยขาดการเจรจา
ต่อรองก่อนการจัดพิมพ์เผยแพร่ 9) ผู้วิจัยต้องแสดงให้ทราบถึงธรรมชาติของกระบวนการวิจัยแต่
เริ่มแรกรวมทั้งข้อเสนอแนะและผลประโยชน์ 10) ผู้ร่วมการวิจัยต่างมีอิทธิพลต่อการท างานแต่ผู้ที่ไม่
ประสงค์มีส่วนร่วมต้องได้รับการยอมรับและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล  

นอกจากนั้นยังค านึงถึงบทบาทของผู้วิจัย  10 ประการ ดังนี้ 1) เป็นครู  2) เป็นผู้น า 3) 
เป็นผู้ฟังที่ดี 4) เป็นนักวางแผน 5) เป็นนักออกแบบ 6) เป็นนักวิเคราะห์ 7) เป็นนักสังเคราะห์ 8) เป็น
นักสังเกตการณ์ 9) เป็นนักรายงานผล 10) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวก  

ดังมีสรุปผลการวิจัยที่น าเสนอเพ่ือการอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย   
           1) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) 
 ปฏิบัติการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม วงจรที่ 1 
ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดท าแบบประเมินผลของปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ดังกล่าว โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ด้าน
การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ และด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ  
อี-ออฟฟิศ (e-Office) ท าการประเมินผล 3 ระยะ คือ ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และ
หลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังในตารางที่ 5.1 
ถึง 5.3 ดังนี้ 
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ตาราง 5.1 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ก่อนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 โดยภาพรวมและรายด้าน 

ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบ 
อี-ออฟฟิศ 

ระดับปฏิบัติ 
ก่อนการปฏิบัติ     วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

2.94 0.23 4.46 0.21 4.61 0.20 

2. ด้านการเสริมทักษะการใช้
โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ 

3.62 0.26 4.62 0.15 4.75 0.16 

3. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

2.96 0.20 4.38 0.25 4.63 0.17 

รวม 3.50 0.12 4.48 0.14 4.66 0.11 
            
          จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ก่อนการปฏิบัติ วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.50 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตาม
วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.66 ตามล าดับ  
 
ตาราง 5.2 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวมและ
รายข้อ  

ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา 
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1      วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ใน
การใช้ห้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ใน
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

2.35 0.67 4.25 0.63 4.55 0.51 

2. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การ
รับ – ส่ง เอกสารทางราชการระหว่างหน่วยงาน 

2.65 0.67 4.35 0.58 4.40 0.50 

3. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้
เครื่องมือของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึง
ระบบการประมวลและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  และ
ระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

2.75 0.91 4.30 0.47 4.30 0.47 

4. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือของส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารผ่านการเขียน และ
สามารถเพิ่มผลผลติของการปฏิบตัิงาน 

2.35 0.87 4.20 0.41 4.65 0.48 
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ตาราง 5.2 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวมและ
รายข้อ  

ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนา 
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1      วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

5. มีเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ของขั้นตอนการปฏิบัติการ ใน
การใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.25 0.63 4.55 0.51 4.60 0.50 

6. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการท า Image Processing เป็น
การ  Scan กระดาษเพื่อ เปลี่ยนให้ เป็น  Image ให้
สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อเรียกใช้ต่อไป 

2.20 0.69 4.40 0.50 4.75 0.44 

7. คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถจัดหาและพัฒนา 
Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการ
ปฏิบัติ งานระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการที่
ออกแบบไว้ได้ 

4.00 0.56 4.65 0.58 4.70 0.47 

8. คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถตดิตาม
ตรวจสอบงานการบริหารจดัการภายใน และภายนอก
องค์การ มีแนวทางการพัฒนาระบบ 
อี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

3.75 0.63 4.65 0.48 4.70 0.47 

9. มีคู่มือระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
ช้ันน า มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

3.50 
 
 

0.68 
 
 

4.65 
 
 

0.48 
 

 

4.75 
 
 

0.44 
 
 

10. คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถลงมือปฏิบัติจริง มีการทดลองใช้ และการ
ประเมินผลการพัฒนาเพื่อให้ทราบข้อบกพร่อง และ
น าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

3.65 0.67 4.65 0.48 4.75 0.44 

รวม 2.94 0.23 4.46 0.21 4.61 0.20 

 
จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตัว

บ่งชี้ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.94 กับผลการประเมิน
หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และ 4.61 ตามล าดับดัง 
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ตาราง 5.3 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ โดยภาพรวมและรายข้อ  

ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม 
ระบบอี-ออฟฟิศ 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1       วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างานเกี่ยวกับ
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม 

3.55 0.68 4.60 0.59 4.80 0.52 

2. บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน
งานในการ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อของระบบส านั ก งาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.60 0.59 4.60 0.75 4.75 0.55 

3. มีแนวทางในการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการอบรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) 

3.50 0.51 4.65 0.67 4.65 0.48 

4. คณะผูร้ับผดิชอบโครงการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ 
กับบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

3.70 0.47 4.55 0.60 4.85 0.36 

5. มีผู้ดูแลระบบโดยได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว 
และสามารถตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้า
ใช้งานระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบบสร้าง
ให้ได้ 

3.70 0.47 4.80 0.41 4.75 0.44 

6. เข้าใจบทบาท/หน้าที่พิเศษ และมีเครื่องมือการ
ท างานครบถ้วน 

3.70 0.47 4.60 0.59 4.55 0.60 

7. ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีระบบความปลอดภัยโดย
มี Username และ Password ในการควบคุมสิทธิ
การเข้าใช้งาน และเพื่อเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือ
ราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทุกระดับ 
และในสังกัด อปท.ทุกระดับ 

3.65 0.48 4.40 0.68 4.65 0.58 

8. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขปัญหาของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เช่น 
ระบบการควบคุมอัตโนมัติปฏิบัติงานผิดพลาด 

3.60 0.50 4.45 0.75 4.90 0.30 

9. ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถช่วยยกระดับและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นระบบ
สารบรรณ ระบบการอบรม ระบบการเงินและพัสดุ 
เป็นต้น 

3.55 
 
 

0.60 
 
 

4.80 
 
 

0.52 
 

 

4.85 
 
 

0.36 
 
 

10. บุคลากรทางการศึกษาความสามารถปฏิบัติงาน 
ในการใช้ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.70 0.65 4.75 0.55 4.75 0.44 

รวม 3.62 0.26 4.62 0.15 4.75 0.16 

 



311 

 

 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบอ-ีออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตัว
บ่งชี้ ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.62 กับผลการประเมิน
หลังการปฏิบัติตามวงจรที่  1 และวงจรที่  2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.75 ตามล าดับ  
 
ตาราง 5.4 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง

พิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวม
และรายข้อ  

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้ 
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1       วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1 .  ก า ร เ ต รี ย มก า ร  โ ด ย จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง ส า นั ก ง า น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน เพื่อการเพิ่ม
ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร ครูบุคลากร และใช้ประโยชน์
ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.80 0.52 4.45 0.60 4.55 0.51 

2. การวางแผนงานในการใช้เครื่องมือของระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการประมวลและสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

3.85 0.58 4.50 0.51 4.55 0.60 

3. มีขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารผ่าน
การเขียนและสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

3.75 0.63 4.40 0.68 0.70 0.65 

4. มีเจ้าหน้าที่การสังเกตผลของขัน้ตอนการปฏิบตัิการ ใน
การใช้เครื่องมือของส านักงานอิเลก็ทรอนิกส ์

3.50 0.68 4.50 0.82 0.80 0.41 

5. มีการสะท้อนผลอย่างเป็นระบบที่อ านวยความสะดวก
ส าหรับการติดต่อสื่ อสาร  และเพิ่มผลผลิตในการ
ปฏิบัติงาน 

2.60 0.82 4.55 0.82 4.80 0.52 

6. เมื่อทราบข้อมูลในการสะท้อนผล มีการวางแผนใหม่ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) ในโรงเรียน และการใช้เครื่องมือของระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.25 0.55 4.55 0.88 4.95 0.22 

7. เตรียมขั้นตอนการปฏิบัติการใหม่ ในการใช้เครื่องมือ
ของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสาร
ผ่านการเขียนและสามารถเพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

2.55 0.51 4.50 0.94 4.55 0.51 

8. มีเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน 
เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.70 0.57 4.25 0.63 4.40 0.50 

9. น าผลจากการสังเกตผลในการปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อน
ผลในการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้
เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

2.20 
 
 

0.69 
 
 

4.05 
 
 

0.82 
 

 

4.55 
 

0.51 
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ตาราง 5.4 ผลการเปรียบเทียบความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยภาพรวม
และรายข้อ  

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้ 
งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

ก่อนการปฏิบัติ      วงจรที่ 1       วงจรที่ 2 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

10. มีการสรุปผลในการเตรียมการ การวางแผน การ
ปฏิบัติการ การสังเกตผล การสะท้อนผล ในการบริหาร
จัดการ  ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน
วังไม้แดงพิทยาคม 

2.40 0.59 4.05 0.82 4.50 0.51 

รวม 2.96 0.20 4.38 0.25 4.63 0.17 

 จะเห็นได้ว่า ผลจากการพัฒนาระบบอ-ีออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตัว
บ่งชี้ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.96 กับผลการ
ประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.63 ตามล าดับ  
 
 ผลการด าเนินงานการปฏิบัติการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ทั้ง 10 ขั้นตอน ซึ่งคณะผู้บริหาร และครูได้ร่วมกิจกรรมของ
ปฏิบัติการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ด้านการเสริม
ทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ และด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ  อี-ออฟฟิศ 
(e-Office) กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมที่เป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวลาในการ
ด าเนินงานวิจัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย  เป็นแนวปฏิบัติการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจตามหลักสังคหวัตถุ 4  ปรากฏผลดังภาพ 5.1  

 
ภาพที่ 5.1 หลักธรรมที่เป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย เป็นแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้
ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจตามหลักสังคหวัตถุ 4 และได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้    
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 วงจรที่ 1 ขั้นที่ 1 การเตรียมการ การด าเนินงาน ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 
4 ในด้านของปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) คือการกล่าวค าสุภาพไพเราะต่อผู้ร่วมวิจัย ท า
ให้มีความสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือต่อกัน ตลอดถึงการใช้ค าพูดแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้ยินยอมด้วยความสมัคใจ ผู้วิจัยได้ชี้แจงแนวคิด
และแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัยให้รับรู้และเข้าใจ ผลการด าเนินงาน
สรุปได้ว่า หลังจากท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอเค้าโครงการวิจัยและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้  มีความเข้าใจและเห็นชอบให้
ด าเนินการวิจัย โดยมีผู้ร่วมวิจัยที่มีความสมัครใจ 20 คน มีการสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกันของ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเพ่ือท าความเข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ในการวิจัย   และได้จัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงาน โดยด าเนินการวิจัยวงรอบที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2563 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 และวงรอบที่ 2 ด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 
เดือนมีนาคม 2564 พร้อมทั้งการถอดบทเรียน  
 ขั้นตอนที่ 2  การวางแผน ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของปิยวาจา 
หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) คือการกล่าวค าสุภาพไพเราะต่อผู้ร่วมวิจัย ท าให้มีความสมาน
สามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือต่อกัน ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็น
หลักฐานจูงใจให้ยินยอมด้วยความสมัคใจ โดยการการระดมสมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์
ของผู้ร่วมวิจัย ผลการด าเนินงาน พบว่า ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ
ระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นการก าหนด
จุดเริ่มต้นของการระดมสมอง เพ่ือเสนอวิธีแก้ไขปัญหาจากพ้ืนฐานประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัยได้
ครบถ้วนตามประเด็นปัญหา และสภาพที่ควรได้รับการพัฒนา ซึ่งผลจากการวิเคราะห์โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการจัดการ ดังนี้ คือ 1) การส ารวจ ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ระบบงาน  2) การ
ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ 3) การติดตั้งและฝึกอบรมการใช้
งานระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย ผู้ปฎิบัติ และผู้ดูแลระบบ 4) การเปิดใช้งาน 
การใช้ประโยชน์เชิงบริหาร และการประเมินผลการใช้งาน 5)  ข้อปฏิบัติในการผลักดันและสนับสนุน
การใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน 6) ข้อเสนอแนะการใช้งานและการต่อขยายระบบเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขั้นสูง 
 ผู้วิจัยไดน้ าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นการน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎี
แก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนาที่ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยในบทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่ให้ค าตอบในเชิงทฤษฎีต่อค าถามเกี่ยวกับการใช้ระบบระบบอี-
ออฟฟิศอย่างจริงจัง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบระบบอี-ออฟฟิศให้มีคุณภาพ โดยมี
การประเมินผลส าเร็จในการพัฒนา 3 ประการ คือ 1) การเปลี่ยนแปลง (Change) จากการปฏิบัติทั้ง
ที่คาดหวังและไม่คาดหวัง 2) การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติทั้งในระดับตัวบุคคล กลุ่มบุคคล
และหน่วยงาน 3) ความรู้ใหม่ (New Knowledge)” ซึ่งผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของนักวิชาการและนักการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จนเกิดความเข้าใจแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้
ศึกษา 
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 พร้อมทั้งการระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธารสายประสบการณ์และธารสายวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน พบว่า ภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี หรือ นักปฏิบัติและนักทฤษฎี ระหว่างการ
วิเคราะห์ SWOT กับการน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เพ่ือให้มีการบูรณาการ
ระหว่างแนวการพัฒนาจากการวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ ของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม ที่ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันก าหนดจากการระดมสมองในกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว กับแนว
การพัฒนาที่ผู้วิจัยไดน้ าเสนอ การน าเสนอแนวการพัฒนาเชิงทฤษฎีแก่ผู้ร่วมวิจัย เป็นแนวการพัฒนา
ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวม และเรียบเรียงเป็นวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการวิจัยในบทที่ 2 เป็นเนื้อหาที่
ให้ค าตอบในเชิงทฤษฎีต่อค าถามเกี่ยวกับการใช้ระบบระบบอี-ออฟฟิศอย่างจริงจัง พร้อมทั้งการถอด
บทเรียน 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 คือทาน (การให้) คือการ
เอ้ือเฟ้ือให้ค าแนะน าผู้ร่วมวิจัยให้เข้าใจ แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการจัดกิจกรรมทั้ง 3 
กิจกรรม ผู้ร่วมวิจัยเสียสละเวลาลงมาช่วยในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน (2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ 
(วาจาเป็นที่รัก) คือการกล่าวค าสุภาพไพเราะต่อกัน (3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) คือ 
ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทาง
จริยธรรมในการท างานร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน 
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และเสนอความคิดสร้างสรรค์ต่อที่ประชุม (4) สมานัตตตา (ความมีตน
เสมอ) คือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามท านองคลองธรรมในแต่ละกรณี โดยร่วมกันพัฒนา
กิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท าแบบประเมินความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office)  ผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ผู้วิจัย และผู้ร่วม
วิจัย ได้ประชุมเพ่ือร่วมกันเพื่อพิจารณาสิ่งที่ต้องประเมินโดยประชุมในเดือนกรกฎาคม 2563 และผล
จากการประชุมท าให้ได้ข้อสรุปสิ่งที่ต้องประเมินโดยวิเคราะห์จากสภาพที่คาดหวัง และลงมติเลือก
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและสามารถประเมินผลได้ตรงตามที่ต้องการ คือ กลุ่มผู้วิจัย
เลือกใช้แบบประเมินส าหรับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 3 โมเดล ได้แก่ ด้านการใช้โปรแกรม
ในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ และ
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาคุณภาพแต่ละด้าน ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล ก่อนการทดลอง
การใช้งาน จ านวน 20 คน ซึ่งโดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

 ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ประกอบด้วย ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และ
เจ้าหน้าที่ มีทักษะในการใช้งานงานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เข้าใจ และสามารถด าเนินการท า
ขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรม ระบบวางแผนงานด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้าน
บริหารงานทั่วไป และด้านงบประมาณ เนื่องมีคู่มือการใช้งานในระบบ ระดับที่ 2 ร่างข้อความ
กระดานเรื่องราว ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถร่างข้อความ
กระดานเรื่องราว ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ได้เป็น
อย่างดี รวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหาการกิจกรรม พัฒนาเนื้อหาเป็นข้อความกระดานเรื่องราวได้
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เป็นอย่างด ีระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถน าโปรแกรมต้นแบบมาใช้งานในสถานศึกษา และพัฒนาระบบสารบรรณเดิม เป็นระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office)  และด าเนินการทบทวนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่าง ๆ ไปพร้อมกัน  ระดับที่ 
4 ทบทวนโปรแกรม ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถทบทวน
โปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) และสรุปการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  
ตรวจสอบโดยละเอียดของโปรแกรมทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม ผล
การปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงระบบข้อมูล ได้ติดตั้งโปรแกรมระบบ
อี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเผยแพร่
โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไปยังระบบออนไลน์ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 5 ขั้นตอน ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะในการการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศอย่างเป็นระบบ ตามขั้น
การใช้ของระบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ผลการปฏิบัติ พบว่า 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ ตามบทบาทหน้าที่ของ
ระบบที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ด าเนินการน าโปรแกรมส าเร็จรูปของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือ
การใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมกับบริบทการท างานของโรงเรียนวังไม้แดง
วิทยาคม ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถ
วิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน กับ คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่ มี
ประสิทธิภาพ และรวบรวมความคิดเห็นร่วม ให้เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามที่คาดหวังไว้ 
ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัย สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่
จ าเป็น ด้านการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 ผลการด าเนินงานปฏิบัติการ 9 ขั้นตอน ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” ประกอบด้วย ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ  ผลการปฏิบัติ พบว่า 
ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ สามารถวิเคราะห์โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบ เพ่ือส่งมอบโปรแกรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)ให้กับสถานศึกษาได้ด าเนินการต่อไป ระดับที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร 
ครู และเจ้าหน้าที่สามารถใช้โปรแกรมการการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ระดับที่ 3 กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัย
สามารถก าหนดกรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมได้
เป็นอย่างด ีระดับที่ 4 ตัดสินใจ เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้ระบบ ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัย
สามารถวางแผนหรือก าหนดกลยุทธ์ส าหรับการน าเสนอการเรียนรู้การใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ที่เหมาะสม ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัยสามารถสร้างเค้า
โครงร่างการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ให้กับผู้ร่วมวิจัย ในภาพรวมที่สมบูรณ์ ระดับที่ 6 
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เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัยได้เตรียมเค้าโครงร่าง โดยการสรุปเนื้อหา
อย่างละเอียด วิเคราะห์เนื้อหา และจัดระเบียบรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ ระดับที่ 7 สร้าง
กระดานเรื่องราวการใช้งาน ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัยได้สร้างกระดานเรื่องราว ขั้นตอนการใช้
งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานวิชาการ 
รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานบริหารทั่วไป รายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงาน
บุคคล และรายละเอียดขอบเขตงาน ระบบบริหารงานงบประมาณ ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้
งาน ผลการปฏิบัติ พบว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และได้
ด าเนินการ คือ จัดหา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ใช้งานในห้องระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียน 
ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน  ผลการปฏิบัติ พบว่า คณะผู้วิจัยได้เปลี่ยนจากระบบสาร
บรรณเดิม ได้พัฒนามาเป็นระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา โปรแกรมได้อัปโหลดลงในระบบสถานศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ 
 ขั้นตอนที่ 4 การสังเกต ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของสมานัตตตา 
(ความมีตนเสมอ) คือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามท านองคลองธรรมในแต่ละกรณี โดย
ร่วมกันพัฒนากิจกรรมโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น โดยการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้แบ่ง
หนา้ที่เพ่ือให้สามารถประเมินผลได้อย่างครบถ้วนในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยรวม 20 
คน ได้ท าการประเมินการ กระบวนการขั้นตอน ใช้งานโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เป็น
โปรแกรมส าเร็จรูปของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) 
การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งาน
ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และได้น าผลการประเมินและการ
ตรวจสอบ มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล ซึ่ง กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนาคุณภาพแต่ละด้าน และหลังการทดลองการใช้งาน 
ซึ่งมีผู้ ให้ข้อมูล ก่อนการทดลอง และหลังการทดลองในวงจรที่ 1 การใช้งาน จ านวน 20 คน
 ผลการประเมิน ก่อน-หลังการทดลองในวงจรที่ 1  ปฏิบัติการความร่วมมือในการใช้งาน
ของระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ปรากฏผลดังนี้ 
 1) ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ก่อนการ
ปฏิบัติกับวงจรที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.50 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตาม
วงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ตามล าดับ 
 บ่งชี้ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี -ออฟฟิศ (e-Office)  พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 
2.96 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ตามล าดับ 
 3) ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามตัว
บ่งชี้ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดย
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พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.94 กับผลการประเมิน
หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ตามล าดับ 
 4) ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามตัว
บ่งชี้ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.62 กับผลการ
ประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ตามล าดับ 
 ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนผล ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของอัตถ
จริยา (การประพฤติประโยชน์) คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึง
ช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมในการท างานร่วมกัน โดยการจัดโครงการกิจกรรมการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน ซึ่งผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาเทคนิคการถอด
บทเรียน เพ่ือทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของ
เหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอก ซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ทั้งที่บรรลุผล และไม่บรรลุผล เน้นการ
ระดมสมอง พูดคุย เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็นกระบวนการท างานเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ 
เป็นการสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์จากผู้ร่วมวิจัย 
พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ และความรู้ใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่บรรลุผลและไม่บรรลุผลเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้  ด าเนินการในเดือน สิงหาคม-
กันยายน 2563 เป็นการสะทอ้นผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนว่าบรรลุผล และไม่บรรลุผล  

ก่อนการด าเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ประเมินการบรรลุผลตามความคาดหวังจากการ
พัฒนา โดยใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น เป็นการประเมินหลังการปฏิบัติ (After Acting) ของวงจรที่ 1 
แล้วน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเพ่ือสะท้อนผลในครั้งนี้ด้วย  
 ในการถอดบทเรียนเพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับ “ผลการปฏิบัติงานในวงจรที่ 1” เนื่องจากการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ (Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin (Lunenburg & 
Ornstein, 2000) มาใช้ โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน (Current Condition) หรือ
สภาพที่เป็นอยู่เดิมว่าเป็นอย่างไร ความคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับ (Desired Condition) ที่ก าหนดทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไว้คืออะไร  พลังขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Force for Change) ที่
น ามาใช้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังมากน้อย
เพียงใด เหตุปัจจัยจากภายในและจากภายนอกอะไรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนั้น มี
ข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่บรรลุผลตามความคาดหวัง และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่ไม่บรรลุผล
ตามความคาดหวัง และในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ได้เกิดสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resistances to Change) อะไรบ้าง แล้วจากสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มี
แนวทางอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิม (Increase) พลังขับให้มีประสิทธิภาพ และลด 
(Reduce) สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้หมดไปหรือลดน้อยลง ทั้งนี้ เพ่ือผลต่อการวางแผน
เพ่ือพัฒนาในรอบที่ 2 ต่อไป ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพลังขับที่ใช้อยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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หรือแสวงหาพลังขับใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่ามาใช้แทน หรือทั้งกรณีปรับพลังขับเดิมและเพ่ิงพลังขับ
ใหม ่ ดังปรากฏผลการถอดบทเรียนเพื่อการสะท้อนผลไปสู่การปฏิบัติในวงจรที่ 2 มีดังนี้ 
 1) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันก่อนปฏิบัติการความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) โมเดล 5 ระดับ ด้านการใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) โมเดล 5 ระดับ การเสริมทักษะการใช้
โปรแกรมระบบอ-ีออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) โมเดล 9 ระดับ ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมโดย
ภาพรวมพบว่า สภาพปัจจุบันของทั้ง 3 ด้าน  แต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้  
 2) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ 
ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ  ระดับที่ 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม 
ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม การวัด และประเมินผลใช้การประเมินความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอีออฟฟิตส าหรับผู้ใช้งาน เมื่อน ามาพิจารณาการปฏิบัติงานความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในวงจรที่ 1 การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามตัวบ่งชี้
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.96 กับผลการประเมิน
หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ตามล าดับ 
 3) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ 
ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ระดับที่ 4 วิเคราะห์  ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ การวัด และประเมินผลใช้
การประเมินความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอีออฟฟิตส าหรับผู้ใช้งาน เมื่อน ามาพิจารณาการปฏิบัติงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในวงจรที่ 1 ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามตัวบ่งชี้ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมิน
ได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.94 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
ตามล าดับ  
 4) การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม ประกอบด้วย 9 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ระดับที่ 2 เข้าใจ
เนื้อหา ระดับที่ 3 กรอบวัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ ระดับที่ 4 ตัดสินใจ เลือกกลยุทธ์การ
เรียนรู้การใช้ระบบ ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา ระดับที่ 7 สร้าง
กระดานเรื่องราวการใช้งาน ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือ
การใช้งาน เมื่อน ามาพิจารณาการปฏิบัติงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ในวงจรที่ 1 ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามตัวบ่งชี้
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.62 กับผลการ
ประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ตามล าดับ  
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 วงจรที่ 2 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผน ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของ
ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) คือการกล่าวค าสุภาพไพเราะต่อผู้ร่วมวิจัย ท าให้มีความ
สมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือต่อกัน ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วย
เหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้ยินยอมด้วยความสมัคใจ โดยการระดมสมองเพ่ือพัฒนาในวงจรที่ 2 จาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ผลการด าเนินงาน พบว่า ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และระดมสมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากประสบการณ์การ
ท างานร่วมกันในวงจรที่ 1 ที่ผ่านมาของตนเองในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังไม่บรรลุ และบรรลุได้เสนอ
แนวคิดในการพัฒนาหลากหลายประเด็นด้วยกัน   
 การน าเสนอแนวทางใหม่ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ผลการด าเนินงานพบว่า 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ศึกษาแนวทางร่วมกันใหม่ในวงจรที่ 2 นี้เพ่ือหาจุดที่จะต้องพัฒนาร่วมกันอีก
รอบในขั้นตอนที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุตามเป้าหมาย  
 การระดมสมองเพ่ือการท างานร่วมกันในวงจรที่ 2  ผลการด าเนินงาน พบว่า ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัย มีความเข้าใจตรงกันในการพัฒนาตามรูปแบบที่ได้ร่วมกันระดมความคิดและจาก
ประสบการณ์ในวงจรที่ 1 ได้เป็นอย่างดีเพ่ือปรับปรุงทิศทางการท างาน  
 การถอดบทเรียน หลังจากได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 6 การวางแผน ใหม่เรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ในประเด็น 1) ผล
การด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 
 ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่ ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของสมานัตต
ตา (ความมีตนเสมอ) คือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามท านองคลองธรรมในแต่ละกรณี โดย                   
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะในการการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศอย่างเป็นระบบ ตามขั้นการใช้ของระบบระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) สามารถใช้งานในระบบ
อี-ออฟฟิศ ตามบทบาทหน้าที่ของระบบที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ได้ด าเนินการน าโปรแกรมส าเร็จรูปของ
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือการใช้งาน
ของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยมีคู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่เหมาะสมกับ
บริบทการท างานของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน กับ 
คู่มือการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ที่มีประสิทธิภาพ และรวบรวมความคิดเห็นร่วม ให้
เกิดประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาตามท่ีคาดหวังไว้ 
 การถอดบทเรียน หลังจากได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันถอดบทเรียน การเรียนรู้ที่ได้จากการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ในประเด็น 1) ผลการ
ด าเนินงาน 2) ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรค 3) ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ 4) การ
เรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ 
 ขั้นตอนที่ 8 ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของอัตถจริยา (การประพฤติ
ประโยชน์) คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุง
ส่งเสริมในทางจริยธรรมในการท างานร่วมกันในกิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ใน
โรงเรียน โดยการสังเกตผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้แบ่งหน้าที่เพ่ือให้สามารถประเมินผลได้
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อย่างครบถ้วนในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยรวม 20 คน ได้ท าการประเมินการ 
กระบวนการขั้นตอน ใช้งานโปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปของ
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และโรงเรียนในสังกัดเดียวกัน ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี -ออฟฟิศ ให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม และได้น าผลการประเมินและการตรวจสอบ มา
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินสภาพปัจจุบันก่อนการพัฒนา
คุณภาพแต่ละด้าน วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูล ก่อนการทดลอง วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 
ในการใช้งาน จ านวน 20 คน ผลการประเมิน ก่อนการปฏิบัติ  วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ปฏิบัติการ
ความร่วมมือในการใช้งานของระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  
ปรากฏผลดังนี้ 
 1) ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ก่อนการ
ปฏิบัติ วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.50 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และ
วงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.66 ตามล าดับ 
 2) ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตัวบ่งชี้ 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.94 กับผลการประเมิน
หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และ 4.61 ตามล าดับ 
 3) ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตัวบ่งชี้ 
ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณา
จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 362 กับผลการประเมินหลังการ
ปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.75 ตามล าดับ 
 4) ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตัวบ่งชี้ 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 2.96 กับผลการ
ประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.63 ตามล าดับ 
 ขั้นตอนที่ 9 การสะท้อนผลใหม่ ผู้วิจัยใช้หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของ
สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ซึ่งผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ของปฏิบัติการความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้
งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยภาพรวม พบว่า เมื่อพิจารณา
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จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ผลการประเมิน หลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.66 ตามล าดับ แตล่ะด้าน มีรายละเอียดดังนี้  
 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ได้แก่ ด้านวิชาการ การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย 5 ระดับ 
คือ ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ระดับท่ี 2 ร่างข้อความกระดานเรื่องราว ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม 
ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม ระดับที่ 5 ส่งมอบโปรแกรม โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.65, 4.55 
และ4.40 คือ คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถติดตามตรวจสอบงานการบริหารจัดการภายใน และ
ภายนอกองค์การ มีแนวทางการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียน มีคู่มือระบบ “อี-
ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาชั้นน า มี
นวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
มีความสามารถลงมือปฏิบัติจริง มีการทดลองใช้ และการประเมินผลการพัฒนาเพ่ือให้ทราบ
ข้อบกพร่อง และน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 2) ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 มีผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)”   ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 วางแผนโครงการ ระดับที่ 2 ร่าง
ข้อความกระดานเรื่องราว ระดับที่ 3 พัฒนาโปรแกรม ระดับที่ 4 ทบทวนโปรแกรม ระดับที่ 5 ส่ง
มอบโปรแกรม เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่มนระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.61 
 3) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ตั้งเป้าหมาย ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ 
ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ระดับที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรียงจากมากไปหาน้อย มีค่าเฉลี่ย 4.80, 
4.75 และ 4.60 คือ ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถช่วยยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ ระบบการอบรม ระบบการเงินและพัสดุ เป็นต้น บุคลากรทางการศึกษา
มีความสามารถปฏิบัติงาน ในการใช้ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
แนวทางในการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการอบรมการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” 
 4) ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับที่ 1 
ตั้งเป้าหมาย ระดับที่ 2 พัฒนาการออกแบบ ระดับที่ 3 สร้างเนื้อหา ระดับที่ 4 วิเคราะห์ ระดับที่ 5 
เพ่ิมประสิทธิภาพ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.90, 4.85 และ 4.80 คือ ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เช่น ระบบการควบคุมอัตโนมัติปฏิบัติงานผิดพลาด สามารถช่วย
ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ ระบบการอบรม ระบบ
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การเงินและพัสดุ เป็นต้น และมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการท างานเกี่ยวกับระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)”  ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
 5) การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม ประกอบด้วย 9 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการ ระดับ ที่ 2 เข้าใจ
เนื้อหา ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ใช้งานระบบ ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ใช้งานระบบ 
ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ระดับที่ 6 เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราว
การใช้งานระบบ ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน  
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.55, 
4.50 และ 4.45 คือ มีการสะท้อนผลอย่างเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกส าหรับการติดต่อสื่อสาร 
และเพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติงาน มีเจ้าหน้าที่การสังเกตผลของขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้
เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเตรียมการ โดยจัดให้มีห้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Office) ในโรงเรียน เพ่ือการเพ่ิมความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร ครูบุคลากร และใช้ประโยชน์ส าหรับการ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) ผลการประเมินหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ประกอบด้วย 9 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การ
วิเคราะห์ความต้องการ ระดับ ที่ 2 เข้าใจเนื้อหา ระดับที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้งานระบบ 
ระดับที่ 4 เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้งานระบบ ระดับที่ 5 สร้างเค้าโครงร่าง ระดับที่ 6 เตรียมเค้า
โครงร่างเนื้อหา ระดับที่ 7 สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งานระบบ ระดับที่ 8 พัฒนาโปรแกรมการใช้
งาน ระดับที่ 9 อัปโหลดโปรแกรมเพ่ือการใช้งาน  โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.63  
 ขั้นตอนที่ 10 การสรุปผลจากผลการด าเนินงานในวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ผู้วิจัยใช้
หลักพุทธธรรม คือ สังคหวัตถุ 4 ในด้านของสมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือท าตนเสมอต้นเสมอ
ปลาย ถูกต้องตามท านองคลองธรรม ซึ่งปฏิบัติการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม วงจรที่ 1 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันจัดท าแบบประเมินผลของปฏิบัติการความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) โดยประเมิน 3 ด้าน คือ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การใช้
โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้
งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ท าการประเมินผล 3 ระยะ คือ 
ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังในตารางที่ 4.27 ถึง 4.30 ดังนี้ 

ผลจากการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ตามตัวบ่งชี้
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการเสริมทักษะการ
ใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม พบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 
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3.50 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66 ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.27 
              หลังจากได้ด าเนินงานการปฏิบัติการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 ทั้ง 10 ขั้นตอน ด าเนินการส าเร็จทุกขั้นตอน ผู้วิจัยได้
เสริมแรงทางบวกโดย ได้กล่าวค าขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และได้จัดท าวุฒิบัตรใน
การเข้าร่วมโครงการทั้ง 3 กิจกรรม ดังกล่าว ซึ่งท าให้คณะผู้บริหาร และคณะครูได้ร่วมกิจกรรม
โครงการอบรมธรรมภาคฤดูร้อน ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมที่เป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจตลอดระยะเวลา
ในการด าเนินงานวิจัย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย โดยมีการให้ การเสียสละ การ
แบ่งปันเพ่ือประโยชน์แก่คนอ่ืน ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว ปิยวาจา การพูดจาด้วยถ้อยค า
ไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดี
ต่อกัน อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อผู้ร่วมวิจัย
ให้รับรู้และเข้าใจตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยร่วมกิจกรรมโครงการอบรมธรรมภาคฤดูร้อน ปรากฏผล
ดังภาพ 5.2  

 
ภาพที่ 5.2 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมธรรมภาคฤดูร้อน 
หลังจากได้ด าเนินงานการปฏิบัติการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม เสร็จสิ้นทั้ง 10 ขั้นตอน  

    
 2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) 
  2.1 ก่อนด าเนินการวิจัย การด าเนินงานของการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และ
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บุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-
Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม มีครูบางท่านอาจมีเวลาไม่พอในการเข้าร่วมทั้ง 3 กิจกรรม 
ซึ่งผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งบางครั้งเวลาว่างอาจไม่ตรงกัน บางท่านไม่ได้
สนใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยเข้าใจว่าท่านคงไม่มาร่วมในครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไป 
หลังจากได้ด าเนินการวิจัยในการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ท่านที่
ไม่ให้ความสนใจเหมือนจะไม่มาอีกในครั้งต่อๆไป แต่ท่านเริ่มให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมทักษะต่าง ๆ มากข้ึน อีกท้ังเห็นผลการพัฒนาจึงท าให้มีการสนับสนุน
ให้เกิดให้มีในระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 

 2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ทั้ง 3
โมเดล ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นในสถานศึกษา ผู้วิจัยคิดว่าทั้ง 3 กิจกรรม จะด าเนินได้แบบไม่
สมบูรณ์แบบ แต่หลังจากที่ได้มีการท างานร่วมกันทุกฝ่าย มีการแสดงความคิดเห็นจากฝ่ายแผนงาน
ต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบ มากขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงมือท างานด้วยความเต็มใจ
รู้ และเข้าใจบทบาทในการใช้ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ตนเองมากขึ้น ซึ่งท าให้ด าเนินการครบทั้ง 
3 กิจกรรมโดยสมบูรณ์แบบ 

 2.3 บุคคล-ระดับตัวบุคคล (self) ในวันแรกที่จัดกิจกรรมบางท่านไม่ได้มาเข้าร่วม
กิจกรรม โดยได้แจ้งกับผู้วิจัยว่าอาจไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แต่หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว 
ท่านก็มาร่วม และได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการท างานเป็นทีม ท าให้เห็นจุดบอดของตนเอง ซึ่งเป็น
แรงผลักดันใหต้นเอง และคนอ่ืนท างานจนประสพผลส าเร็จ  

 2.4 ในการปรับตัวท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนนั้น ทั้งหมดทุกคนอาจอาจจะท างานได้ไม่ลง
ตัว แต่การปฏิบัติงานในครั้งนี้สามารถท างานร่วมกันได้ดี มีการทั้งยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
และคนอ่ืน เพ่ือการพัฒนากิจกรรมอย่างประสิทธิภาพ มีการประชุมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีการ
ยอมรับและการเสียสละในการพิจารณางานให้ดีร่วมกัน  
                2.5 พ้ืนที่ในการท าวิจัย โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เริ่มแรกผู้วิจัยไม่ได้คาดหวังในการ
ด าเนินงานของการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เนื่องจากใช้งบ
ประมานเป็นจ านวนมากในการบริหารจัดการการพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม เป็นระบบที่เชื่อมโยงโรงเรียนในสังกัดเดียวกันของจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด และ
เรื่องการมีงบด าเนินการไม่เพียงพอ สุดท้ายโรงเรียนมีมติให้ตั้งงบประมานบรรจุไว้ในแผนงบประมาน
ประจ าปี    
                    2.6 การใช้กระดาษ A 4 เพ่ือการใช้งานระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม โดยแปลงระดาษสู่ระบบการใช้งานทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2) ฝ่าย
วิชาการ 3) ฝ่ายกิจการนักเรียน และ 4) ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โดยการเปรียบเทียบผลการใช้
โปรแกรมระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม เพ่ือลดปริมานการใช้กระดาษ 
และเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญ ปรากฏดังภาพที่ 5.3  
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ภาพที่ 5.3 การเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมระบบ อี-ออฟฟิศ (e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม เพ่ือลดปริมานการใช้กระดาษ และเพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารที่ส าคัญ 
 
 3) การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ 
  3.1 ในการชี้แจงแนวคิดและแนวปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  จากการ
ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ด าเนินงาน ส่งผลท าให้เกิดความรู้ใหม่ทีเ่ข้าใจบทบาทในการใช้ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) การระดม
สมองเพ่ือดึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกัน และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนนี้ คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง อย่างใจในการท างานร่วมกัน โดยการแสดงความ
คิดเห็นไม่ว่าจะถูก หรือผิดเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ใหม่ร่วมกัน และช่วยส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนคิดต่อยอด
แนวความคิด และมีการฝึกทักษะการระดมสมองตระหนักถึงศักยภาพจากประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจัย
เอง นอกจากนี้ยังมกีารจัดท าแบบประเมินผลการบรรลุความคาดหวังจากการพัฒนา ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัย ได้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจร่วมกันว่า ปัญหาของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ได้ร่วมกันเสนอแนวคิดในการปฏิบัติในกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของการท างาน การวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
เพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้มีความชัดเจนร่วมกัน และจัดท าแผนงานส าหรับการปฏิบัติร่วมกันในทุก
ขั้นตอนการท างาน พิจารณาการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลตามสภาพที่คาดหวังของการพัฒนา 
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยพิจารณาตามประเด็นการวิจัยที่ได้ก าหนดปัญหาไว้ และวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา
ร่วมกันไว้ โดยไม่ออกนอกประเด็นในการท างาน 

 3.2 ในการสัมมนาหรือเสวนาโต๊ะกลมร่วมกัน เพ่ือท าความเข้าใจในเทคนิคที่จะใช้ใน
การวิจัย ท าให้ผู้ร่วมวิจัยได้เรียนรู้ได้มากขึ้น อันจะเกิดความสนใจในการปฏิบัติ  ส่งผลท าให้เกิด
ความรู้ใหม่ ซึ่งผู้วิจัยมีความเป็นกันเองกับผู้ร่วมวิจัยเป็นอย่างมากเนื่องจากปฏิบัติในสถานศึกษา
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เดียวกันเป็นเวลานาน ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ร่วมวิจัยได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันมากขึ้น ร่วมทั้งการ
น าเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีร่วมกัน มีการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ร่วมวิจัยได้มี
การเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีในการท างานร่วมกัน  โดยวิเคราะห์ร่วมกันตามแนวคิดต่าง ๆ ผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจัยได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ คือ 1) การส ารวจ ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์
ระบบงาน  2) การออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ 3) การติดตั้ง
และฝึกอบรมการใช้งานระบบงานบริหารส านักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติ และผู้ดูแลระบบ 
4) การเปิดใช้งาน การใช้ประโยชน์เชิงบริหาร และการประเมินผลการใช้งาน 5)  ข้อปฏิบัติในการ
ผลักดันและสนับสนุนการใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษาระบบงาน 6) ข้อเสนอแนะการใช้งานและ
การต่อขยายระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขั้นสูง ในการปฏิบัติคณะผู้วิจัยได้ร่วมกันพิจารณา
ช่วงเวลา และวิธีการที่เหมาะสมในการท าการประเมินกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน และได้มอบหมายให้มีการ
แบ่งหน้าที่กัน เพ่ือท าการเก็บข้อมูลจากการประเมิน และได้รับข้อมูลกลับมาครบถ้วน  

 3.3 ในการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน ในการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนนั้น เกิดจากแนวคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จผู้วิจัยต้องสร้างความ
เป็นกันเอง ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ที่การที่ผู้ร่วมวิจัยท าหลาย ๆ รอบ ส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่
ว่าการปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยคิดแผนกันเองก่อน จึงท าให้ได้หลากหลายแนวคิด พร้อมทั้งการก าหนด
แผนการด าเนินงานได้ดี มีการระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธาร 2 สาย มีการเรียนรู้และความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และประสบการณ์ร่วมท างานที่ใช้ขั้นตอน
ของกระบวนการวิจัย ในการแก้ไขปัญหา ผู้ร่วมวิจัยได้เรียนรู้ และเข้าใจขั้นตอนของการบรรจบกัน
ของธาร 2 สาย ได้ด ี

 3.4 ในการถอดบทเรียนแต่ละขั้นตอนนั้น ท าให้ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้ทบทวนการ
ปฏิบัติในแต่ละข้ันตอน ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน มีการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน ได้ความรู้
และได้ฝึกทักษะพ้ืนฐานในขั้นตอนของการวิจัย ร่วมกันทบทวนการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานร่วมกันเป็นอย่างดี  

4) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย 
 4.1 การท างานแบบร่วมมือกัน ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และประสบ

ผลส าเร็จของงานได้ดี มีการปรึกษา ในขั้นตอนในการท างาน มีความเป็นระบบการปฏิบัติงานมากขึ้น 
ก่อเกิดการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  

 4.2 การท างานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน และการเข้าใจ
เป้าหมายของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน จึงจะสามารถด าเนินการสร้างวิธีปฏิบัติที่เกิดจากการ
พิจารณาร่วมกัน จะท าให้เกิดความเข้าใจและได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างาน ดังจะเห็นได้จาก
ปรากฏการณ์ ที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วมกันเสนอแนวคิดของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน เข้าใจร่วมกันในขั้นตอน และวิธีการ
แก้ไขปัญหาให้มีความชัดเจนในทุกขั้นตอนการท าวิจัย เพื่อการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

 4.3 ในการท างานแต่ละครั้งทุกขั้นตอน ย่อมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ ในการถอด
บทเรียน การร่วมกันประเมินผลในการท าวิจัยร่วมกันในทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังจะเห็นได้จากการ
ร่วมมือกันแสดงความคิดเห็นในการท าแบบประเมินกิจกรรม ทั้ง 3 ด้าน มีการร่วมมือวางแผนการ
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ปฏิบัติงานร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่จากการปฏิบัติ
เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา การทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัตินั้นร่วมกัน ท าให้เกิดผล
ดีในการด าเนินงาน  

5) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมวิจัย 
  5.1 ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้เกิดองค์ความรู้ในการท างานแบบร่วมมือกัน ในวงจรที่ 1 

วงจรที่ 2 ทั้ง 10 ขั้นตอน แต่ละข้ันช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากในแต่ละขั้นตอน
มีความยาก ซึ่งต้องเข้าใจอย่างละเอียด อันจะส่งผลส าเร็จของกิจกรรมได้ดีมาก ดังจะเห็นได้จากการที่
ผู้ร่วมวิจัย แต่ละคนมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ในระดับประสบการณ์ของตนเอง เกิดพลังขับในการท างาน
ได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งการท างานร่วมกันจ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นคิดต่อยอดแนวความคิดอ่ืนๆ ได้ดีขึ้น  

  5.2) ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเกิดการท างานที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)”  ทุกคนเข้าใจเป้าหมายร่วมกันเป็นอย่างดี ได้วิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม ดัง
จะเห็นได้จากปรากฏการณ์ การระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธาร  2 สาย ได้แก่ สาย
ประสบการณ ์และสายวิชาการร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และ
ประสบการณ์ร่วมท างานที่ใช้ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย ในการแก้ไขปัญหา ผู้ร่วมวิจัยได้เรียนรู้ 
และเข้าใจขั้นตอนของการบรรจบกันของธาร 2 สาย ได้ด ี   

6) การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  
  6.1 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ได้รับการพัฒนาจากระบบสารบรรณเดิม และแก้ไข

ปัญหาระบบสารบรรณในโรงเรียน และเครือข่ายในสังกัดร่วมกัน การพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ         
(e-Office) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนมี
อี-ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือการใช้งานของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจและได้
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างานจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษาในทิศทางท่ีเหมาะสม  

 6.2 องค์กรที่สังกัด โดยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดทิศการ
พัฒนา มีการพัฒนาในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการให้ความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด
ในการฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน การฝึกทักษะการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน ในการปฏิบัติ
หน้าที่ก็มีความรับผิดชอบร่วมกัน  

7) การเรียนรู้โดยภาพรวม 
ผลการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังกล่าวนั้น ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้

วิเคราะห์แล้ว เห็นว่า นอกจากจะน าเอาหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมมาใช้อย่างจริงจัง รวมทั้งน าเอาชุดของความคิดความเชื่อดังกล่าวในองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติมาใช้แล้ว ผู้วิจัยยังให้ความส าคัญกับการน าเอาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น ามาใช้ด้วย  
โดยเฉพาะการกระตุ้นให้ทุกคนมีความเป็นผู้น าตนเอง เป็นผู้น าเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และประการ
ส าคัญ คือการน าเอาหลักค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 ในกรณีการกระตุ้นให้ทุกคนเป็นผู้น าตนเอง (self-leaders) นั้น เพราะในทางทฤษฎีถือว่า 
ไม่มีใครเป็นผู้น ามาแต่เกิด แต่สามารถจะสร้างขึ้นได้ (Not everyone is born a leader, but 



328 

 

anyone can become one) (TRISOFT team, 2019) การเป็นผู้น าตนเองส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างาน ดัง Fowler (2021) กล่าวว่า ผู้น าตนเองมีแนวโน้มที่จะใช้ความพยายามอย่างรอบคอบ
ในนามขององค์กรของตนผู้น าตนเองมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกเชิงบวกเกี่ยวกับงานของตนและผู้น า
ตนเองมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานในระดับสูงรับรององค์กรของตนต่อผู้อ่ืน กับองค์กรของพวกเขาและ
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองขององค์กรที่ดี (self-leaders are more likely to expend discretionary 
effort on behalf of their organizations, self-leaders are more likely to have positive 
feelings about their jobs, and self-leaders are more likely to perform at high levels, 
endorse their organizations to others, remain with their organizations, and act as 
good organizational citizens) นอกจากนั้น หากผู้น าตนเองนั้นมีความเป็นผู้น าเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงด้วย จะยิ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน เพราะคนที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้นมี
ทักษะที่ส าคัญต่อการท างานที่มีประสิทธิผล ดังเช่น ส่งเสริมนวัตกรรม ด าเนินการอย่างรวดเร็ว รักษา
มุมมองเชิงกลยุทธ์  พัฒนามุมมองภายนอก และสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้น  (foster 
innovation, act quickly, maintain strategic perspective, develop external 
perspective, and inspire and motivate) (Folkman, 2020)  

 ในกรณีการน าเอาหลักค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจให้การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยทาง
พุทธศาสนา ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ จึงมีความคุ้นเคยต่อการน าเอาค า
สอนทางพุทธศาสนามาใช้ในการท างาน โดยเฉพาะค าสอนที่เรียกว่า  อิทธิบาท 4  หมายถึง เส้นทาง
แห่งความส าเร็จประกอบด้วย 1) ฉันทะ คือ ความตั้งใจ ปณิธาน 2) วิริยะ คือพลังงาน; ความ
พยายาม; ออกแรง 3) จิตตะคือความคิด; ความคิดเชิงรุก และ 4) วิมังสา คือการสืบสวน; การตรวจ; 
การให้เหตุผล; การทดสอบ (path of accomplishment ประกอบด้วย 1) ฉันทะ คือ will; 
aspiration 2) วิริยะ คือ energy; effort; exertion 3) จิตตะ คือ thoughtfulness; active 
thought และ 4) วิมังสา คือ investigation; examination; reasoning; testing) (Phra 
Thammapitaka (Prayut Payutto), 2003) อีกค าสอนหนึ่ง คือ สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่
ช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ท าให้
คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ประกอบด้วย 1) ทาน คือ การให้ 2) ปิยวาจา คือ การใช้วาจาด้วยถ้อยค า
ที่สุภาพและที่มีประโยชน์ 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
และ 4) สมานัตตตา คือ การวางตัวให้เหมาะสม (Sihong, 2016) 

 ผลจากการพัฒนาการเรียนรู้โดยระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
ด้วยหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น ส่งผล
ให้ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียน ต่างเกิดการเรียนรู้จากการด าเนินงาน ผู้วิจัยขอไม่น ารายละเอียด
ของแต่ละกลุ่มมากล่าวถึงในบทความวิจัยนี้ เพราะมีมากมาย แต่ขอน าเอาประเด็นส าคัญที่เป็นการ
เรียนรู้ที่เห็นพ้องต้องกันทั้งผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียน มากล่าวถึง ใน 3 ประเด็น ดังนี้ คือ 1) 
ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท างาน 2) ความตระหนักถึงความส าคัญของ
การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา (lifelong learners) และ  3) ความตระหนักถึงความส าคัญของการ
สะท้อนผลจากการปฏิบัติ ซึ่งแต่เดิมมักปล่อยปละละเลย  
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7) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ (Knowledge Gained from Practice) 
  1) เป็นองค์ความรู้ในลักษณะเป็นทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ในบริบทเฉพาะ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติเพ่ือยกระดับคุณภาพของการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) กับการ
ท างานในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ไม่เป็นองค์ความรู้เชิงอ้างอิงที่เป็นผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
หรือการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งจากการประมวลภาพโดยรวมจากการถอดบทเรียนและการสะท้อนผล 
พบว่า งานวิจัยนี้ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห์พลังขับ 
(Force-Field Analysis) ของ Kurt Lewin โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected 
Change) กับปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่น ามาใช้ รวมทั้งสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
(Resistance to Change) และการเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) 
ดังนี้ 
  2) การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected Change) ในงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ประกอบด้วย ด้านการใช้โปรแกรมในการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มีความคาดหวังว่า โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคมมีระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) ที่มีมาตรฐาน และมีคู่มือการใช้งานที่ดี  ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-
ออฟฟิศ คาดหวังให้ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เกิดทักษะการเรียนรู้การใช้งานในระบบได้เป็นอย่างดี 
และด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) คาดหวังให้ผู้บริหาร ครู และ
เจ้าหน้าที่ มีการพัฒนาทักษะที่ดีในการใช้งานระบบอ-ีออฟฟิศ (e-Office)  
  3) ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้และเชื่อว่าส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในทางที่ดีขึ้น ทั้งกรณีของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ดังกล่าว
ก่อนการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติวงจรที่ 1 และหลังการปฏิบัติวงจรที่ 2 ผลการประเมินแต่ละด้าน 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังในตารางที่ 4.23 ถึง 4.26  
   3.1 แนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) เพ่ือเป็นทิศทางการ
ด าเนินงานที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน ดังนี้ 1. มุ่งสร้างการมี
ส่วนร่วมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่เดียวกัน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 2. มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการใช้งานใน
รูปแบบต่าง ๆ 3. มุ่งพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้และท างานร่วมกันเป็นทีม  4. 
มุ่งจัดเตรียมสถานศึกษาให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการพัฒนางานอย่างเป็นระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3.2 กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา (Strategies for Development) เพ่ือเป็นกรอบให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแนวคิดในการพัฒนาที่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะยึดถือ ดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจ 
ความตระหนัก และความรักในสิ่งที่ท าหรือในงานที่รับผิดชอบ 2. เสริมสร้างและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ อดทน และเพียรพยายาม 3. กระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจ 
ตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ 4. สร้างวิธีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผล และน าสู่การ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
   3.3 แนวทางในการพัฒนา (Ways for Development) ประกอบด้วยโมเดล
ปฏิบัติการ 3 โมเดล ดังนี้ 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) มี 5 ขั้นตอน
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ประกอบไปด้วย  (1) วางแผนโครงการ (2) ร่างข้อความกระดานเรื่องราว  (3) พัฒนาโปรแกรม 
(4) ทบทวนโปรแกรม  (5) ส่งมอบโปรแกรม 2) การเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ  มี 5 
ขั้นตอนประกอบไปด้วย (1) ตั้งเป้าหมาย (2) พัฒนาการออกแบบ (3) สร้างเนื้อหา (4) วิเคราะห์ (5) 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 3) การพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบไปด้วย 
9 ขั้นตอน (1) การวิเคราะห์ความต้องการ (2) เข้าใจเนื้อหา  (3) วัตถุประสงค์การเรียนรู้การใช้ระบบ  
(4) เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้การใช้ระบบ (5) สร้างเค้าโครงร่าง  (6) เตรียมเค้าโครงร่างเนื้อหา (7) 
สร้างกระดานเรื่องราวการใช้งาน  (8) พัฒนาโปรแกรมการใช้งาน  (9) อัปโหลดโปรแกรมการใช้งาน  
   3.4 สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) ที่เกิดขึ้นในการพัฒนา
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) คือ  1) การอบรมทักษะผู้ร่วมวิจัยมีบางท่านอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการ
เข้าร่วมวิจัย เนื่องจากมีภาระเรื่องงานสอน และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับผิดชอบ 2) บางท่านอาจมี
ประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ไม่มากพอเลยท าให้การอบรมเพ่ิมเวลาในการอธิบายและ
การดูแลงานร่วมกันท า หรือท าความเข้าใจในการใช้งานเพ่ิมเติมจนกว่าผู้เข้าร่วมวิจัยจะเริ่มท าได้ จึง
ได้ใช้เวลาเพิ่มข้ึนอีก  
   3.5 การเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) ที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวข้างต้น มีดังนี้ คือ 1) เพ่ือผลต่อการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ให้ดี ควร
มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ในกระบวนการท าวิจัย
ร่วมกัน พร้อมทั้งการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการช านาญ 2) ปรับพลังขับเดิม
และเพ่ิมพลังขับใหม่ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ควรเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอน 
ระบบการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  โดยมีการเพ่ิมทักษะทางการใช้งานร่วมกัน 3) การ
สร้างความเข้าใจให้มาก เพื่อให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงาน มีความรอบคอบและมีความเพียร
ให้เกิดความรับผิดชอบต่อบทบาท หน้าที่ในการใช้งานในระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจากการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
 5.2.1 การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด  ที่พบว่า มีการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนทั้งในด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ประกอบด้วย 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรม
ระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการ
ใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ซึ่งเพ่ือให้มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยขอน า
แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงเปรียบเทียบในแต่ละด้าน ดังนี้ภาพที่ 5.1-5.4   
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 ภาพที่ 5.4 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรม
ในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
   

 
   
 ภาพที่ 5.5 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรม
ในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
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แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผล 

ก่อน 

วงจร 1 

วงจร 2 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

แผนภูมิแสดงการเปลีย่นแปลงการปฏบิัติงาน กิจกรรมที ่1 

ก่อน 

วงจรที่ 1 
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แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2 

  ก่อน 

 วงจรที่ 1 
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 ภาพที่ 5.6 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรม
ในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ก่อน
วงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
 

 
 
 ภาพที่ 5.7 แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินผลปฏิบัติด้านการใช้โปรแกรม
ในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) ก่อนวงจรที่ 1 หลังวงจรที่ 1 และหลังวงจรที่ 2 
 
 การพัฒนาระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ก่อนการปฏิบัติ 
วงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่
ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.50 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.66 ตามล าดับ ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้น าเอาหลัก
ค าสอนทางพุทธศาสนามาใช้เป็นข้อคิดเตือนใจให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องและตรงตามหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ในงานวิจัย มีลักษณะดังนี้ (1) ทาน (การให้) 
คือการเอ้ือเฟ้ือให้ค าแนะน าผู้ร่วมวิจัยให้เข้าใจ แบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการปฏิบัติการ 
เสียสละเวลาลงมาช่วยในบางโอกาสที่งานเร่งด่วน ของโรงเรียน (2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ (วาจา
เป็นที่รัก) คือการกล่าวค าสุภาพไพเราะต่อคณะผู้ร่วมวิจัย มีความสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความ
รักใคร่นับถือ ตลอดถึงการใช้ค าพูดแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้ยินยอม
ตาม (3 )  อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์ )  คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ า เ พ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมในการท างานร่วมกัน โดยการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียน ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ต่อที่ประชุม (4) สมานัตตตา (ความมีตนเสมอ) คือท าตนเสมอต้นเสมอปลาย 
ถูกต้องตามท านองคลองธรรมในแต่ละกรณี โดยร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอี -
ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาคน ทั้งผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย 
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แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 3 
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ส่งผลให้ระบบการท างานเป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งท าให้ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการใช้งานของระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม   

5.2.2.  การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดหวัง (Unexpected Change) 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ก่อนด าเนินการวิจัยการด าเนินงานของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ 
(e-Office) โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ในด้านต่าง ๆ มีบางท่านอาจให้ความสนใจน้อย หลัง
ด าเนินการวิจัยการด าเนินงานของการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏใน
โปรมแกรม ได้รับการพัฒนาจากทีมงานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อทีมผู้ร่วมวิจัยและองค์กรด้วย ส่งผลให้  
ครู และเจ้าหน้าที่ มีความสนใจและกระตือรือร้นในการฝึกทักษะมากขึ้น อาจเนื่องจากว่า ระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) มีความจ าเป็นมากต่อสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องได้น ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานในสถานศึกษา และการใช้กระดาษ A 4 เพ่ือการใช้งานระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยแปลงระดาษสู่ระบบการใช้งานทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 2) ฝ่ายวิชาการ 3) ฝ่ายกิจการนักเรียน และ 4) ฝ่ายส่งเสริมและบริการ โดยรวม ระบบสารบัญ
เดิมเดิมใช้กระดาษ 288 ริมต่อปี ( 1 ริม = 500 แผ่น) เริ่มใช้ระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 
ประหยัดการใช้งาน 121 ริม คิดเป็นร้อยละ 42.01 โดยแยกจ านวนในแต่ละฝ่าย ดังนี้ (1) ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป เดิมใช้กระดาษ 106 ริมต่อปี ประหยัดการใช้งาน 46 ริม คิดเป็นร้อยละ 43.39 (2) 
ฝ่ายวิชาการ เดิมใช้กระดาษ 97 ริมต่อปี ประหยัดการใช้งาน 39 ริม คิดเป็นร้อยละ 40.20 (3) ฝ่าย
กิจการนักเรียน เดิมใช้กระดาษ 54 ริมต่อปี ประหยัดการใช้งาน 23 ริม คิดเป็นร้อยละ 42.59 และ 
(4) ฝ่ายส่งเสริมและบริการ เดิมใช้กระดาษ 31 ริมต่อปี ประหยัดการใช้งาน 13 ริม คิดเป็นร้อยละ 
41.93 สอดคล้องกับทัศนะของเว็ปไชต์ Super Big Eagle (2017) ที่กล่าวถึงการท างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างสุข เป้าหมายที่ชัดเจน เป็นหัวใจส าคัญกระบวนการท างาน  และการตัดสินใจที่
ถูกต้องและเหมาะสม และควรมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการท างานเป็นอย่างดี ซึ่งจาก
ผลการวิจัยที่พบเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า กระบวนการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ในการท างานร่วมกันใน
สถานศึกษา มีการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนการท างานร่วมกันทุกขั้นตอน ดังนั้นควรมีการ
ประชุมร่วมกันทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ และมีการฝึกทักษะมาก ๆ เพ่ือความชัดเจนของผู้ที่รับผิดชอบ 

5.2.3 การเรียนรู้ (Learning) จากการปฏิบัติ 
5.2.3.1 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้วิจัย 

 จากผลการวิจัยที่ผู้วิจัยเกิดการเรียนรู้ว่า ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้เกิดองค์ความรู้ในการ
ท างานแบบร่วมมือกัน ในวงจรที่ 1 วงจรที่ 2 ทั้ง 10 ขั้นตอน แต่ละขั้นช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนมีความยาก ซึ่งต้องเข้าใจอย่างละเอียด อันจะส่งผลส าเร็จของ
กิจกรรมได้ดีมาก ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ร่วมวิจัย  แต่ละคนมีแนวคิดที่สร้างสรรค์ในระดับ
ประสบการณ์ของตนเอง เกิดพลังขับในการท างานได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งการท างาน
ร่วมกันจ าเป็นต้องแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่ืนคิดต่อยอดแนวความคิดอ่ืนๆ ได้
ดีขึ้น สอดคล้องกับทัศนะของเว็บไซต์ Job Bangkokpost (2017) ที่กล่าวว่า ผู้เสียสละนั้นนอกจาก
จะต้องสละแรงกายแรงใจเพ่ือสร้างความสุขความสบายให้แก่คนส่วนใหญ่แล้ว ยังต้องเสียสละใน
ทรัพย์ศฤงคารที่อาจจะสามารถหามาได้มากจากการทุ่มเทท างานส่วนตัวด้วย ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบ             
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เช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การท างานที่ดีนั้นต้องกล้าที่จะมีการเสียสละเพ่ือส่วนรวม เรื่องของตนเองนั้น
เอาไว้เป็นประการที่สองรองจากประโยชน์ส่วนรวม 
 จากการเรียนรู้ที่ว่า ในการท างานแต่ละครั้งทุกขั้นตอน ย่อมมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
การประเมินผลในการท าวิจัยร่วมกัน ไม่ได้ท าผู้เดียว ผู้ร่วมวิจัยได้พิจารณาถึงผลของการปฏิบัติร่วมกัน 
ดังจะเห็นได้จากการร่วมมือท าแบบประเมิน ร่วมมือวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ว่ามีผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง และได้มีการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่
จากการปฏิบัติเพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา มีการทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการปฏิบัตินั้น
ร่วมกัน ท าให้เกิดความตระหนักถึงผลของการด าเนินงานที่ได้ท าไว้ให้ได้ประโยชน์ต่อผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยให้มากที่สุดอาจเนื่องจากว่า การมีความตระหนักมากขึ้นในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาที่เจอได้ดี 
เพราะต้องการมุ่งที่จะให้เกิดการร่วมมือในการวางแผนงานร่วมกันให้ดีมีศักยภาพ สอดคล้องกับทัศนะ
ของ อภิชัย สุทธาโรจน์ (มปป.) ที่กล่าวถึงเป้าหมายความส าเร็จต้องชัด วัดผลได้มีกลยุทธ์มุ่งสู่
ความส าเร็จได้ มีการวางแผนงานที่ดี ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญต้องค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในทิศทีดีด้วย  ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการ
ท างานที่ดีนั้นต้องมีการร่วมกันวิเคราะห์ วางแผนงาน และร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นในเวลา
ท างานร่วมกัน 
 5.2.3.2 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นผู้ร่วมวิจัย  
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยได้เกิดองค์ความรู้ในการท างานแบบร่วมมือ
กัน ในวงจรที่ 1 วงจรที่ 2 ทั้ง 10 ขั้นตอน แต่ละขั้นช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน 
เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนมีความยาก ซึ่งต้องเข้าใจอย่างละเอียด อันจะส่งผลส าเร็จของกิจกรรมได้ดี
มาก ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ร่วมวิจัย แต่ละคนมีแนวคิดที่สร้างสรรคใ์นระดับประสบการณ์ของตนเอง 
เกิดพลังขับในการท างานได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งการท างานร่วมกันจ าเป็นต้องแสดง
ความคิดเห็นร่วมกัน และช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่ืนคิดต่อยอดแนวความคิดอ่ืนๆ ได้ดีขึ้น ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยเกิดการท างานที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ทุกคนเข้าใจ
เป้าหมายร่วมกันเป็นอย่างดี ได้วิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์ การ
ระดมสมองเพ่ือการบรรจบกันของธาร 2 สาย ได้แก่ สายประสบการณ์ และสายวิชาการร่วมกัน เกิด
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น คือ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน าความรู้และประสบการณ์ร่วมท างานที่ใช้ขั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย ในการแก้ไขปัญหา ผู้ร่วมวิจัยไดเ้รียนรู้ และเข้าใจขั้นตอนของการบรรจบกันของธาร 
2 สาย ได้ด ีสอดคล้องกับทัศนะของเว็บไซต์ Careerlink (มมป.) ที่กล่าวว่า หากคุณไม่มีทักษะในการ
ท างานเป็นทีม มันจะเป็นการง่ายมากที่จะสร้างความแตกต่าง เพราะว่ามีหลากหลายความคิดเห็น
ระหว่างสมาชิกแต่ละคนในทีม จากท่ีกล่าวมา การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างสมาชิกทุกคนเป็นสิ่งที่
ส าคัญมากที่จะท าให้ทีมก้าวหน้าไปได้ในผลประโยชน์เดียวกันสอดคล้องกับทัศนะของเว็บไซต์ 
Magnetolabs (มมป.) ที่กล่าวว่าคนในทีมสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขได้เหมือนกัน เพราะพวก
เราเชื่อว่าทุกคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อท างานร่วมกันเป็นทีม เวลาเจอปัญหา
เราจะทิ้งให้คนในทีมแก้ปัญหานั้นคนเดียว ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบเช่นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการท างานเพ่ือ
ประองค์กรนั้นต้องมีความเป็นทีมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.2.3.3 การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  
จากผลการวิจัยที่พบว่าโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ได้รับการพัฒนาจากระบบสารบรรณ

เดิม และแก้ไขปัญหาระบบสารบรรณในโรงเรียน และเครือข่ายในสังกัดร่วมกัน การพัฒนาระบบอี-
ออฟฟิศ (e-Office) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้หน้าเว็บไซต์ของ
โรงเรียนมีอี-ออฟฟิศ (e-Office) เพ่ือการใช้งานของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เกิดความ
เข้าใจและได้วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับการท างานจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานศึกษาในทิศทาง
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับทัศนะของ พจน์  พจนพาณิชย์กุล (มปป.) ที่กล่าวว่า ผู้บริหารทุกคนล้วนมี
ความต้องการให้บุคลากรของตนได้รับการพัฒนา และต้องการให้บุคลากรของตนมีการพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ย่อมก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร สอดคล้องกับทัศนะของนพ
พล นพรัตน์ (2563) ที่กล่าวว่าระบบการพัฒนาคนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพ่ิมอัตรา การพัฒนาองค์กร 
ช่วยลดปัญหาเรื่องคนลงไปเป็นจ านวนมาก ท าให้คนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของวิธีคิดหลัก
ขององค์กร ท าให้เรามีค่านิยม ความคิด ความเชื่อและวัฒนธรรมการท างาน อาจเนื่องจากว่า 
วิสัยทัศน์ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งจากผลการวิจัยที่พบเช่นนี้ 
ผู้วิจัยเห็นว่า การอยู่ร่วมกันนั้นต้องมีการเอ้ืออาทร รักกันจึงจะสามารถให้การท างานระหว่างกัน
เป็นไปอย่างราบรื่นได้ดี และมีทางออกในการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่เป็นเอกภาพ  แต่ความเป็น
จริงก็คือ หลายองค์กรไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาคนในองค์กรอย่างจริงจัง 
 5.2.3.4 การเรียนรู้จากการปฏิบัติโดยภาพรวม 
 จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ต่างมีความเห็น
พ้องกันถึงบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติใน 3 ประเด็น ดังนี้ คือ 1) ความตระหนักถึงความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการท างาน 2) ความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา 
(lifelong learners) และ  3) ความตระหนักถึงความส าคัญของการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ ซึ่ง
แต่เดิมมักปล่อยปละละเลย นั้น สะท้อนให้เห็นถึงผลดีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่
สามารถเปลี่ยนความคิดความเชื่อในการท างานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่
ดีขึ้น ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมีคุณค่า เพราะในโอกาสท างานใดๆต่อไปในอนาคต ทุกคนต่างจะน าเอา
การเรียนรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปใช้อยู่ตลอดเวลา อันจะท าให้การท างานเป็นมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น (Kim, 2019)   
 ในประการแรก ความตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการท างานนั้น เพราะ
การมีส่วนร่วมมีความส าคัญตามหลักของความเป็นประชาธิปไตย ดังค ากล่าวของ Wynton Marsalis 
ที่ว่า “เราได้ยินเสมอเกี่ยวกับสิทธิในระบอบประชาธิปไตย แต่ความรับผิดชอบที่ส าคัญคือการมีส่วน
ร่วม” (We always hear about the rights of democracy, but the major responsibility of 
it is participation)  และการมีส่วนร่วมท าให้ “ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี” 
(everyone has the right to express their opinion freely). (The Election commission of 
Thailand (2017) ในประการที่สอง คือ ความตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลา 
(lifelong learners) นั้น เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต้องการบุคคลที่มีคุณลักษณะ
เป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดชีวิต เพ่ือน าเอาสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆมาริเริ่มสร้างสรรค์ให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ
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มากขึ้น ทั้งนี้เพราะคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาเป็นคนที่มีการพัฒนาทักษะใหม่การศึกษาด้วยตนเองการ
เรียนรู้กิจกรรมใหม่การเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่และการได้รับความรู้ใหม่ (developing a new 
skill, self-taught study, learning a new activity, learning to use a new technology, and 
acquiring new knowledge) (Valamis Group, 2019) ในประการที่สาม คือ ความตระหนักถึง
ความส าคัญของการสะท้อนผลจากการปฏิบัติ เพราะ “กระบวนการสะท้อนผลช่วยให้เราเข้าใจถึง
ประสบการณ์ในแต่ละวันของเรามันสามารถช่วยให้เราก้าวไปข้างหน้าตัดสินใจสร้างแนวทางปฏิบัติท้า
ทายตัวเองในการปิดระบบอัตโนมัติและวิธีการที่เป็นนิสัยของเรา ท าและคิด” (The process of 
reflection helps us make sense of our day-to-day experiences, it can help us to 
move forward, to come to decisions, to create a course of action, to challenge 
ourselves to switch off autopilot and our habitual ways of doing and thinking.) 
(Liebenguth, 2018) 
 
4. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติ  
           จากผลการวิจัยที่ พบว่า องค์ประกอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง (Expected 
Change) ปัจจัยผลักดัน (Force for Change) ที่น ามาใช้ สิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance 
to Change) และการเอาชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Overcome Obstacles) เป็นชุดความคิด
และความเชื่อท่ีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยน ามาใช้ จนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในทาง
ที่ดีข้ึน ประกอบด้วย 1) การใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 2) การเสริมทักษะ
การใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 3) ด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ “อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งประเมินผลของปฏิบัติการความร่วมมือ และเกิดความรู้ ทักษะ พัฒนาการเรียนรู้
ในการใช้งานระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่
ประเมินได้ก่อนการปฏิบัติเท่ากับ 3.50 กับผลการประเมินหลังการปฏิบัติตามวงจรที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 และวงจรที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ตามล าดับ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4.27 การ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ทั้ง 3 ด้าน นั้นถือเป็นองค์ความรู้ที่ ได้รับจากการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในบริบทเฉพาะของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ไม่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง
หรือการวิจัยเชิงอ้างอิงใดๆ  ดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นทฤษฎี
ฐานราก (Grounded theory) ที่จะน าไปเป็นต้นแบบเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ“อี-
ออฟฟิศ (e-Office)” ต่อไปในอนาคตเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงที่จะน าไปใช้กับมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนได้ 
แต่สถานศึกษาแห่งอ่ืนที่มีความสนใจ ก็อาจน าเอาไปศึกษาวิเคราะห์แล้วน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของตัวเองได้ ดังทัศนะของ Coghlan & Brannick (2007) และ James, Milenkiewcz, & 
Bucknam (2008) ที่กล่าวว่า“ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจ ากัดในการน าไปเผยแพร่หรืออ้างอิง แต่
สามารถน าเอาประเด็นข้อคิดหรือเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่ก าลังมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันได้” 

 
 

https://www.hrzone.com/profile/kliebenguth
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
เนื่องจากผลการวิจัยนี้เป็นผลการวิจัยในบริบทของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม  ไม่เป็นการ

วิจัยเชิงทดลองหรือการวิจัยเชิงอ้างอิงใดๆ  ดังนั้นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติที่เป็นชุดความคิด
และความเชื่อเกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง การน าเอาปัจจัย
ผลักดันเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ทั้งที่เป็นแนวคิดในการพัฒนา (Concepts for Development) 
เป็นกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา (Strategies for Development) และแนวทางในการพัฒนา (Ways for 
Development) ที่ประกอบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” รวมถึงการ
ตระหนักถึงสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการแสวงหาวิธีการเพ่ือการเอาชนะสิ่งต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา ซึ่งจะยังคงต้องมีการจัดการศึกษาอีกต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด จากรุ่น
หนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือจากอีกปีการศึกษาหนึ่งสู่อีกปีการศึกษาหนึ่ง ในลักษณะที่ภาระงานยังคง
เหมือนเดิม แต่นักเรียนจะหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าใหม่กันเข้ามาทุกปีการศึกษา จะต้องถื อเอาชุด
ความคิดความเชื่อจากผลการวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า เป็นองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของสถานศึกษาให้สูงขึ้นอีกต่อไป รวมทั้งการแสวงหาชุดความคิดความเชื่อใหม่ๆ เสริมเข้ามา
อีกทุกระยะ ดังมีประเด็นในข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ดังนี้ 

5.3.1.1 ในการน ารูปแบบการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดง
พิทยาคม ไปใช้โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) นั้น เป็นการท างานที่
ต้องประสานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้เชี่ยวชาญ
ในการใช้โปรแกรม แต่ด้วยเหตุปัจจัยที่สถานศึกษาต้องการที่จะพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” 
พร้อมทั้งการพัฒนาทักษะการใช้งาน ของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงกับสถานศึกษาในสังกัดเดียวกัน ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามความ
คาดหวังของสถานศึกษา แต่จะส าเร็จไม่ได้ถ้าผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัยขาดหลักธรรมมาเอ้ือต่อการท าวิจัย
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการมีเมตตาต่อกัน การเสียสละเวลาของตนเองฯ การใช้หลักการท างานร่วมกันการ
ระดมความคิดการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้ร่วมวิจัยให้มาก ซึ่งประเด็นนี้ เองท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเป็นอย่างมาก ไม่อย่างนั้นการท างานร่วมกันในการพัฒนา
ระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” คงไม่ประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน 

5.3.1.2 ในการน ารูปแบบการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ไปใช้โดยการใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในการด าเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมนั้นบางครั้ง
ไม่สามารถด าเนินการได้ตลอดเนื่องจากมีโรคระบาดโควิด 19 เข้ามาอยู่เรื่อย ๆ เลยท าให้บางกิจกรรม
ต้องงดบ้างท าบ้างเพราะมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคอยู่ตลอด ดังนั้นท าให้เกิดสภาพคล่องใน
การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว และในการด าเนินการเรื่องกิจกรรมจึงต้องมีการเตรียมการวางแผน
ป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าตลอด และได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมในบางเวลา และในบางครั้งต้องฝึกอบรม
ด้วยความกระชับในด้านเวลา  

5.3.1.3 ในการน ารูปแบบการพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” ไปใช้โดยการใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ผลการด าเนินงานกิจกรรมที่ท านั้น อาจจะมีทั้ง
บรรลุ และบรรลุเป้าหมายบ้างเป็นปกติ เนื่องจากมีโรคระบาดโควิด 19 และอ่ืนๆ ดังนั้นผู้วิจัยและผู้
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ร่วมวิจัยปรึกษาหาวิธีการร่วมกันที่จะท าให้การด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ในครั้งต่อไปเกิดการพัฒนา
อย่างไร หรือมีการปรับปรุงตรงไหนบ้าง ควรให้ส่งเสริมก าลังใจซึ่งกันและกันร่วมกันพัฒนาศักยภาพ
ของกันและกันต่อไป ให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการร่วมกันท างานนั่นเอง 
ความสามัคคีกันจึงเป็นสิ่งส าคัญในการท าวิจัยนี้  

5.3.1.4 การพัฒนาระบบ“อี-ออฟฟิศ (e-Office)” โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม โดยการ
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มีการท างานร่วมกับผู้ร่วมวิจัยที่หลากหลาย
ในด้านขององค์ความรู้ของแต่ละคน และการศึกษาที่มีคุณวุฒิที่แตกต่างกัน ดังนั้นการมีส่วนช่วยใน
การด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จได้ต้องอาศัยความจริงใจอ่อนน้อมถ่อมตนเต็มใจ สัมมาคารวะ และการ
สงเคราะห์ผู้ที่มีจุดอ่อนให้มีจุดแข็ง และสร้างความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมด าเนินงานได้อย่างประสิทธิภาพ และทุกคนมีอารมณ์ร่วมในการท างานทุกครั้ง และ
เกิดแรงจูงใจในการที่จะด าเนินงานช่วยกันจนบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  5.3.2.1 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ควรส่งเสริมให้ครูมีการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้การจัดประสบการณ์เรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  5.3.2.2 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ควรส่งเสริมให้ครูมีการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมโดยให้มีการส่งเสริมความร่วมมือจากกลุ่มองค์กรอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนไปด้วย ซึ่งจะท าให้เกิด
องค์ความรู้มากมายในการพัฒนา เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

 5.4.2.3 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาหน่วยงานอ่ืนในสังกัดอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดความแตกฉานในการท างานแบบมี
ส่วนร่วม  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบประเมินความร่วมมือเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) : กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

--------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง แบบประเมินความร่วมมือเพื่อการวิจัย 
        1. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมระดับความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร 
ครผูู้สอน บุคคลกรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบ 
อี-ออฟฟิศ: กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 
        2. การตอบแบบประเมินของท่านมีคุณค่าต่อการวิจัยและจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการ
ใด เพราะการวิจัยมุ่งภาพรวม จึงขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความ
เป็นจริง 
        3. แบบประเมินชุดนี้ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
                ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                ตอนที่ 2 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office): กรณีของโรงเรียนวัง
ไม้แดงพิทยาคม 
 
        ขอความกรุณาท่านให้ข้อมูลตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อทั้ง 2 ตอนข้อมูลใน
แบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างไร ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้เพ่ือการวิจัย
เท่านั้นขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       คาชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง 
       1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
               (   )  1. คณะผู้บริหาร 
               (   )  2. ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
 
       2. ประสบการณ์ในการท างานของคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
              (   )  1. ระยะ 5 ปี ลงมา 
              (   )  2. ระยะ 6-10 ปี 
              (   )  3. ระยะ 11 ปีขึ้นไป 
 
       3. ระดับการศึกษา 
             (    ) 1. ปริญญาตรี     (   ) 2. สูงกว่าปริญญาตรี 
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ตอนที่ 2 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office): กรณีของโรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม 
     ค าชี้แจง 
           1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามระดับสภาพความคิดเห็นที่ตรงกับความเป็น
จริงมากท่ีสุด เพียงข้อละ 1 ช่อง แต่ละข้อมีความหมายดังนี้  
 
                   5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
                   4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก 
                   3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
                   2 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย 
                   1 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
 
          2.ตัวอย่างกระดาษแบบสอบถาม 
ข้อที่ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 

0. 
ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) 

     

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในการใช้
ห้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 

     

             อธิบายใต้ตาราง ว่า  หมายถึง ผู้ตอบพิจารณาเห็นว่า มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด 
และได้ไปปรากฏตามแบบสอบถามต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



348 

 

ข้อ
ที ่

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 
 

ระดับปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

  1. ด้านการใช้โปรแกรมในการพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office) 

     

1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ในการใช้ห้อง
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 

     

2 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้การรับ – ส่ง เอกสาร
ทางราชการระหว่างหน่วยงาน 

     

3 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เครื่องมือ
ของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการประมวล
และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของ
กลุ่ม 

     

4 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานใน
การใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ติดต่อสื่อสารผ่านการเขียน และสามารถเพ่ิมผลผลิตของการ
ปฏิบัติงาน 

     

5 มีเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้ของขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการใช้
เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

6 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ
ท า Image Processing เป็นการ Scan กระดาษเพ่ือเปลี่ยนให้
เป็น Image ให้สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพ่ือเรียกใช้ต่อไป 

     

7 คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถจัดหาและพัฒนา 
Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติ งาน
ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ 

     

8 คณะผู้บริหารงานโครงการ สามารถติดตามตรวจสอบงานการ
บริหารจัดการภายใน และภายนอกองค์การ มีแนวทางการ
พัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม 

     

9 มีคู่มือระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยา
คม ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาชั้นน า มีนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการพัฒนา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

     

10 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถลงมือ
ปฏิบัติจริง มีการทดลองใช้ และการประเมินผลการพัฒนาเพ่ือให้
ทราบข้อบกพร่อง และน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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ข้อที่ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 2. ด้านการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมระบบอี-ออฟฟิศ      
1 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการท างานเกี่ยวกับระบบอี-ออฟฟิศ (e-
Office)  ในโรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 

     

2 บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนงานในการ
ใช้เครื่องมือของระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

3 มีแนวทางในการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการ
อบรมการใช้งานระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office)  

     

4 คณะผู้รับผิดชอบโครงการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ กับ
บุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน 

     

5 มีผู้ดูแลระบบโดยได้ด าเนินการลงทะเบียนผู้ใช้แล้ว และ
สามารถตรวจสอบด้วยว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าใช้งานระบบ
ด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ระบบสร้างให้ได้ 

     

6 เข้าใจบทบาท/หน้าที่พิเศษ และมีเครื่องมือการท างาน
ครบถ้วน 

     

7 ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีระบบความปลอดภัยโดยมี 
Username และ Password ในการควบคุมสิทธิการเข้าใช้
งาน และเพ่ือเป็นเครื่องมือรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัด สพฐ. ทุกระดับ และในสังกัด อปท.ทุก
ระดับ 

     

8 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขปัญหาของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เช่น ระบบการควบคุม
อัตโนมัติปฏิบัติงานผิดพลาด 

     

9 ผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถช่วยยกระดับและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณ 
ระบบการอบรม ระบบการเงินและพัสดุ เป็นต้น 

     

10 บุคลากรทางการศึกษาความสามารถปฏิบัติงาน ในการใช้
ระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ข้อที่ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบอี-ออฟฟิศ (e-Office) 

 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 3. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในการใช้งานระบบ“อี-

ออฟฟิศ (e-Office)” 
     

1 การเตรียมการ โดยจัดให้มหี้องส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) ในโรงเรียน เพื่อการเพ่ิมความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร ครู
บุคลากร และใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

2 การวางแผนงานในการใช้เครื่องมือของระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบการประมวลและสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่ม 

     

3 มีข้ันตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือของส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารผ่านการเขียนและ
สามารถเพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

     

4 มีเจ้าหน้าที่การสังเกตผลของขั้นตอนการปฏิบัติการ ในการ
ใช้เครื่องมือของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

5 มีการสะท้อนผลอย่างเป็นระบบที่อ านวยความสะดวก
ส าหรับการติดต่อสื่อสาร และเพ่ิมผลผลิตในการปฏิบัติงาน 

     

6 เมื่อทราบข้อมูลในการสะท้อนผล มีการวางแผนใหม่ e
เกี่ยวกับการบริหารจัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Office) ในโรงเรียน และการใช้เครื่องมือของระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

     

7 เตรียมขั้นตอนการปฏิบัติการใหม่ ในการใช้เครื่องมือของ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการติดต่อสื่อสารผ่านการ
เขียนและสามารถเพ่ิมผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

     

8 มีเครื่องมือในการสังเกตผลการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

9 น าผลจากการสังเกตผลในการปฏิบัติงาน เพื่อสะท้อนผลใน
การปฏิบัติงานที่มีข้ันตอนการปฏิบัติการ ในการใช้เครื่องมือ
ของส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

     

10 มีการสรุปผลในการเตรียมการ การวางแผน การปฏิบัติการ 
การสังเกตผล การสะท้อนผล ในการบริหารจัดการ  
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ในโรงเรียน 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้ร่วมวิจัย 
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ล าดับที่ ชื่อ-นาสกุล ต าแหน่งถฃ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

นายวสุ จีรวัฒนา 
นางอุมาพร ยอดปรางค์ 
นางกิติยวดี ตู้ธีระ 
นางสาวเพ็ญพิชชา พันธุรา 
นางสาวไพศานต์ บุรีขันธ์ 
นางสาววรรณภา ไปรแดน 
นางสาวกาญจนา ทวีพงษ์ 
นายอนันต์ ปัตตังทานัง 
นายชิษณุพงศ์ บัวขาว 
นางศรีนวล แดงประพันธ์ 
นายสมหมาย อัลมาตย์ 
นายเปรมินทร์ สิงห์ซอม 
นายสุริย์ วงษาเวียง 
นางรัตนาภรณ์ อนิวรรตน์วงศ์ 
นางจินตนา สุขรี 
นางสาวอัญชลี พันธ์เถร 
นายจักรพงษ์ ไชยปัญหา 
นางสาวณิชาภัทร กรองเห็น 
นายปรินทร เลิศสกุล 
นางสาวทองสุข ภูมิวงศ์ 
นายเศรษฐา ปินะเต 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ สกุล    :  นายเปรมินทร์  สิงห์ซอม 
วัน เดือน ปีเกิด  :  5  เมษายน  2527 
ชาติภูมิ    :  นครราชสีมา 
ที่อยุ่ปัจจุบัน   :  105  หมู่  2  บ้านโคกพระ 
          ต าบลวังไม้แดง  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  
       รหัสไปรษณีย์  30180 
E-mail    :  Peraminmin@gmail.com 
โทรศัพท์        :  09-5601-7757 
ID Line      :  Peramin99 
การศึกษา    :  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  วิชาโทภาษาฝรั่งเศส 
                           จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  
    :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                           จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หน้าที่การงานปัจจุบัน :  ต าแหน่ง  ครู  วิทยาฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
                               โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม   
          ต าบลวังไม้แดง  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  
          รหสัไปรษณีย์  30180 
                               สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
                               กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

          โทรศัพท์และโทรสาร  044-981642 
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