
รูปแบบการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
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Bantong E-School Model / 6E Model 
นายวุฒิชัย  โลนันท์ 

บทน า 
 ประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในทุก ๆ ด้าน    
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
การท างาน การหาข้อมูล การสื่อสาร การจัดเก็บเอกสาร การซื้อขายสินค้า การท าธุรกรรมทางการเงิน หรือ
แม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอน การจัดส่งเอกสารที่สามารถท าได้อย่างสะดวกสบายได้ทุกที่ทุกเวลา  ท าให้
เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน ทั้งด้าน
วิชาการ กระบวน การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและน าเครือข่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนต้องมีการปรับตัวเพ่ือน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพ่ือให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ระบบจัดการเอกสารน (E-Office) , ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจ (E-Director), ระบบจัดการผลการเรียนและธุรการในชั้นเรียน             
(E-Teacher), ระบบจัดการเรียนการสอน (E-Learning), ระบบรายงานผลการศึกษาและประวัติ (E-Student) 
ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและแม่นย า 
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึงลดภาระงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก และจะเพ่ิมความส าคัญมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพราะโลกเริ่มเข้า
สู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสนับสนุนการท างาน
เพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป หากจะหลอมรวมเทคโนโลยีเข้ากับชีวิตคน ดังเห็นได้จากแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ระบุว่าประเทศไทยขับเคลื่อน
ด้วยการเพ่ิมการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม เพ่ือปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 
การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา โดยการศึกษาครูต้องพัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่  ในด้านสารสนเทศ เน้นการเข้าถึงและรู้แหล่งสารสนเทศ ประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ 
และสามารถน าสารสนเทศไปใช้อย่างสร้างสรรค์ ด้านสื่อเน้นทักษะการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมินและสร้างสื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสื่อสารและเทคโนโลยีเครือข่ายในการจัดการข้อมูล (รสสุคนธ์ มกรมณี, 2556) ซึ่งครูก็ต้องมีการ
พัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 และครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ได้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 



เพ่ือให้น าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ในบริบทของการปรับเปลี่ยนภาครัฐ และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ให้
ความเห็นชอบให้ “ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” (Digital Literacy) เป็นหนึ่งในทักษะด้านดิจิทัล
ที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการพัฒนา ซึ่งเทคโนโลยีจะเพ่ิมขีดความสามารถมากขึ้นจนมี
ความสามารถในการท างานแทนมนุษย์ได้ นอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก็ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในการท างาน การหาข้อมูล การสื่อสาร การจัดเก็บเอกสาร การซื้อขายสินค้า การท าธุรกรรมทาง
การเงิน หรือแม้กระทั่งการจัดการเรียนการสอน การจัดส่งเอกสารที่สามารถท าได้อย่างสะดวกสบายได้ทุกที่ทุก
เวลา ท าให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่ งพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน 
ทั้งด้านวิชาการ กระบวน การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยมุ่งหวังให้เด็กไทยเป็นคนดี มีคุณภาพ   
มีอนาคตที่สดใส สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 การศึกษาและออกแบบ (Design) ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรร่วมกันออกแบบรูปแบบการเพ่ิม
ศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีของโรงเรียนบ้านตอง ลดการใช้
กระดาษเกิดความคล่องตัวของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน เมื่อวิเคราะห์ลักษณะหรือ
กิจกรรมต่างๆ แล้ว สามารถจัดแบ่งปัจจัยที่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ได้เป็น  ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
บริหารจัดการองค์กร (E-OFFICE) ด้านผู้บริหาร (E-DIRECTOR) ด้านครู (E-TEACHER) ด้านการจัดการเรียน
การสอน (E-LEARNING) ด้านนักเรียน (E-STUDENT) มีกระบวนการคุณภาพ PDCA ของ W. Edwards 
Deming ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การลงมือท า (Do) ตรวจสอบการท างาน (Check) และการ
ปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและมีแนวคิด ECRS (Greed is Goods, 2018) ในการ
ลดความสูญเปล่ า ในการด า เนินงาน ประกอบด้ วย  ตัดขั้ นตอนการท างานที่ ไ ม่ จ า เป็นออก ไป                           
(E: Eliminate) รวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน ประหยัดทั้งเวลาและคน (C: Combine) จัดล าดับงานใหม่
ให้ เหมาะสม (R: Rearrange) ปรับปรุงวิธีการท างานหรือสร้างอุปกรณ์ช่วยในการท างานได้ง่ายขึ้น                
(S: Simplify) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 



 
ภาพที่ 1 รูปแบบการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีของ

โรงเรียนบ้านตอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1                   
(Bantong E-School Model / 6E Model) 

                รูปแบบการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีของ
โรงเรียนบ้านตอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (Bantong E-School Model / 6E 
Model) โดยมีเว็บไซต์โรงเรียนบ้านตอง www.bantong.ac.th เป็นจุดศูนย์กลางของระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ด้านบริหารจัดการองค์กร (E-OFFICE) หรือ ส านักงานอิเลคทรอนิคส์ คือการใช้เทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพ่ือปฏิบัติงานทั่วไป งานประจ าวัน อย่างเช่น การจัดการ
เอกสาร จดหมายอิเล็คโทนิค การเก็บรักษาและแก้ไขกลุ่มข้อความ กลุ่มรูปภาพ งานทางบัญชี งานพัสดุและ 
อ่ืน ๆ ส านักงานอิเลคทรอนิคส์ ยังรวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมที่สามารถใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
อีกมากมาย ระบบส านักงานอิเลคทรอนิคส์ (E-Office) รวมถึงระบบข้อมูลส านักงานอัตโนมัติ เป็นระบบที่มี
จุดประสงค์หลัก คือ การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ระบบเช่นนี้เป็น การน าเครื่องมือ 
เครื่องใช้ หลาย ๆ อย่าง รวมเข้าด้วยกัน ใช้งานร่วมกัน เก็บรักษา น าไปใช้ และกระจายข้อมูล ระหว่าง
ผู้ร่วมงาน แต่ละคน ผู้อ านวยการ ครูและทีมงาน นั้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ลดการใช้กระดาษการ
ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลรวดเร็ว ตัวอย่างของเครื่องมือส านักงานอิเลคทรอนิคส์ เช่น โปรแกรมรับส่งเอกสาร
ออนไลน์ โปรแกรมประชุมออนไลน์ ไลน์กลุ่มของโรงเรียน พื้นที่จัดเก็บเอกสารร่วมกัน GOOGLE DRIVE 
GOOLE FORM ปฏิทินออนไลน์และอ่ืน ๆ เป็นต้น  



  2. ด้านผู้บริหาร (E-DIRECTOR) คือการใช้เทคโนโลยีมาเพ่ือตอบสนองด้านข้อมูลให้กับ
ผู้บริหารเพ่ือความคล่องตัวในการตัดสินใจ ร่วมถึงการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่
รวดเร็วก็จะเป็นข้อได้เปรียบในการบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการรวมถึงการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ท าให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการ ส่งผลให้องค์กรเกิด
การพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม E-Office ที่ผู้บริหารสมารถส่งต่องานให้ผู้ปฏิบัติได้ทันที โปรแกรมแสดง
ค่าสถิตด้านการบริหารจัดการงาน 4 ฝ่ายออนไลน์ ร่วมถึงโปรแกรมแจ้งการลาของครู เป็นต้น  
  3. ด้านครู (E-TEACHER) คือการใช้เทคโนโลยีมาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับครูลดการ
สิ้นเปลืองกระดาษ สามารถช่วยครูทั้งด้านงานวิชาการ งานธุรการในชั้นเรียน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
โดยครูสามารถที่จะสามารถเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมรายงานผล
ทางการศึกษาออนไลน์ ระบบธุรการในชั้นเรียนออนไลน์ ระบบเช็คชื่อนักเรียน และอ่ืน ๆ เป็นต้น  
  4. ด้านการจัดการเรียนการสอน (E-LEARNING) คือ การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการศึกษา

ทางไกลรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องไปเรียนในห้องเรียน แต่เรียนตามความถนัด ความสนใจในช่วงเวลา

ที่สะดวก โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณดาวเทียม เป็นตัวเชื่อมผู้เรียนและผู้สอนเข้าด้วยกัน เช่น 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนบนเว็บไซต์ (Web-Based Learning) โดยที่ผู้สอนและผู้เรียนยังสามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้ ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมจัดการเรียนจากสอนออนไลน์ Google Class Room โปแกรม 

VLEARN โปรแกรม VROOM และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

  5. ด้านนักเรียน (E-STUDENT) คือการใช้เทคโนโลยีมาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน

และผู้ปกครองทั้งการตรวจสอบผลการเรียน การตรวจสอบการมาถึงโรงเรียนของนักเรียน และตรวจสอบ

ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงยังเป็นคลังความรู้ คลังข้อสอบส าหรับนักเรียนได้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

   โดยในแต่ละด้านมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวไม่ล้าสมัย และตัดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็นออกตามแนวคิด ECRS ประกอบด้วย 
  1. E (Eliminate) คือ การตัดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นในกระบวนการออกไป 
  2. C (Combine) คือ การรวมขั้นตอนการท างานเข้าด้วยกัน เพ่ือประหยัดเวลาหรือแรงงาน
ในการท างาน 
  3. R (Rearrange) คือ การจัดล าดับงานใหม่ให้เหมาะสม 
  4. S (Simplify) คือ ปรับปรุงวิธีการท างาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยให้ท างานได้ง่ายขึ้น 
   มีกระบวนการคุณภาพ PDCA ในการขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าให้
โรงเรียนบ้านตองสามารถพัฒนาตนเองจนก้าวไปสู่โรงเรียน E-School ลดขั้นตอน ลดกระดาษมีความคล่องตัว
ในการขับเคลื่อนในทุก ๆ ด้านบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลองค์กรและนักเรียนมี
มาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วยดังนี้ 



               1. การวางแผน(P) ร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมก าหนดทิศทางให้กับโรงเรียนเพ่ือพัฒนาไปสู่โรงเรียนที่น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนอันประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าศาสนา ผู้น า
ชุมชน ผู้ปกครอง เพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกันก าหนดกรอบและชี้ให้เห็นถึงเป้าหมาย  
     2. ปฏิบัติตามแผน(D) ร่วมกันท าของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอกที่มีความถนัด
เฉพาะทางได้ร่วมในการพัฒนาไปสู่โรงเรียนที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน 
ตามแนวทางที่ได้คิดและวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียน ครูคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ ICT 
Talent เจ้าหน้าที่ USO Net ร่วมกันพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยเริ่มจากการค่อย ๆ 
เพ่ิมความสามารถของระบบจากง่ายไปหายากเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้ปรับตัวในการใช้งานในระยะแรก 
     3. การตรวจสอบ(C) ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ ICT Talent เจ้าหน้าที่ 
USO Net ร่วมกันตรวจสอบการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนดูผลลัพธ์กับ
แผนที่ได้ปฏิบัติหรือเป็นประเมินหาทางออกของปัญหาและอุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
     4. การปรับปรุงและพัฒนา(A) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดประเด็น
ปัญหาและหาแนวทางพัฒนารูปแบบ น าไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
    การด าเนินการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีของโรงเรียนบ้านตอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 (Bantong E-
School Model / 6E Model) นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การขับเคลื่อน
ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการท างานเป็นทีมร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการให้ส าเร็จ
และบรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้จ าเป็นต้องมีทีมคอยช่วย ดังนี้ 
                  ร่วมใจ (Heart) หมายถึง ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติที่รักและศรัทธาในการที่จะร่วมคิดวิเคราะห์
รวมถึงค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในงานในแต่ละด้านและเปิดใจในการพัฒนาตนเองและยินดีถ่ายถอด
ความรู้ให้กับทีม มีความเอ้ือเฟ้ือห่วงใยซึ่งกันและกัน มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน  และเกิดความ
ไว้วางใจต่อกัน 
                  ร่วมคิด (Head) หมายถึง การใช้ความคิด เหตุผลให้เพ่ือนร่วมงานเชื่อมั่นว่า ท าแล้วดี มี
ประโยชน์  ต่อตัวเขาเองต่อองค์กร โดยช่วยกันระดมสมอง ก าหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงาน แบ่งหน้าที่ 
การท างาน   จะราบรื่น ถ้าสมาชิกในทีมมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 
                  ร่วมท า (Hand) หมายถึง การร่วมมือ ลงมือท างานซึ่งได้มีการวางแผนไว้ หน้าที่ใครก็รับไปท า 
ซึ่งทุกคนมีพันธะสัญญาที่จะต้องท าแผนทุกคน เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมกัน 
 จากการส ารวจความพึงพอใจในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนบ้านตอง โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อเป็นผู้ให้การประเมินประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ครู 
บุคลากรทางการศึกษานักเรียน ดังนี้ ระบบระบบ E-Office ผู้ใช้ใช้งานง่าย รวดเร็ว สามารถลดเวลาท างานลง
ได้ และภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบใน ระดับดีเยี่ยม และระบบมีความเหมาะสมในการจัดการงานได้



และครอบคลุมการจัดการงานใน ระดับดีมาก ระบบ E-Director มีความเหมาะสมในการจัดการงานได้และ
ครอบคลุมการจัดการงาน ใช้งานง่าย รวดเร็ว สามารถลดเวลาท างานลงได้ และภาพรวม ภาพรวมผู้ใช้มีความ
พึงพอใจต่อระบบ ในระดับดีเยี่ยม ระบบ E-Teacher ผู้ใช้ใช้งานง่าย รวดเร็ว สามารถลดเวลาท างานลงได้ใน
ระดับดีเยี่ยม มีความเหมาะสมในการจัดการงานได้และครอบคลุมการจัดการงาน ในระดับดี ภาพรวมผู้ใช้มี
ความพึงพอใจต่อระบบในระดับดีมาก ระบบ E-Student ผูใ้ช้ใช้งานง่าย รวดเร็ว น่าใช้งานในระดับดีเยี่ยม 
และภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบ ในระดับดีมาก 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนบ้านตองส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระบบในระดับดีเยี่ยม ระบบมีความเหมาะสมในการ
จัดการงานได้และครอบคลุมการจัดการงาน ใช้งานง่าย รวดเร็ว สามารถลดเวลาท างานลงได้ 
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