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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ องนี้ ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาแนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพในสถานศึ กษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน เครื่ องมือการวิจยั
ประกอบด้วย แบบสอบถามตรวจรายการ 5 ระดับ คือ การบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึ กษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล คณะผูบ้ ริ หาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน
ทั้งสิ้ น 64 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และดัชนี ความสาคัญของลาดับความ
ต้องการจาเป็ น (PNI) และแบบสัมภาษณ์เกี่ ยวกับปั จจัยสาคัญในการบริ หารและแนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน โดยเก็บข้อมูลจาก
การเลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง เพื่อศึ กษาผูบ้ ริ หารที่ มีความเชี่ ยวชาญด้านการสร้ างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึ กษา
ในจังหวัดเชียงราย จานวน 7 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญ ผลการศึกษาพบว่า
สภาพปั จจุบนั ทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 3
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การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resource Development) และสภาพที่ พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อ สร้ างวัฒนธรรม
คุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผูน้ าด้านคุณภาพ (Quality Leadership)
ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน พบว่า ปั จจัยสาคัญที่ สุด คื อ บุ คลากร (Personnel) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูบ้ ริ หารในการขับเคลื่อนสถานศึกษา รองลงมา คือ ฮาร์ ดแวร์ (Hard Ware) ซอฟต์แวร์ (Soft Ware) ข้อมูล (Data) และขั้นตอน
การดาเนิ นงาน (Procedures) ที่ส่งผลต่อการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ICT)
แนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(ICT) ของโรงเรี ยนบ้า นเวี ย งพาน น าเสนอแนวทางการบริ หารตามกระบวนการบริ หาร Deming cycle 4 ขั้น ดั ง นี้
1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบตั ิตามแผน (Do) 3) การตรวจสอบผลการปฏิบตั ิ (Check) และ 4) การแก้ปัญหา (Act)
คาสาคัญ: แนวทางการบริ หาร, วัฒนธรรมคุณภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)

Abstract
The present research, Administration guidelines for creating a quality culture in education institution by using
information and communication technology (ICT) of Ban Wiangphan School, aims to study for the academic guidelines
for creating a quality culture in education institution by using ICT of Ban Wiangphan School via the mixed methods
research approach. A series of questions of the questionnaire was used as the research tools to collect information from the
school directors, deputy directors, teachers and school staff members of Ban Wiangphan School with a total of 64
responders. The obtained data was analyzed for statistic measuring such as average, standard deviation and then ranked by
the priority need index. Consequently, the results were shown in the descriptive tables. Furthermore, the seven of best
practice school director’s interviews were analyzed for the importance, presented and conclused in for of the descriptive
essay.
The results showed that the recent status of administration for creating a quality culture in education institution
by using ICT of Ban Wiangphan School by considering quality culture factors. Overall, it was in a very good level, The
lowest mean was the third factor, the human resource development.
Desirable conditions of administration to create quality culture in educational institutions by using Ban
Wiangphan School’s ICT showed the excellent level in overall. The highest mean was found for the quality leadership
The study of influence factor for the administration to create quality culture in educational institutions using Ban
Wiangphan School’s ICT found that the high impact factor was personnel, especially the director of the school followed
by hard ware, software, data and procedures, respectively. These factors played an important role on the administration to
create quality culture in educational institutions by using Ban Wiangphan School’s ICT.
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Hence, administration guidelines for creating a quality culture in education institution by using Ban Wiangphan
School’s ICT proposed the administration strategies according to the four-step model of Deming cycle: 1) Plan, 2) Do, 3)
Check and 4) Act.
Keywords: Administration guidelines, Quality culture, Information and Communication Technology (ICT)

บทนา
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว ทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อม ส่ งผลแก่วฒั นธรรมในองค์กร ที่ มีการปรับตัวหรื อเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในการบริ หาร
สถานศึ ก ษา ผูบ้ ริ ห ารเป็ นผูน้ าในการตัดสิ นใจเพื่ อก าหนดทิ ศทางของสถานศึ กษา ในส่ ว นของพันธกิ จ เป้ า ประสงค์
วิ สั ย ทัศ น์ และอื่ น ๆ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบริ ห ารจัด การในสถานศึ ก ษาและการจัด การเรี ย นการสอนแก่ ผู ้เ รี ย นให้ มี ท้ ัง
ประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพอย่างไรก็ตามสถานศึ กษาทุกแห่ งย่อมมี วฒั นธรรมอยู่ในองค์การ แต่สถานศึ กษาที่ จะประสบ
ความสาเร็ จต้องมีวฒั นธรรมซึ่งสนับสนุนต่อเป้ าประสงค์ขององค์การ จึงจะก้าวสู่ความเป็ นเลิศในการบริ หารงาน การสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพให้เกิ ดขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การจะต้องมี การกาหนดมาตรฐานคุณภาพตัวชี้ วดั และเป้ าหมายให้
ชัดเจน ส่ งผลโดยตรงต่อการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการและผูเ้ รี ยนให้เป็ นไป
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน (สมคิด สกุลสถาปั ตย์, 2563, น. 279)
การจัดการศึกษาที่มุ่งเสริ มสร้างคุณภาพ คือ การเสริ มสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ให้เกิดขึ้นเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของวัฒนธรรมองค์การ จะต้องมีการกาหนดมาตรฐานคุณภาพตัวชี้ วดั และเป้ าหมายให้ชดั เจน มีการพัฒนาครู
ผูบ้ ริ หารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ กี่ยวข้องกับการสอนและการสนับสนุนการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง ให้เข้าใจ
เข้าถึงและนาวัฒนธรรมคุณภาพสู่การปฏิบตั ิ พัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษา ให้มีภาวะผูน้ า พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็ นมืออาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพหลักสู ตร การสอน และการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้เกิดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
(Learning Outcomes) ตามมาตรฐานที่พึงประสงค์ (พูนชัย ยาวิราช, 2564, น. 44)
ตามที่ แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ได้กล่าวถึ ง ความเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลั ส่ งผล
กระทบกับการดารงชีวติ การก้าวกระโดดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน (Disruptive technology) ที่ทวั่
โลกต้องเผชิญกับเทคโนโลยีประจาวันมากมาย ทั้งด้านการเรี ยนการสอนในสถานศึ กษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การเดินทาง การใช้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อการบริ หารและการจัดการทางาน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเกี่ยวข้องกับทุกเรื่ องใน
ชีวติ ประจาวัน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
ทั้งนี้การบริ หารที่นาไปสู่ความสาเร็ จต้องอาศัยกระบวนการบริ หารดังที่ สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์ (2541) ได้กล่าว
ว่า การบริ หารจัดการคุณภาพในโรงเรี ยนนั้น ควรใช้วงจรควบคุมคุณภาพในทุกๆ กิ จกรรม และทุกๆ ระดับไม่วา่ จะเป็ น
กิจกรรมการเรี ยนการสอน กิจกรรมฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายบริ การ วัฎจักรของเดมิ่ง (Deming cycle) หรื อวงจรควบคุมคุณภาพ
PDCA ซึ่งประกอบด้วย Plan-P คือ การวางแผน Do-D คือ การลงมือปฏิบตั ิ Check-C คือ การตรวจสอบการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิและ Act-A คือ การปรับปรุ งพัฒนาการทางานต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน

ประโยชน์ ของการศึกษา
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมในสถานศึ กษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน มีเหตุปัจจัยสาคัญใดที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม
ในสถานศึ กษา และแนวทางการบริ หารเพื่อสร้ างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึ กษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน โดยสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สามารถนา
ผลของการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการบริ หารงานโรงเรี ยนได้
2. หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลของการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการการบริ หารงานใน
โรงเรี ยนได้ ดังนี้

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา และการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพ จากนักการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งได้วิเคราะห์และพิจารณาแล้วได้องค์ประกอบของ
วัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาทั้งหมด 6 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ภาวะผูน้ าด้านคุณภาพ (Quality Leadership)
2. การทางานเป็ นทีมและการมีส่วนร่ วม (Teamwork)
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
4. การกระจายอานาจและมอบอานาจ (Decentralization and Delegation)
5. การสร้างแรงจูงใจในการปฎิบตั ิงาน (Appreciation)
6.การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) โดยใช้ Deming Cycle
แนวทางการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) โดยการศึกษาแนวคิด
เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ในสถานศึกษา ซึ่งระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารใน
สถานศึกษา ของการวิจยั ครั้งนี้ดาเนินการบริ หารภายใต้ปัจจัยทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้แก่
1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
2. ซอฟต์แวร์ (Software)
3. ข้อมูล (Data)
4. บุคลากร (Personnel)
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน (Procedures)
2. แหล่งข้อมูล
2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary source) ได้แก่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย

5
- คณะผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวนทั้งสิ้น 64 คน
- การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อศึกษาผูบ้ ริ หาร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงราย คือ รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวทิ ยาประสาท) และศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รวมจานวน 3 คน
2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary source) ได้แก่ หลักสู ตรสถานศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี รายงานผล
การปฏิบตั ิงาน บันทึกการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บัน และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ใ นการบริ ห ารเพื่ อ สร้ า งวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพใน
สถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน ดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ในการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
ในสถานศึ กษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน คือ แบบสอบถาม เรื่ อง
แบบสอบถาม การบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึ กษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)
ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ประชากรที่
ใช้ในการศึ กษา คือ คณะผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึ กษา ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวนทั้งสิ้ น 64 คน ผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการใช้แบบสอบถามรู ปแบบ Google Form
และรวบรวมข้อมูล นาข้อมูลที่ ได้มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป เพื่อดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนของการศึกษาต่อไป
ตอนที่ 2 ศึ กษาปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึ กษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน มีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ ผูว้ ิจัยกาหนดโดยวิธีก ารเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อศึ กษาผูบ้ ริ หารที่ มีความ
เชี่ ยวชาญ (Best Practice) ด้านการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึ กษา ในจังหวัดเชี ยงราย คือ ผูอ้ านวยการ และรอง
ผูอ้ านวยการ จานวน 3 คน ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รอง
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียง
เก่าแสนภูวิทยาประสาท) และศึกษานิ เทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 รวมทั้งหมด
จานวน 7 คน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และสรุ ปสาระสาคัญตามประเด็นที่ ตอบ
มาสรุ ป ผลและวิเ คราะห์ ห าประเด็ น สาคัญ ของปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารเพื่ อ สร้ างวัฒ นธรรมคุ ณภาพโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) นาเสนอในรู ปแบบความเรี ยง เพื่อดาเนินการตามขั้นตอนของการศึกษาต่อไป
ตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ ผูว้ ิจัยก าหนดโดยวิธีก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อศึ กษาผูบ้ ริ หารที่ มีค วาม
เชี่ ยวชาญ (Best Practice) ด้านการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึ กษา ในจังหวัดเชี ยงราย คือ ผูอ้ านวยการ และรอง
ผูอ้ านวยการ จานวน 3 คน ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รอง
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ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ผูอ้ านวยการสถานศึกษาโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียง
เก่าแสนภูวิทยาประสาท) และศึกษานิ เทศก์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 รวมทั้งหมด
จานวน 7 คน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) และนาข้อมูลที่ ได้จากการสัม ภาษณ์ ม า
สรุ ปผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาประเด็นสาคัญของแนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)ที่ได้จากการสัมภาษณ์ นาเสนอในรู ปแบบความเรี ยง

สรุ ปผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาแนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน สรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญ ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน
จากการศึ กษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน โดยการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ประชากร คณะผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึ กษา ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวนทั้งสิ้น 64 คน ตามองค์ประกอบของวัฒรธรรมคุณภาพในสถานศึกษา 6 องค์ประกอบ
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า สภาพปั จจุบนั อยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่ สุด คือ องค์ประกอบที่ 3
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ส่ วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุ ณภาพในสถานศึ ก ษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยคุณภาพการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผูน้ าด้านคุณภาพ (Quality Leadership)
ตอนที่ 2 ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึ กษาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน
ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร (ICT) ต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่างในการดาเนิ นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 6 องค์ประกอบ ที่ มีความสาคัญ
ที่สุด คือ บุคลากร (Personnel) รองลงมา คือ ขั้นตอนการดาเนินงาน (Procedures) ข้อมูล (Data) ฮาร์ดแวร์ (Hard Ware) และ
ซอฟต์แวร์ (Soft Ware) ที่ส่งผลต่อการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร (ICT)
ตอนที่ 3 แนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน
จากการศึ ก ษาทราบแนวทางการบริ ห ารเพื่ อ สร้ า งวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพในสถานศึ กษาโดยใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน โดยภาพรวมของแนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน ตามกระบวนการ
ควบคุมสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการดาเนินการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ทั้ง 6 องค์ประกอบ
ของวัฒนธรรมคุณภาพ
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อภิปรายผล
1. สภาพปั จจุ บันและสภาพที่ พึงประสงค์ในการบริ หารเพื่อสร้ างวัฒนธรรมคุ ณภาพในสถานศึ กษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน
1.1 สภาพปั จจุบนั ทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ
องค์ประกอบที่ 5 การสร้างแรงจูงใจในการปฎิบตั ิงาน (Appreciation) ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน
มีการบริ หารที่สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร เพื่อการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วย ICT ดังที่ Cooke & Lafferty, 1989 (อ้างใน
ชโลบล นับแสน, 2560) กล่าวไว้วา่ หากผูน้ าในองค์การสามารถสื่ อสารเพื่อจูงใจหพนักงานให้ประพฤติตนเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์การ ย่อมทาให้การดาเนิ นงานขององค์การประสบความสาเร็ จ สอดคล้องกับ ลีลวัฒน์ อูมา (2562) ทาการศึกษา
วิจยั เรื่ องวัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของเจเนอเรชัน่ Y ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า แรงจูงใจเป็ นส่ วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพการทางาน เนื่ องจากแรงจูงใจเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิด
พฤติกรรมของบุคลากร หากองค์กรมีแรงจูงใจที่ดี ก็จะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานได้มากยิง่ ขึ้น
1.2 สภาพที่ พึ ง ประสงค์ในการบริ หารเพื่ อสร้ างวัฒ นธรรมคุ ณภาพในสถานศึ กษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยองค์ประกอบที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผูน้ าด้านคุณภาพ (Quality Leadership) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริ หารที่มีภาวะ
ผูน้ าด้านคุณภาพใน การบริ หาร จะสามารถสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นได้ในสถานศึกษา ดังที่ พันทิวา สุพฒั นาถรณ์
(2556; 68) ได้สรุ ป ภาวะผูน้ าและวัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่ งที่ เปิ ดควบคู่กนั และแยกออกจากกันได้ยากทั้งสองส่ วนต่างมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั และที่สาคัญภาวะผูน้ าจะสร้างสรรค์องค์ประกอบของวัฒนธรรมในแต่ละองค์ประกอบ
ให้บรรลุเป้ าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการดาเนิ นงานในที่สุด และมัทนา วังถนอมศักดิ์ (2561) ได้กล่าวถึง ความสาคัญ
ของภาวะผูน้ าว่าองค์กรที่ ปราศจากผูน้ าที่ มีความสามารถเปรี ยบเสมื อนกองทัพที่ ขาดแม่ทพั ที่ เข้มแข็ง สมาชิ กองค์กร
ต้องการผูน้ าที่มีทกั ษะความรู ้ความสามรถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จได้ตามเป้ าหมายที่
กาหนด สอดคล้องกับ ดารุ วรรณ ถวิลการ (2561, 122) ได้ศึกษา วัฒนธรรมองค์การในโรงเรี ยนรางวัลพระราชทาน : การ
วิจยั เชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา พบว่า องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ภาวะผูน้ าด้าน
คุณภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3) การยกย่องและการให้รางวัล 4) การทางานเป็ นทีมและการมีส่วนร่ วม และ 5)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ดา้ นคุณภาพ ซึ่ งวัฒนธรรมคุณภาพเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบประกัน
คุณภาพการศึ กษาให้เกิ ดความยัง่ ยืน วัฒนธรรมคุณภาพจะเกิ ดขึ้นได้ จากการที่ ผบู ้ ริ หาร ครู และบุคลากรในโรงเรี ยน มี
ความคิด ความเชื่อ ค่านิยมและวิถีปฏิบตั ิที่มีคุณภาพ ส่งผลให้โรงเรี ยนสามารถบริ หารขับเคลื่อนการพัฒนาไปได้
2. ปั จ จัย ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ การบริ ห ารเพื่ อ สร้ า งวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษาโดยการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน ต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่างในการดาเนิ นการสร้างวัฒนธรรม
คุ ณภาพ 6 องค์ป ระกอบ โดยมี ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารเพื่ อ สร้ า งวัฒ นธรรมคุ ณภาพในสถานศึ กษาโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) 5 องค์ประกอบ คือ 1) ฮาร์ ดแวร์ (Hard Ware) 2) ซอฟต์แวร์ (Soft Ware) 3)
ข้อมูล (Data) 4) บุ คลากร (Personnel) และ5) ขั้นตอนการดาเนิ นงาน (Procedures) พบว่า ปั จจัยที่ มีความสาคัญในทุ ก
องค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณ คือ ด้านบุคลากร (Personnel) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริ หาร ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาใน
องค์ประกอบของวัฒนธรรมคุณภาพ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ความเจริ ญก้าวหน้าที่ไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยี ทาให้ผบู ้ ริ หาร
สถานศึกษา มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้ทนั ต่อยุคสมัย ดังที่ ถวิล อรัญเวศ (2544, อ้างใน ศศิกาญจน์
แปงงามนวกุล, 2561:15) ได้กล่าวถึง บทบาทของผูบ้ ริ หารมืออาชีพในยุคการปฏิรูปการศึกษา ไว้วา่ ผูบ้ ริ หารมีบทบาทเป็ น
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ผูต้ ดั สิ นใจ ผูไ้ วต่อข้อมูล เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ซื่ อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน ผูป้ ระสานสิ บทิศ สร้างสรรค์วิธีการทางานใหม่
จูงใจเพื่อนร่ วมงาน ทนทานต่อปั ญหาอุปสรรค ยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ และบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม สอดคล้องกับสุปวีย ์
ศรี วนั ทนาสกุล (2563) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ การศึ กษาวัฒนธรรมคุ ณภาพและแนวทางการส่ งเสริ มวัฒนธรรมคุ ณภาพใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พบว่า สถานศึกษาที่มีผบู ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าคุณภาพ
มีการทางานเป็ นทีม การยกย่องและการให้รางวัล และการพัฒนาบุคลากร ส่งผลต่อการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพ
3. แนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(ICT) ในองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ 6 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาตามกระบวนการบริ หาร 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Plan) ผูบ้ ริ หารควรตระหนักความสาคัญของ ICT มี วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ มี การกาหนดคุณภาพ
ความคาดหวัง ตั้งเป้ าหมายหรื อเกณฑ์ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ร่ วมกันวางแผนกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดเป็ นศูนย์รวมการทางาน ควรมีทกั ษะความสามารถทาง ICT ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะว่า ในการบริ หารสถานศึ กษาควรมี ทิศทางในการบริ หารเพื่อสร้างเป้ าหมายที่ ชัดเจน ใช้สื่อ ICT ในการ
วางแผนร่ วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เช่น การประชุมระบบออนไลน์ผา่ น
โปรแกรมที่เหมาะสมกับบริ บท อาทิ Google Meet, Zoom หรื อ Video Conference ดังที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2547, หน้า 11-17) ได้กล่าวถึ งความสาคัญของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารต่อ การศึ กษาไว้ว่า
เทคโนโลยีที่กา้ วหน้าและรวดเร็ วที่สุดในยุคนี้ ด้านการบริ หารจัดการ สามารถนา ICT มาเป็ นเครื่ องมือช่วยการทางานเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในระบบบริ หาร สอดคล้องกับ ธัญภา แสนตันชัย (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารสื่ อและเทคโนโลยีการ
จัดการเรี ยนรู ้ของโรงเรี นยมัธยมศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การบริ หารจัดการเทคโนโลยีในสถานศึ กษา
จาเป็ นจะต้องมีการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ ในองค์ประกอบ 5 ด้านคือ 1) ด้านนโยบายและแผน 2) ด้านงบประมาณ
3) ค้านบุคลากร 4) ค้านส่งเสริ มวิชาการ และ 5) ด้านบริ หารจัดการ
2. ขั้นการปฏิ บัติ (Do) ผูบ้ ริ หารควรดาเนิ นการบริ หาขับเคลื่ อนกิ จกรรมโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ตระหนักในวิสัยทัศน์ มีกลยุทธ์ ออกแบบการบริ หารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัย ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะ ผูบ้ ริ หารมีการสร้างทีม ถ่ายทอดวิสัยทัศน์เชื่ อมโยงแนวคิด ค่านิ ยม อุดมการณ์ของบุคลากรในสถานศึกษา สร้าง
ปฏิ สัมพันธ์อนั ดี การทางานร่ วมกันบนระบบอินเตอร์ เน็ตในเวลาเดี ยวกัน สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร ส่ งเสริ ม
บุคลากรให้มีการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ดังที่ จิ ราวรรณ
เล่งพาณิ ชย์ (2551, 38-39) ได้สรุ ป การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริ หารงาน สามารถนามาใช้ในการบริ หารจัดการเพื่ออานวย
ความสะดวก ช่วยในการตัดสิ นใจในการจัดการระบบงานได้ และนามาใช้ทุกวงการ เช่น การศึกษาในสถานศึกษาได้ ดังนี้
1) การบริ การระบบบุคลากร (Personal System Administration) 2) การจ่ายเงิ นเดื อนและเบี้ ยเลี้ยงแก่บุคลากรในโรงเรี ยน
หรื อสถานศึ กษา 3) การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดครู สอนแทน 4) คอมพิวเตอร์ ช่วยบริ หารการเงิ นของโรงเรี ย นและ
สถานศึ กษา สอดคล้องกับ ภัคภิ ญญา ธรรมโชโต (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบบริ หารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ พบว่า เทคโนโลยีจะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการ
รวบรวม ประมวลผล เก็บรักษา และเผยแพร่ สารสนเทศ ทั้งนี้ มีความสัมพันธ์กนั ของข้อมูล (Data) ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็ น
สารสนเทศ (Information) ได้เ มื่ อ มี การประมวลผล และความ “เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)” กับ ค าว่า “เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)” เป็ นคาที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ หมายถึง สิ่ งที่ ใช้ในการสร้างสรรค์ จัดหา จัดเก็บ
ค้นคว้า จัดการ ถ่ายทอด และเผยแพร่ ขอ้ มูลในรู ปแบบดิจิทลั (Digital Data) ทั้งเสี ยง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรื อ
ตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ ความถูกต้องแม่นยา และความรวมเร็ วให้ทนั ต่อการนาไปใช้ประโยชน์
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3. ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิ บตั ิ (Check) ผูบ้ ริ หารควรสารวจตรวจสอบรู ปแบบการใช้ ICT ในสถานศึกษา
วิเคราะห์ผล ประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิงาน มาตรฐาน ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ ประเมินทรัพยากร ICT ที่จาเป็ น ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะ สภาพแวดล้อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บัติ ง าน อย่า งต่ อ เนื่ อ งเป็ นระบบ ดัง ที่ International Society for Technology in
Education: ISTE (2009) ได้กาหนดมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีสาหรับผูบ้ ริ หารด้านการวัดผลและประเมินผล ไว้
ดังนี้ 1) ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผลการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสู่การสร้างข้อสรุ ปเพื่อนาไปใช้
ในการบริ หาร การพัฒนาการสอนและการเรี ยนรู ้ 2) ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาวิชาชี พครู เป็ น
รายบุ ค คล 3) ใช้เ ทคโนโลยี ก ารวิ นิ จ ฉั ย และประเมิ น ระบบการบริ หารจัด การภายในสถานศึ ก ษา สอดคล้อ งกับ
อมรรัตน์ จินดา (2558) ได้ศึกษา สภาพปั ญหาและแนวทางการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ
การศึกษาสาหรับสถานศึ กษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษานครปฐม เขต 2 พบว่า ความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึ กษาของสถานศึ กษาในสังกัดสานักงานเขตพ้นที่ การศึ กษาประถมศึ กา
นครปฐม เขต 2 สถานศึกษายังมีความต้องการให้การให้การส่ งเสริ มสนับสนุนด้านวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ สื่ อการเรี ยน
การสอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรหรื อมัน่ คงในการใช้งาน
4. ขั้นการแก้ปัญหา (Act) ผูบ้ ริ หารควรดาเนิ นการปรับปรุ งแผนการปฏิบตั ิงาน ปรับปรุ งระบบให้มีความทันสมัย
พัฒนารู ปแบบการประสานควรร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน เอกชนและผูป้ กครอง ในกิจกรรมต่างๆ มีการปรับปรุ งฐานข้อมูล
บุคลากรในระบบ ICT ของสถานศึกษาตามพัฒนาการของบุคลากร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารควรมีรูปแบบการประสาน
ควรร่ วมมือระหว่างหน่ วยงาน เอกชนและผูป้ กครองในกิ จกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมด้วย ICT และนา ICT มาช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้รวดเร็ วยิง่ ขึ้นสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนพัฒนาระบบ สื่ ออุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ของสถานศึกษา ดังที่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 (น.165) มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 สู่การปฏิบตั ิในการ
จัดการศึกษา ให้ดาเนิ นการพัฒนาเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพจากระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับ ประภาส แต้มทอง (2554:
79-80) ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ รินทร์ เขต 1 พบว่า การบริ หารคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง ประกอบด้วย การ
วางแผนปฏิบตั ิงาน ดาเนิ นงานตามแผนงาน ตรวจสอบและประเมินผล และนาผลการประเมินมาปรับปรุ งแก้ไข คือ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการเรี ยนรู ้ สร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ การเป็ นผูน้ าในการใช้ ICT เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. จากผลการศึกษาสภาพปั จจุบนั ทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน พบว่า องค์ประกอบที่มีเฉลี่ยสภาพที่ต่าสุด คือ องค์ประกอบที่
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) คือ ดังนั้น ควรส่ งเสริ มให้บุคลากรภายในสถานศึกษามีการ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในสถานศึ กษาจนเกิ ดเป็ นวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนัก ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) เป็ นสิ่ งที่สามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
และการบริ หารสู่เป้ าหมาย ความสาเร็ จร่ วมกัน
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2. จากผลการศึ กษาสภาพที่ พึ ง ประสงค์ใ นการบริ ห ารเพื่ อ สร้ างวัฒ นธรรมคุ ณภาพในสถานศึ กษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ภาวะผูน้ าด้านคุณภาพ
(Quality Leadership) มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ดังนั้น ควรมีการพัฒนาปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ในการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพ อันได้แก่ ภาวะผูน้ าคุณภาพ การทางานเป็ นทีมและการมีส่วนร่ วม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
กระจายอานาจและมอบอานาจ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง โดยคานึ งถึงปั จจัย
ทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ประการ ดังนี้ 1) ฮาร์ ดแวร์ (Hard Wear) 2) ซอฟต์แวร์ (Soft Ware) 3) ข้อมูล
(Data) 4) บุคลากร (Personnel) และ 5) ขั้นตอนการดาเนินงาน (Procedures)
3. จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) พบว่า ปั จจัยสาคัญที่ สุด คือ บุคลากร (Personnel) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูบ้ ริ หาร ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารของสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนการบริ หาร ขับเคลื่อน ดาเนิ นกิ จกรรมโครงการให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มีภาวะผูน้ าด้านวิชาการ ภาวะผูน้ าตามสถานการณ์ ภาวะผูน้ าด้านการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูน้ าด้านเทคโนโลยี
4. จากผลการศึกษาแนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน พบว่า การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) สามารถ
นามาใช้ในสถานศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพได้ดี ดังนั้น ควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) มา
เป็ นแนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. จากผลการศึกษาสภาพปั จจุบนั ทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน พบว่าองค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource Development) มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(ICT) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพื่อสร้างความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หาร
2. จากผลการศึ กษาสภาพที่ พึงประสงค์ทางการบริ หารเพื่อ สร้ างวัฒนธรรมคุ ณภาพในสถานศึ กษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน พบว่าองค์ประกอบที่ 4 การกระจายอานาจและ
มอบอานาจ (Decentralization and Delegation) มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ดังนั้น ควรมี การศึ กษาวิจัย เกี่ ยวกับ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT) ในองค์ ป ระกอบที่ 4 การกระจายอ านาจและมอบอ านาจ ( Decentralization and
Delegation) เพื่อสร้างความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หาร
3. จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน พบว่า ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องมีภาวะผูน้ าด้านวิชาการ ภาวะผูน้ า
ตามสถานการณ์ ภาวะผูน้ าด้านการเปลี่ ยนแปลงและภาวะผูน้ าด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลใน
การบริ หารงานในสถานศึกษา ดังนั้น ควรมีการศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับ ภาวะผูน้ าที่ส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของ
สถานศึกษา
4. จากผลการศึกษาแนวทางการบริ หารเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ICT) ของโรงเรี ยนบ้านเวียงพาน พบว่า การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) สามารถ
นามาใช้ในสถานศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพได้ดี ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจยั ในประเด็น กลยุทธ์การบริ หารการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)
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