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การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ การบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) ของ ในสั งกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย
Management of the Quality Management of Deming (Deming Cycle: PDCA) under the
Jurisdiction of Secondary Education in 19 Districts in the Province
บัณฑิต เหมือดอดทน (Bandit Mueatotthon)* รศ.ดร.วิทร วิภาหัสน์ (Vitorn Vipahasana) **
ดร. ยุทธสิ ทธิ์ จันทร์คูเมือง (Yuttasitti Junkhumuang) ***
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 1) ศึกษาการบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของ
เดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย
2) เพื่อศึ กษาเปรี ยบเทียบการบริ หารคุณภาพการศึ กษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA)
ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 ในจังหวัดเลย และ3) เพื่อศึ กษาปั ญหาและ
ข้อเสนอแนะการศึ กษาการบริ หารคุณภาพการศึ กษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA)
ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลยผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1. การบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยใช้ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง (Deming Cycle : PDCA) ของ
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ในจังหวัดเลย ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คื อ ด้านการตรวจสอบร่ วม ด้านการปรับปรุ ง ด้านการดาเนิ นงานและ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านด้านการวางแผน
2. ปั ญหาการการบริ หารคุณภาพการศึ กษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA)
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย จะพบว่าการวางแผนการนาการบริ หารงานของ
เดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) นั้นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3. การบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลยเพื่อให้การบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หาร
คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA) มีประสิ ทธิภาพ และดาเนินชีวติ อย่างมีศกั ยภาพในฐานะเป็ นพลโลก และ
ได้รับการพัฒนาให้เป็ นมืออาชีพ มาตรฐานสากล ภายใต้การบริ หารจัดการด้วยคุณภาพในระดับสากล ประกอบด้วยการ
พัฒนา 5 ด้าน คือ 1) การวางแผน 2) การดาเนินงาน 3) การตรวจสอบ และ4) การปรับปรุ ง โดยการพัฒนาเป็ นไปอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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HMP22-2
The objectives of this study were 1) to investigate the quality
management in education using Deming cycle model of schools under Secondary Educational Service Area Office
19, Loei Province. 2) to study the comparison of the quality management in education using Deming cycle model of
schools under Secondary Educational Service Area Office 19, Loei Province. 3) to investigate problems and
recommendations for the quality management in education using Deming cycle model. The findings of this research
are as follows:
1. The overall mean of the quality management in education using Deming cycle model of schools under
Secondary Educational Service Area Office 19, Loei Province is in high level. When arranging the aspects in
descending order, the aspect of co-inspection is in the highest rank followed by the aspect of development, the aspect
of operation and planning respectively.
2. The problem of the quality management in education using Deming cycle model of schools under
Secondary Educational Service Area Office 19, Loei Province shows that the plan of Deming Cycle implementation
is in the lowest level.
3. In order to use Deming cycle model efficiently and lead to professional development, the quality
management in education using Deming cycle model of schools under Secondary Educational Service Area Office
19, Loei Province needs to be served at international standard in 5 aspects as 1) planning 2) operation 3) inspection 4)
development and which all of these aspects have statistically significance at .05.

บทนา
ความจาเป็ นของการประกันคุณภาพภายใน
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว เป็ นเรื่ องที่
ความสาคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย ได้มีสาระ
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 6 มาตรา 48 ระบุไว้ว่า “ให้หน่ วยงาน
ต้น สัง กัด และสถานศึ ก ษาจัด ให้ มี ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า การประกัน
คุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หาร
การศึ ก ษาที่ ต ้อ งด าเนิ น การอย่างต่ อเนื่ อง โดยมี การ
จัด ท ารายงานประจ าปี เสนอต่ อ หน่ วยงานต้น สั งกั ด
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องและเปิ ดเผยต่ อสาธารณชนเพื่ อ
นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” และมาตรา 49
(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2542 : 36) ได้ระบุ ไว้ว่า“ให้ มี
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
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การศึ กษา มี ฐ าน ะเป็ น องค์ ก รมห าชน ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยประเมินคุณภาพของ
สถานศึ กษาทุ กแห่ ง อย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุ กห้าปี ”
(พรบ.การศึกษาแห่งชาติ, 2542: หมวด 6 )
จากสาระดังกล่าวนี้ จึ งเป็ นพลังผลักดันให้
โรงเรี ยนและหน่ วยงานต้นสังกัดต้องควบคุมคุณภาพ
การศึ ก ษา โดยจัด ให้ มี ก ารก าหนดมาตรฐานและ
ตัว ชี้ วัด คุ ณ ภาพ มี ข ้อ มู ล พื้ น ฐานที่ แ สดงถึ ง สภาพ
ปั จจุบันของการพัฒ นาในแต่ละมาตรฐาน ตลอดจน
กาหนดยุทธศาสตร์ ที่กาหนดนั้นได้ผลหรื อไม่ได้มาก
น้อยเพียงใดนั้น โรงเรี ยนและหน่ วยงานต้นสังกัดจึ ง
ต้องมีระบบการตรวจสอบซึ่ งก็คือ การประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรี ยนนัน่ เอง โดยมีหน่วยงานต้นสังกัด
เข้าร่ วมตรวจสอบด้วย เพื่อยืนยันคุณภาพของโรงเรี ยน
ในสัง กัด และเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น
ภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

HMP22-3
คุณภาพการศึ กษา (องค์การมหาชน) ตามระบบการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายนอก (พรบ.การศึ ก ษาแห่ งชาติ ,
2542: หมวด 6 )
จากความสาคัญและความเป็ นมาดังกล่าว จะ
เห็นได้วา่ การบริ หารจัดการที่เป็ นระบบและมีคุณภาพ
ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานขององค์กร ให้
เป็ นที่ยอมรับในประสิ ทธิภาพและมีความโปร่ งใสเป็ น
สิ่ งสาคัญที่ ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญ และผูบ้ ริ หาร
ต้ อ งรู ้ จั ก เลื อ กการบริ หารจั ด การที่ เ ป็ นระบบให้
เหมาะสมเพราะมี ผ ลต่ อ การปฏิ บัติ ง านในองค์ ก าร
ดังนั้น ผูศ้ ึ กษาซึ่ งเป็ นบุ คลากรคนหนึ่ งที่ ท าหน้าที่ ใน
การบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านั ก งานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 จึ ง ได้ ศึ ก ษา
การศึ กษาการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา โดยใช้วงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 เพื่ อเป็ นแนวทาง
และประโยชน์ในการบริ หารงานในสถานศึ กษาให้มี
ประสิ ทธิภาพต่อไป
การศึ กษาการบริ หารคุณภาพการศึ กษาโดย
ใช้ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง ของโรงเรี ย นใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ในจังหวัดเลย
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการบริ หารคุณภาพการศึกษา
โดยใช้การบริ หารคุณภาพ ของเดมมิ่ง ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ในจังหวัดเลย
2. เพื่ อ ศึ กษ าเปรี ยบ เที ยบการบริ ห าร
คุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง
ของโรงเรี ยนในสังกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญหาและข้ อ เสนอแนะ
การศึ ก ษาการบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยใช้ก าร
บริ ห ารคุ ณ ภาพ ของเดมมิ่ ง ของโรงเรี ย นในสั ง กัด
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สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 ใน
จังหวัดเลย
วิธีการวิจยั
วิธีการดาเนินการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยเรื่ อ ง การบริ ห ารจัด การศึ ก ษา
โดยใช้ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง ของโรงเรี ย น
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ในจังหวัดเลย ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเฉพาะการบริ หารคุณภาพ
การศึ ก ษาในมาตรที่ ฐ านที่ 5 ที่ ว่ า ด้ ว ยผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน และ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิจยั เชิง ปริ มาณจาก
แบบสอบถาม 4 ด้าน คื อ การวางแผน (Plan : P) การ
ดาเนิ นงานตามแผน (Do : D) การตรวจสอบ (Check :
C) และปรับปรุ ง (Action : A)
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้
ได้แ ก่ ผู ้บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษา และคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึ กษา เขต 19 ในจังหวัดเลย ปี การศึ กษา 2558
จานวน 523 คน
2.2 กลุ่ ม ตัว อย่า ง ผู ้วิ จัย ได้ใ ช้ ต าราง
ก าหนดขนาดตัว อย่า งของ Krejcie และ Morgan ได้
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จานวน 58 คน
กลุ่มตัวอย่างจานวน 52 คนคณะกรรมการสถานศึกษา
จานวน 465 คน กลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน ผูว้ ิจยั จึง
ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 262 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ คุณสมบัติส่วน
บุ คคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา และ
ประสบการณ์
3.2 ตัว แปรตาม ได้ แ ก่ การบริ หาร
คุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ
3.2.1 การวางแผน (Plan : P)
3.2.2 การด าเนิ นงานตามแผน
(Do : D)
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3.2.3 การตรวจสอบ (Check : C)
3.2.4 ปรับปรุ ง (Action : A)
4. ขอบ เขตด้ า น ระยะเวลา- ป ระจ าปี
การศึกษา 2558 จานวน 11 เดือน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558
การเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก าร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เป็ น
แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ แบ่ งออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check
list) ที่ ใช้ ส าห รั บ ส ารวจส ถาน ภาพ ขอ งผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามจานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง
ระดับการศึกษาและประสบการณ์
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ
บริ หารคุณภาพด้านผูบ้ ริ หาร มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท (Likert) คือ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด จานวน 5 ข้อเป็ นแบบสอบถามมาตรา
ส่ วนประมาณค่ า (rating scale) ที่ ใช้สารวจการศึ กษา
การบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพ
ของเดมมิ่ง (Deming Cycle: PDCA) ของโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ในจังหวัดเลย โดยกาหนดระดับการบริ หารจัดการไว้
5 ระดับ (สุภาเพ็ญ จริ ยะเศรษฐ์, 2542: 122) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็น มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็น มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็น ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็น น้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็น น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่อการ
บริ หารคุณภาพด้านผูบ้ ริ หาร
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ตาม
ขั้นตอน ดังนี้

1. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการและเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยการนัด หมายกาหนดการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกับผูต้ อบแบบสอบถามโดยให้เวลาใน
การตอบแบบสอบถาม 15-20 วัน และติ ด ต่ อ
ประสานงานทางโทรศัพท์
2. ผู ้วิ จัย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ คื น มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ผู ้ วิ จั ย จั ด ระเบี ยบข้ อ มู ล แล้ ว ด าเนิ นการ
วิเคราะห์ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็ จรู ป เป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข ้อมู ล สถานภาพส่ ว นตัว
ของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) นาเสนอใน
รู ปตารางและความเรี ยง
2. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการบริ หาร
คุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง
(Deming Cycle : PDCA) ของโรงเรี ยนในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 ใน
จังหวัดเลยที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 262 คน โดย
การหาค่ า เฉลี่ ย (mean หรื อ X ) และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (standard deviation S.D.) น าเสนอในรู ป
ตารางและความเรี ยง โดยกาหนดดังนี้ (Likert อ้างถึง
ใน สุภาเพ็ญ จริ ยะเศรษฐ์, 2542, หน้า 124)
5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ร้อยละ (Percentage)
P
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f
x100
N

HMP22-5
IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์
R แทน คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญ
 R แทน ผลรวมของคะแนนผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละคน
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (กรมวิชาการ,
2545: 82)

เมื่อ P แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่ที่ตอ้ งการแปลงให้เป็ นร้อยละ
N แทน จานวนความถี่ท้ งั หมด ค่าเฉลี่ย (Mean)
X 

X
N

เมื่อ X

แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ผลรวมทั้งหมดใน กลุ่ม
N
แทน จานวนในกลุ่ม
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
S .D. 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นใน
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
ผลการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง “การบริ หารจัดการศึ กษาโดย
ใช้ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง ของโรงเรี ย นใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ใน จั ง ห วัด เลย” เป็ น การวิ จั ย เชิ งป ริ มาณ โดยใช้
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ชนิ ด ปลายปิ ด (Close ended Questions) เป็ นเครื่ องมื อ ในการศึ ก ษาวิ จัย มี
วัต ถุป ระสงค์ 3 ประการ คื อ ประการที่ 1. เพื่ อศึ กษา
การบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพ
ของเดมมิ่ง ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย ประการที่
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้
การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง ของโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 ใน
จัง หวัด เลย และประการที่ 3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะในการบริ ห ารคุ ณภาพการศึ กษาโดยใช้
การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง ของโรงเรี ยนในสังกัด

N  X 2  ( X ) 2
N ( N  1)

เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X แทน ค่าในแต่ละด้าน
N แทน จานวนแบบสอบถามในแต่ละด้าน
 แทน ผลรวม
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนน
แบบทดสอบก่อนและหลัง โดยใช้สูตร t-test
(Dependent Samples) (บุญชม ศรี สะอาด. 2545 :
112)
t

D
n  D 2  ( D) 2
(n  1)

t = ค่าสถิติที่จะใช้เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต
เพื่อทราบความมีนยั สาคัญ
 D = ผลรวมของผลต่างของการตอบก่อน
 D 2 = ผลรวมกาลังสองของผลต่างของการ
ตอบ
n = จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ค่า IOC หาความสอดคล้องจากการ
พิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญ ใช้สูตรคานวณ ดังนี้ (กรม
วิชาการ. 2545:65)
IOC =  R
N
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HMP22-6
สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 ใน
จังหวัดเลย
วิ ธี ก าร ด าเนิ น ก าร ศึ ก ษ าขั้ น แ ร ก ไ ด้
ทาการศึกษาข้อมูลแนวคิดและเอกสารงานวิจยั ต่าง ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงาน และปั ญหาในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง
ของโรงเรี ยนในสังกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธ ยมศึ ก ษา เขต 19 ในจั ง หวัด เลย ประกอบด้ ว ย
ผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการสถานศึ กษา จานวน 523
คน โดยกาหนดขนาดตัวอย่างด้วยตารางกาหนดขนาด
ตัวอย่างของ เครจซี และมอร์ แกน R. V. Krejcie และ
D. W. Morgan ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่าง จานวน 262 คน การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามใช้ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ส่ ว นการ
วิ เคราะห์ ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดยใช้ก าร
บริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง ของโรงเรี ย นในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 ใน
จังหวัดเลย ใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้คน้ พบข้อสรุ ปดังนี้
1. การบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การ
บริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง (Deming Cycle: PDCA)

ของโรงเรี ยนในสังกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย ใน ด้านการวางแผน
มีผลการปฏิ บตั ิ อยู่ในระดับน้อยที่ สุดเมื่อเปรี ยบเที ยบ
กับด้านอื่น
2. การบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การ
บริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง (Deming Cycle: PDCA)
ของโรงเรี ยนในสังกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 ในจั ง หวัด เลย ใน ด้ า นการ
ดาเนินงาน มีผลการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
3. การบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การ
บริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง (Deming Cycle: PDCA)
ของโรงเรี ยนในสังกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 ในจั ง หวัด เลย ใน ด้ า นการ
ตรวจสอบ มีผลการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4. การบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การ
บริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง (Deming Cycle: PDCA)
ของโรงเรี ยนในสังกัด ส านักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 ในจั ง หวัด เลย ใน ด้ า นการ
ปรับปรุ ง มีผลการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้
การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่งของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 ในจังหวัดเลย ตามทัศนะของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการสถานศึกษาสรุ ปในภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
(n = 262)

การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้
การบริหารคุณภาพของเดมมิง่ (Deming Cycle: PDCA)
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการดาเนินงาน
3. ด้านการตรวจสอบ
4. ด้านการปรับปรุ ง

4.15
4.17
4.19
4.18
4.17

ภาพรวม
ตารางที่ 2

S.D.
0.20
0.19
0.20
0.20
0.10

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง ของโรงเรี ยน
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HMP22-7
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย ตามทัศนะของผูบ้ ริ หารและ
คณะกรรมการสถานศึกษา จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้
(n = 162)
(n = 100)
การบริหารคุณภาพของเดมมิง่
t
Sig.
(Deming Cycle: PDCA)
S.D.
X S.D.
X
1. ด้านการวางแผน

3.62

0.73

3.65

0.66

-2.259

.795

2. ด้านการดาเนินงาน

3.50

0.95

3.97

0.66

-4.287

.000*

3. ด้านการตรวจสอบ

3.47

0.87

3.97

0.66

-4.864

.000*

4. ด้านการปรับปรุ ง

3.47

0.87

4.03

0.68

-5.450

.000*

3.55

0.75

3.84

0.59

--3.26

.001*

ภาพรวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า เพศต่างกัน มีทศั นะต่อ
การบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพ
ของเดมมิ่ งของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลยในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ดาเนินงาน ด้านการตรวจสอบ และด้านการปรับปรุ ง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ด้านการวางแผนไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของเดมมิ่ง
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HMP22-8
ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย จาแนกตามอายุ
การบริหารคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ การบริหารคุณภาพของ
เดมมิง่
1. ด้านการวางแผน

2. ด้านการดาเนินงาน

3. ด้านการตรวจสอบ

4. ด้านการปรับปรุ ง

ภาพรวม

แหล่ งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

.005
131.135

2
259

.002
.507

.005

.995

รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

131.440
12.283

261
2

6.1428.

8.291

.000*

191.855
204.138

259
261

.741

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

13.230
168.212

2
259

6.615
.649

10.186

.000*

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

16.826
172.072
188.898
4.288
129.318
133.606

2
259
261
2
259
261

8.413
.664

10.663

.000*

2.144
.499

4.294

.015*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า อายุต่างกัน ทัศนะต่อการบริ หารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริ หารคุณภาพของ
เดมมิ่ง ของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 ในจังหวัดเลย ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพบนัยสาคัญทางสถิติ จึงเปรี ยบเทียบรายคู่ได้ผลแสดงดังตารางที่ 4
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HMP22-9
ตารางที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ การทดสอบรายคู่ ด้วยการทดสอบของเซฟเฟ่ (Scheffe’s test) ระดับ การบริ ห ารคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาโดยใช้ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง ของโรงเรี ย นในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัดเลย จาแนกตามอายุ
การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้ การ
บริหารคุณภาพของเดมมิง่ /อายุ
2. ด้านการดาเนินงาน
ต่ากว่า 31 ปี
31-35 ปี
มากกว่า 35 ปี
3. ด้านการจรวจสอบ
ต่ากว่า 31 ปี
31-35 ปี
มากกว่า 35 ปี
4. ด้านการปรับปรุ ง
ต่ากว่า 31 ปี
31-35 ปี
มากกว่า 35 ปี
ภาพรวม
ต่ากว่า 31 ปี
31-35 ปี
มากกว่า 35 ปี
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตา่ กว่ า 11 ปี

31-35 ปี

มากกว่ า 15 ปี

X

3.60
-

3.45
0.1500
-

X

3.46
-

3.47
0.1500
-

X

3.46
-

3.47
0.0150
-

X

3.55
-

3.55
0.0025
-

3.92
0.3241*
0.4741*
3.92
0.4641
0.4491*
3.98
0.5221*
0.5071*
3.81
0.2603*
0.2578*
-

3.60
3.45
3.92
3.46
3.47
3.92
3.46
3.47
3.98
3.55
3.55
3.81

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูท้ ี่ มีอ ายุม ากกว่า 35 ปี มี ทัศ นะต่ อการบริ ห ารคุ ณ ภาพการศึ กษาโดยใช้การบริ ห าร
คุณภาพของเดมมิ่ง แตกต่างจากผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 31 ปี และผูท้ ี่มีอายุ 31-35 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ของในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 ในจังหวัดเลย ผลการศึ กษา พบว่า ในภาพรวม
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มาก ทั้ งนี้ เพราะว่ า โรงเรี ยน
มั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยม ศึ กษ า เข ต 19 จั ง ห วั ด เลย ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ ของการน าวงจรเดมมิ่ ง มาใช้ ใ นการ
บริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่ งทาให้นักเรี ยนมี
ความรู ้ ความสามารถ มีคุณลักษณะต่างๆ ครบถ้วนตาม
หลัก สู ต รมาตรฐานการศึ ก ษา สอดคล้อ งกับ ความ

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการวิ จัย ท าให้ ท ราบถึ ง การใช้ก าร
บริ ห ารจัด การศึ กษาโดยใช้การบริ ห ารคุ ณ ภาพของ
เดมมิ่ ง (Deming Cycle : PDCA) ในการบริ ห ารงาน
วิ ช าการของโรงเรี ย นในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 ในจังหวัดเลย สามารถ
นามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การใช้ก ารบริ ห ารคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง
(Deming Cycle : PDCA) ในการบริ ห ารงานวิช าการ
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HMP22-10
ต้อ งการของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นมี ทิ ศ ทางในการจัด
การศึกษาที่ชดั เจนตามมาตรฐานกลางที่กาหนด โดยมี
ระบบบริ หารคุณภาพ มีการทางาน ที่เป็ นมาตรฐานจาก
ความร่ วมมื อ ของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ าย มี ก ารแสดงความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่ สามารถตรวจสอบได้
อย่างสม่ าเสมอและต่ อเนื่ อ ง ตลอดจนชุ ม ชนมี ค วาม
มัน่ ใจในการจัดการศึ กษา ของสถานศึกษา เข้าร่ วมจัด
การศึ ก ษาและส่ งบุ ต รหลานเข้าเรี ยนในสถานศึ ก ษา
ตลอดจนสถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผูจ้ ดั การศึกษา
มี ค วามมั่ น ใจและพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพของผู ้ จ บ
การศึ กษา รับนักศึ กษาเข้าศึ กษาต่อหรื อทางาน จึ งทา
ให้การใช้วงจรเดมมิ่ งในการบริ หารงานวิชาการของ
โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 19 จังหวัดเลย ภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก สอดคล้อ งกับ ผลการวิจัย ของ จตุ พ ร
(2548, หน้ า 80) ผลการวิ จั ย พบว่ า ภาพรวมแต่ ล ะ
ขั้น ตอนและแต่ ล ะบริ การมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ม าก
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ประกอบ (2549,
บทคัดย่อ) พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานสถานศึ กษาใช้วงจร
เดมมิ่ ง กับ การปฏิ บัติ งาน สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ กษา เขต 1 ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ วี ร ยา (2552,
บทคัดย่อ) ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริ หารกิ จกรรม
ลูกเสื อและเนตรนารี ตามวงจรเดมมิ่งในสถานศึ กษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาลพบุรี ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่ อแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน ในแต่ละ
ขั้น สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
1) ขั้ นการวางแผน พ บ ว่ า ภาพรวม
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุ กด้าน เรี ยงลาดับดังนี้ 1) ด้านการประแสดง
ความคิดเห็น 2) ด้านการจัดการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง 3) ด้านการเข้าร่ วมประชุ ม 4) ด้านกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี 5) ด้ า นการประชุ ม และวางแผน
6) ด้านความสามารถ 7) ด้านการประยุกต์ใช้ค วามรู ้
8) ด้านป้ องกันและแก้ไข 9) ด้านการนาหลักคุณธรรม
10) ด้านการแสวงหาความรู ้ ทั้งนี้ เพราะว่า โรงเรี ย น

- 1264 -

มั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึ กษา เขต 19 จังหวัดเลย มี การวางแผนงาน ใช้
หลักการที่ ว่าการวางแผนจะช่วยพัฒนาความคิดต่างๆ
เพื่อนาไปสู่ รูปแบบที่ เป็ นจริ ง โดยอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็ นจริ ง สามารถเข้าใจได้ สามารถวัดได้ สามารถ
ปฏิบัติได้และสามารถบรรลุผลสาเร็ จได้ จึงทาให้การ
ใช้วงจรเดมมิ่งในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน
มั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลย ด้านการวางแผนอยูใ่ น
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จตุพร (2548 :
80) ผลการวิจัยพบว่าการวางแผนในภาพรวมแต่ ล ะ
บริ การมี ระดับการปฏิ บัติมาก สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ ประกอบ (2549 : บทคัด ย่อ ) พบว่า ผู ้บ ริ ห าร
สถานสถานศึ ก ษาใช้ว งจรเดมมิ่ ง กับ การปฏิ บัติ งาน
สั งกัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เขต 1 ด้านการ
วางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ของ วีร ยา (2552, บทคัด ย่อ ) ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการบริ หารกิจกรรมลูกเสื อและเนตรนารี
ตามวงจร เดมมิ่ งในสถานศึ กษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาลพบุรี ด้านการวางแผน ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณวิทยาลัยสันตพล และ
อาจารย์พิ เ ศษที่ ไ ด้ ป ระสิ ทธิ์ ประสาทวิ ช าความรู ้
แนวทางการคิดวิเคราะห์ให้คาปรึ กษาจนทาให้ผศู ้ ึกษา
ประสบความส าเร็ จ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ตลอดจน
โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 19 ใน
จัง หวัด เลยและผู ้บ ริ ห ารทุ ก ท่ านที่ ใ ห้ โ อกาสในเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิจยั

HMP22-11
เอกสารอ้ างอิง
กมล สิ งหราช. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร
เขต 2. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา].
กาแพงเพชร: คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร; 2554.
กรมวิชาการ. การรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเครื อข่าย.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว; 2546.
ณรงค์ศกั ดิ์ แดงสุข. สภาพและปั ญหาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรี ยนที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3. [วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษา ]. อุบลราชธานี: คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี; 2553.
ทวีศกั ดิ์ บังคม. ปั ญหาและแนวทางแก้ไขการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1.
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการ
บริ หารการศึกษา]. ชลบุรี: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา; 2550.
ธีรวุฒิ เอกะกุล. ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ . อุบลราชธานี :
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี ; 2543.

สมพร วงศ์วธิ ูน. ได้ศึกษาการบริ หารงาน
แนะแนว โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของ
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2. [วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา].
พะเยา: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา; 2555.
Good CV. Dictionary of Education.
New York: Mc Graw Hill Book; 1973.
Holt, RC. Very Simple Classification
Rules Perform Well on Mostly
Commonly Used Datasets. Machine
Learning 1993; 11(1): 3.
Lunenburg FC & Ornstein AC. Educational
administration . 6th ed. adsworth, Cengage
Learning; 2012.
Robbins SP & Decenzo. Management. 6th ed.
U.S.A.: Prentice-Hill; 2005.
Smith HR The Relationship Between
School Effectiveness and Elementary
Student Achievement in South-west
Missouri in Reading and Mathematics
Dissertation Abstracts International 1995;
50(7): 2428-A.
Wagner JA & Hollenbeck JR. Management of
Organizational Behavior. 2nd ed.
New Jersey : Prentice-Hall; 1995.

- 1265 -

