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การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้การบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA)  ของ ในสังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 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 
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บทคดัย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั 1) ศึกษาการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของ

เดมม่ิง (Deming  Cycle : PDCA) ของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19  ในจงัหวดัเลย 
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle : PDCA) 
ของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   เขต 19 ในจงัหวดัเลย และ3) เพื่อศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะการศึกษาการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Deming  Cycle : PDCA) 
ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลยผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1. การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Deming  Cycle : PDCA) ของ
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 19  ในจงัหวดัเลย ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการตรวจสอบร่วม ดา้นการปรับปรุง ด้านการด าเนินงานและ 
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นดา้นการวางแผน  

2. ปัญหาการการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle : PDCA) 
ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลย จะพบวา่การวางแผนการน าการบริหารงานของ
เดมม่ิง (Deming  Cycle : PDCA) นั้นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

3. การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle : PDCA) ในสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลยเพ่ือใหก้ารบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหาร
คุณภาพของเดมม่ิง (Deming  Cycle : PDCA) มีประสิทธิภาพ และด าเนินชีวติอยา่งมีศกัยภาพในฐานะเป็นพลโลก และ
ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นมืออาชีพ มาตรฐานสากล ภายใตก้ารบริหารจดัการดว้ยคุณภาพในระดบัสากล ประกอบดว้ยการ
พฒันา 5 ดา้น คือ 1) การวางแผน 2) การด าเนินงาน 3) การตรวจสอบ และ4) การปรับปรุง โดยการพฒันาเป็นไปอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั: การบริหารคุณภาพ  การบริหารการศึกษา  การบริหารคุณภาพของเดมม่ิง 
Keywords: Management of the Quality, Education Management, Deming  Cycle: PDCA 
* นักศึกษา  หลกัสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี 
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 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. 

  

 
บทน า 

ความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพภายใน  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าว เป็นเร่ืองท่ี
ความส าคญัต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย  ไดมี้สาระ
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542  หมวด  6  มาตรา 48  ระบุไวว้่า  “ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือวา่  การประกนั
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และ
เพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก”  และมาตรา 49  
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2542 : 36)  ได้ระบุไวว้่า“ให้มี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา  มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน   ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  โดยประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาทุกแห่ง  อย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปี”  
(พรบ.การศึกษาแห่งชาติ,  2542: หมวด 6 ) 

จากสาระดังกล่าวน้ี  จึงเป็นพลงัผลกัดนัให้
โรงเรียนและหน่วยงานตน้สังกดัตอ้งควบคุมคุณภาพ
การศึกษา  โดยจัดให้มีการก าหนดมาตรฐานและ
ตัวช้ีวดัคุณภาพ  มีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีแสดงถึงสภาพ
ปัจจุบันของการพฒันาในแต่ละมาตรฐาน  ตลอดจน
ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดนั้นไดผ้ลหรือไม่ไดม้าก
น้อยเพียงใดนั้น  โรงเรียนและหน่วยงานตน้สังกดัจึง
ตอ้งมีระบบการตรวจสอบซ่ึงก็คือ  การประกนัคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนนัน่เอง  โดยมีหน่วยงานตน้สังกดั
เขา้ร่วมตรวจสอบดว้ย  เพ่ือยนืยนัคุณภาพของโรงเรียน
ในสังกัด  และเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก (พรบ.การศึกษาแห่งชาติ,  
2542: หมวด 6 ) 

จากความส าคญัและความเป็นมาดงักล่าว จะ
เห็นไดว้า่การบริหารจดัการท่ีเป็นระบบและมีคุณภาพ
ท่ีเนน้การพฒันาคุณภาพการด าเนินงานขององคก์ร  ให้
เป็นท่ียอมรับในประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสเป็น
ส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารตอ้งให้ความส าคญั และผูบ้ริหาร
ต้องรู้จัก เลือกการบ ริหารจัดการท่ี เป็นระบบให้
เหมาะสมเพราะมีผลต่อการปฏิบัติงานในองค์การ 
ดังนั้ นผูศึ้กษาซ่ึงเป็นบุคลากรคนหน่ึงท่ีท าหน้าท่ีใน
การบริหารงานในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืน ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  จึงได้ศึกษา
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้วงจร
คุณภาพของเดมม่ิง ในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 เพ่ือเป็นแนวทาง
และประโยชน์ในการบริหารงานในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป  

การศึกษาการบริหารคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้การบริหารคุณภาพของเดมม่ิง ของโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 
ในจงัหวดัเลย 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาการบริหารคุณภาพการศึกษา
โดยใชก้ารบริหารคุณภาพ ของเดมม่ิง  ของโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 
ในจงัหวดัเลย 

2. เพื่ อ ศึกษ าเป รียบ เที ยบการบ ริห าร
คุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของเดมม่ิง 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลย 

3. เพื่ อ ศึกษาปัญหาและข้อ เสนอแนะ
การศึกษาการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การ
บริหารคุณภาพ ของเดมม่ิง ของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ใน
จงัหวดัเลย 

 
วธีิการวจิยั 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

          การวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้การบริหารคุณภาพของเดมม่ิง ของโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19
ในจงัหวดัเลย ผูว้จิยัไดศึ้กษาเฉพาะการบริหารคุณภาพ
การศึกษาในมาตรท่ีฐานท่ี  5 ท่ีว่าด้วยผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียน และ   ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิจยัเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถาม 4 ด้าน คือ การวางแผน (Plan : P) การ
ด าเนินงานตามแผน (Do : D)  การตรวจสอบ (Check : 
C) และปรับปรุง (Action : A)   

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี 

ได้แก่ ผู ้บริหารในสถานศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลย  ปีการศึกษา  2558   
จ านวน 523 คน 

2.2   กลุ่มตัวอย่าง  ผู ้วิจัยได้ใช้ตาราง
ก าหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan ได้
กลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 58 คน 
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 52 คนคณะกรรมการสถานศึกษา 
จ านวน 465 คน กลุ่มตวัอยา่งจ านวน  210 คน ผูว้ิจยัจึง
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 262 คน 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปร  
3.1   ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  คุณสมบติัส่วน

บุคคล ประกอบด้วย  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ 

3.2   ตัวแปรตาม  ได้แก่ การบริหาร
คุณภาพ  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอนคือ   
    3.2.1 การวางแผน  (Plan : P)   
   3.2.2 การด าเนินงานตามแผน  
(Do : D)   
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   3.2.3 การตรวจสอบ  (Check : C)    
     3.2.4 ปรับปรุง  (Action : A)   

4. ขอบ เขตด้าน ระยะ เวลา - ป ระจ าปี
การศึกษา 2558 จ านวน  11  เดือน   
ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 กรกฎาคม  2558  
 
การเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
        เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใช้ ใน ก ารวิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เป็ น
แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดงัน้ี 

ตอนท่ี  1  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check 
list) ท่ี ใช้ส าห รับส ารวจสถานภาพของผู ้  ต อบ
แบบสอบถามจ านวน  6  ขอ้  ไดแ้ก่  เพศ อาย ุต าแหน่ง 
ระดบัการศึกษาและประสบการณ์   

ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการ
บริหารคุณภาพดา้นผูบ้ริหาร มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดบั ตามวิธีของ   
ลิเคิร์ท  (Likert)  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  
และนอ้ยท่ีสุด  จ านวน  5  ขอ้เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) ท่ีใช้ส ารวจการศึกษา
การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพ
ของเดมม่ิง (Deming  Cycle:  PDCA) ของโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 
ในจงัหวดัเลย  โดยก าหนดระดบัการบริหารจดัการไว ้ 
5  ระดบั (สุภาเพญ็ จริยะเศรษฐ,์ 2542: 122) ดงัน้ี 
            ระดบั 5  หมายถึง  มีความคิดเห็น  มากท่ีสุด 
            ระดบั 4  หมายถึง  มีความคิดเห็น  มาก 
            ระดบั 3  หมายถึง  มีความคิดเห็น  ปานกลาง 
            ระดบั 2  หมายถึง  มีความคิดเห็น  นอ้ย 
            ระดบั 1  หมายถึง  มีความคิดเห็น  นอ้ยท่ีสุด 
      ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นต่อการ
บริหารคุณภาพดา้นผูบ้ริหาร  
 
วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
            ผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
ขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัด าเนินการและเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยตนเอง   โดยการนดั หมายก าหนดการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยให้เวลาใน
การตอบแบบสอบถาม  15 -20 ว ัน     และติดต่อ
ประสานงานทางโทรศพัท ์

2. ผู ้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
        ผู ้วิจัยจัดระเบี ยบข้อมูลแล้วด าเนินการ
วเิคราะห์  โดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  เป็น
เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ  ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัว
ของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 
(frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) น าเสนอใน
รูปตารางและความเรียง 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหาร
คุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของเดมม่ิง 
(Deming  Cycle  :  PDCA) ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ใน
จงัหวดัเลยท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน  262   คน  โดย
การหาค่าเฉ ล่ีย (mean หรือ X ) และค่าเบ่ี ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation S.D.) น าเสนอในรูป
ตารางและความเรียง โดยก าหนดดงัน้ี (Likert  อา้งถึง
ใน  สุภาเพญ็  จริยะเศรษฐ,์ 2542, หนา้ 124)   
           5  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด 
           4   หมายถึง  มีความคิดเห็นระดบัมาก 
           3   หมายถึง  มีความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
          2   หมายถึง มีความคิดเห็นระดบันอ้ย 
           1   หมายถึง มีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 
สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
        ร้อยละ (Percentage)   

100x
N

f
P   
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เม่ือ   P แทน ร้อยละ 
    f   แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
    N  แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด  ค่าเฉล่ีย (Mean)   

N

X
X


  

 
เม่ือ   X   แทน ค่าเฉล่ีย 
        X  แทน ผลรวมทั้งหมดใน  กลุ่ม 
           N  แทน จ านวนในกลุ่ม 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D) 
               

 
)1(

)(
..

22






NN

XXN
DS                                            

เม่ือ   S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           X แทน ค่าในแต่ละดา้น 
           N แทน จ านวนแบบสอบถามในแต่ละดา้น 
              แทน ผลรวม 
 สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 
         เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
แบบทดสอบก่อนและหลงั โดยใชสู้ตร t-test 
(Dependent Samples)  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545  :  
112) 
        

)1(

)( 22








n

DDn

D
t

                              

           t = ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤต  
เพื่อทราบความมีนยัส าคญั 
      D  = ผลรวมของผลต่างของการตอบก่อน 
     2D =   ผลรวมก าลงัสองของผลต่างของการ
ตอบ 
         n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 ใชค้่า IOC หาความสอดคลอ้งจากการ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ ใชสู้ตรค านวณ ดงัน้ี  (กรม
วชิาการ. 2545:65) 
         

IOC =  R 
           N 

IOC   แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบั
จุดประสงค ์
R        แทน  คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

 R   แทน  ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
N        แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
    การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย (กรมวชิาการ, 
2545: 82) 
 

ค่าเฉล่ีย    4.51-5.00  หมายถึง   มีความคิดเห็นใน
ระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย   3.51-4.50    
หมายถึง    มีความคิดเห็นในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย   2.51-3.50    
หมายถึง    มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย   1.51-2.50    หมายถึง    มีความคิดเห็นใน
ระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย   1.00-1.50    
หมายถึง    มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ผลการวจิยั 

การศึกษาเร่ือง “การบริหารจดัการศึกษาโดย
ใช้การบริหารคุณภาพของเดมม่ิง ของโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 
ในจังหวัด เลย” เป็นการวิจัย เชิ งป ริมาณโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นชนิดปลายปิด (Close - 
ended Questions) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย มี
วตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการท่ี 1. เพื่อศึกษา
การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพ
ของเดมม่ิง ของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลย ประการท่ี 
2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้
การบริหารคุณภาพของเดมม่ิง ของโรงเรียนในสังกดั
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ใน
จังหวดัเลย และประการท่ี 3. เพื่อศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้
การบริหารคุณภาพของเดมม่ิง ของโรงเรียนในสังกดั
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ใน
จงัหวดัเลย 

วิ ธี ก า ร ด า เนิ น ก าร ศึ ก ษ าขั้ น แ ร ก ไ ด้
ท าการศึกษาขอ้มูลแนวคิดและเอกสารงานวจิยัต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงาน และปัญหาในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของเดมม่ิง 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 ในจังหวัด เลย ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 523 
คน โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งดว้ยตารางก าหนดขนาด
ตวัอย่างของ เครจซีและมอร์แกน R. V. Krejcie และ 
D. W. Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 262 คน การ
วเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามใช้ค่ าร้อยละ (Percentage) ส่วนการ
วิเคราะห์การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การ
บริหารคุณภาพของเดมม่ิง ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ใน

จงัหวดัเลย ใชค้่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดค้น้พบขอ้สรุปดงัน้ี 

1. การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้าร
บริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle: PDCA) 

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลย ใน ดา้นการวางแผน
มีผลการปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กบัดา้นอ่ืน 

2. การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้าร
บริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle: PDCA) 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  19 ในจังหวัด เลย  ใน  ด้านการ
ด าเนินงาน มีผลการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

3. การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้าร
บริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle: PDCA) 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  19 ในจังหวัด เลย  ใน  ด้านการ
ตรวจสอบ มีผลการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

4. การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้าร
บริหารคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle: PDCA) 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  19 ในจังหวัด เลย  ใน  ด้านการ
ปรับปรุง มีผลการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
 
 

 
ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช ้

  การบริหารคุณภาพของเดมม่ิงของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
  เขต 19 ในจงัหวดัเลย ตามทศันะของผูบ้ริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาสรุปในภาพรวม 

การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 
การบริหารคุณภาพของเดมมิง่(Deming Cycle: PDCA) 

ระดบัความคดิเห็น 
(n = 262) 

 S.D. แปลผล 

1. ดา้นการวางแผน 4.15 0.20 มาก 
2. ดา้นการด าเนินงาน 4.17 0.19 มาก 
3. ดา้นการตรวจสอบ 4.19 0.20 มาก 
4. ดา้นการปรับปรุง 4.18 0.20 มาก 

ภาพรวม 4.17 0.10 มาก 

 
ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของเดมม่ิง ของโรงเรียน 
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                  ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลย ตามทศันะของผูบ้ริหารและ 
                 คณะกรรมการสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ 

การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 
การบริหารคุณภาพของเดมมิง่ 

(Deming Cycle: PDCA) 

ชาย 
(n = 162) 

 หญิง 
(n = 100) t Sig. 

X  S.D.  X  S.D. 

1. ดา้นการวางแผน 3.62 0.73  3.65 0.66 -2.259 .795 

2. ดา้นการด าเนินงาน 3.50 0.95  3.97 0.66 -4.287 .000* 

3. ดา้นการตรวจสอบ 3.47 0.87  3.97 0.66 -4.864 .000* 

4. ดา้นการปรับปรุง 3.47 0.87  4.03 0.68 -5.450 .000* 

ภาพรวม 3.55 0.75  3.84 0.59 --3.26 .001* 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า เพศต่างกนั มีทศันะต่อ
การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพ
ของเดมม่ิงของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลยในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

 
 
ท่ีระดบั .05 เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการ
ด าเนินงาน ดา้นการตรวจสอบ  และดา้นการปรับปรุง 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วน
ดา้นการวางแผนไม่แตกต่างกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของเดมม่ิง  
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                  ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลย จ าแนกตามอาย ุ

การบริหารคุณภาพการศึกษา
โดยใช้การบริหารคุณภาพของ

เดมมิง่ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1.  ดา้นการวางแผน ระหวา่งกลุ่ม .005 2 .002 .005 .995 

 ภายในกลุ่ม 131.135 259 .507   

 รวม 131.440 261    

2. ดา้นการด าเนินงาน ระหวา่งกลุ่ม 12.283 2 6.1428. 8.291 .000* 

 ภายในกลุ่ม 191.855 259 .741   

 รวม 204.138 261    

3. ดา้นการตรวจสอบ ระหวา่งกลุ่ม 13.230 2 6.615 10.186 .000* 

 ภายในกลุ่ม 168.212 259 .649   

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 3  พบวา่ อายตุ่างกนั ทศันะต่อการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใชก้ารบริหารคุณภาพของ
เดมม่ิง ของโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ในจงัหวดัเลย ในภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพบนยัส าคญัทางสถิติ จึงเปรียบเทียบรายคู่ไดผ้ลแสดงดงัตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4. ดา้นการปรับปรุง      ระหวา่งกลุ่ม   16.826 2 8.413 10.663 .000* 
   ภายในกลุ่ม     172.072 259 .664   
 รวม 188.898 261    

ภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 4.288 2 2.144 4.294 .015* 
 ภายในกลุ่ม 129.318 259 .499   
 รวม 133.606 261    
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ตารางที ่4  ผลการวิเคราะห์การทดสอบรายคู่ด้วยการทดสอบของเซฟเฟ่ (Scheffe’s test) ระดับการบริหารคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้การบริหารคุณภาพของเดมม่ิง ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19  ในจงัหวดัเลย จ าแนกตามอาย ุ

การบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การ
บริหารคุณภาพของเดมมิง่/อายุ 

 
ต า่กว่า  11 ปี  31-35 ปี มากกว่า 15 ปี 

2. ดา้นการด าเนินงาน X  3.60 3.45 3.92 
ต ่ากวา่ 31 ปี 3.60 - 0.1500 0.3241* 
31-35 ปี 3.45  - 0.4741* 
มากกวา่ 35 ปี 3.92   - 

3. ดา้นการจรวจสอบ X  3.46 3.47 3.92 
ต ่ากวา่ 31 ปี 3.46 - 0.1500 0.4641 
31-35 ปี 3.47  - 0.4491* 
มากกวา่ 35 ปี 3.92   - 

4. ดา้นการปรับปรุง X  3.46 3.47 3.98 
ต ่ากวา่ 31 ปี 3.46 - 0.0150 0.5221* 
31-35 ปี 3.47  - 0.5071* 
มากกวา่ 35 ปี 3.98   - 

ภาพรวม X  3.55 3.55 3.81 
ต ่ากวา่ 31 ปี 3.55 - 0.0025 0.2603* 
31-35 ปี 3.55  - 0.2578* 
มากกวา่ 35 ปี 3.81   - 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูท่ี้มีอายุมากกว่า 35 ปี มีทัศนะต่อการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยใช้การบริหาร
คุณภาพของเดมม่ิง แตกต่างจากผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 31 ปี และผูท่ี้มีอาย ุ31-35 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
    
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากผลการวิจัยท าให้ทราบถึงการใช้การ
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้การบริหารคุณภาพของ     
เดมม่ิง  (Deming Cycle : PDCA) ในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 ในจังหวดัเลย สามารถ
น ามาอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 

1. การใช้การบริหารคุณภาพของเดมม่ิง 
(Deming Cycle : PDCA) ในการบริหารงานวิชาการ

ของในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 19 ในจงัหวดัเลย ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวม
ค่าเฉ ล่ียอยู่ ในระดับมาก ทั้ งน้ี เพราะว่า โรงเรียน
มัธยมศึกษาสั งกัดส านักงาน เขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
มัธยม ศึ กษ า เขต  19 จังห วัด เล ย  ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความส าคัญของการน าวงจรเดมม่ิงมาใช้ในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซ่ึงท าให้นักเรียนมี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณลกัษณะต่างๆ ครบถว้นตาม
หลักสูตรมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับความ
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ต้องการของนักเรียน โรงเรียนมีทิศทางในการจัด
การศึกษาท่ีชดัเจนตามมาตรฐานกลางท่ีก าหนด โดยมี
ระบบบริหารคุณภาพ มีการท างาน ท่ีเป็นมาตรฐานจาก
ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย มีการแสดงความ
รับผิดชอบในการจดัการศึกษาท่ีสามารถตรวจสอบได้
อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ตลอดจนชุมชนมีความ
มัน่ใจในการจดัการศึกษา ของสถานศึกษา เขา้ร่วมจดั
การศึกษาและส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา 
ตลอดจนสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีรับผูจ้ดัการศึกษา 
มีความมั่น ใจและพึงพอใจในคุณภาพของผู ้จบ
การศึกษา รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือท างาน จึงท า
ให้การใช้วงจรเดมม่ิงในการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืน ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 19 จงัหวดัเลย ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จตุพร 
(2548, หน้า 80) ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมแต่ละ
ขั้ นตอนและแต่ละบริการมีระดับการปฏิบัติมาก 
สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ  ประกอบ  (2549, 
บทคดัย่อ) พบว่า ผูบ้ริหารสถานสถานศึกษาใช้วงจร
เดมม่ิงกับการปฏิบัติงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เขต 1 ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วี รยา (2552, 
บทคดัยอ่) ผลการวิจยัพบว่า สภาพการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี ตามวงจรเดมม่ิงในสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายด้าน ในแต่ละ
ขั้น สามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 

1)  ขั้ นการวางแผน พบว่า  ภาพรวม
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดบัมากทุกด้าน เรียงล าดบัดงัน้ี 1) ดา้นการประแสดง
ความคิดเห็น 2) ดา้นการจดัการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง  3) ด้านการเขา้ร่วมประชุม 4) ด้านกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี 5) ด้านการประชุมและวางแผน             
6) ด้านความสามารถ 7) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้     
8) ดา้นป้องกนัและแกไ้ข 9) ดา้นการน าหลกัคุณธรรม 
10) ด้านการแสวงหาความรู้ ทั้ งน้ีเพราะว่า โรงเรียน

มัธยมศึกษาสั งกัดส านักงาน เขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19 จงัหวดัเลย มีการวางแผนงาน ใช้
หลกัการท่ีว่าการวางแผนจะช่วยพฒันาความคิดต่างๆ 
เพ่ือน าไปสู่รูปแบบท่ีเป็นจริง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นจริง สามารถเขา้ใจได ้สามารถวดัได ้สามารถ
ปฏิบัติไดแ้ละสามารถบรรลุผลส าเร็จได ้จึงท าให้การ
ใชว้งจรเดมม่ิงในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19 จงัหวดัเลย ดา้นการวางแผนอยูใ่น
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จตุพร (2548 : 
80) ผลการวิจัยพบว่าการวางแผนในภาพรวมแต่ละ
บริการมีระดับการปฏิบัติมาก สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ ประกอบ  (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ผู ้บริหาร
สถานสถานศึกษาใช้วงจรเดมม่ิงกับการปฏิบัติงาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1 ด้านการ
วางแผน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจัยของ วีรยา (2552, บทคัดย่อ) ผลการวิจัย 
พบว่า สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
ตามวงจร เดมม่ิงในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาลพบุรี ดา้นการวางแผน ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  

 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณวิทยาลยัสันตพล และ
อาจารย์พิ เศษ ท่ีได้ประสิท ธ์ิประสาทวิชาความ รู้         
แนวทางการคิดวิเคราะห์ให้ค  าปรึกษาจนท าให้ผูศึ้กษา
ประสบความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี   ตลอดจน
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตมธัยมศึกษา เขต 19 ใน
จังหวดัเลยและผู ้บริหารทุกท่านท่ีให้โอกาสในเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเพื่อท าการวจิยั 

 
 
 
 
 
 

- 1264 -



 
 

  

 HMP22-11 

เอกสารอ้างองิ 
กมล สิงหราช.  แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา
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