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 การปฏิบติังานในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและยัง่ยืนได้
นัน้ วงจรคณุภาพ หรือ วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) เป็นสิง่ท่ีน ามาอ้างถึงอย่างกว้างขวาง การกลา่วอ้าง
ถึงวงจรคณุภาพนีเ้ปรียบเสมือนสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิท่ีมีอิทธิคณุในการปกป้องข้อโต้แย้งตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี  
 เม่ือกลา่วถึง วงจรคุณภาพ มักจะตามมาด้วย PDCA หากผู้กลา่วอ้างสามารถอธิบายให้
ผู้ ฟังเข้าใจและเห็นภาพวงจรคณุภาพได้อย่างชัดเจนย่อมเกิดความงอกงามในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา ในทางกลบักนัการกลา่วอ้างวงจรคณุภาพเพ่ือเป็นสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิให้ผู้ ฟังยอมรับและหยุดโต้แย้ง 
ผู้กลา่วความดงักลา่วในทรรศนะของผู้ เขียนแล้วไม่เกิดความงอกงามใด ๆ ทัง้สิน้ จากประสบการณ์และ
ความรู้ท่ีมีเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาและวงจรคุณภาพของน าเสนอวงจรคุณภาพใน
ทรรศนะของผู้ เขียน ดงันี ้
 วงจรคุณภาพ หรือท่ีรู้จักกันทั่วไปในนามของ วงจรเดมม่ิง เป็นวงจรท่ี  Walter A. 
Shewhart พฒันามาจากการควบคมุกระบวนการเชิงสถิติท่ี Bell Laboratories มีขัน้ตอน 4 ขัน้ คือ PDSA 
ประกอบด้วย P (Plan) การวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ D (Do) การลงมือปฏิบติัตามแผน S (Study)  
การประเมินผลย้อนกลบัเพื่อยืนยนัแผนหรือปรับแผน A (Act) การท าเป็นแผนถาวร หรือการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงแผน ต่อมา W. Edwards Deming ได้น ามาเผยแพร่และปรับเปลี่ยนเป็น PDCA ประกอบด้วย  
P (Plan) การวางแผน D (Do) การปฏิบติัตามแผน C (Check) การตรวจสอบ A (Action) การด าเนินการ
ให้เหมาะสม ดงัแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที่ 1 วงจรคุณภาพ ก. วงจรคณุภาพตามแนวคิดของ Walter A. Shewhart ข. วงจรคณุภาพ
ตามแนวคิดของ W. Edwards Deming 
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 ในปี 2009 Ishikawa ได้เสนอวงจรคณุภาพท่ีมีความซบัซ้อนขึน้โดยเพิ่มวงจรคณุภาพยอ่ย
ในขัน้ D ดงัแผนภาพท่ี 2 

 
 
แผนภาพที่ 2 วงจรคุณภาพตามแนวคดิของ Ishikawa 
 
 หลกัธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลกัธรรมท่ีมุ่งการดบัทุกข์ มีแนวทางและวิธีการต่าง ๆ 
มากมาย อิทธิบาท (บาทแห่งความส าเร็จ) เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นเคร่ืองให้ลถุึงความส าเร็จตามท่ีปรารถนา  
ผู้หวงัความส าเร็จในสิ่งใดต้องท าตนให้สมบูรณ์ด้วยสิ่งท่ีเรียกว่า อิทธิบาท ท่ีจ าแนกไว้เป็น 4 ประการ คือ 
ฉนัทะ พอใจรักใคร่ในสิง่นัน้ วิริยะ พากเพียรในสิง่นัน้ จิตตะ เอาใจใสฝั่กใฝ่ วิมงัสา หมั่นสอดสอ่งในเหตุผล
ของสิ่งนัน้ด้วยปัญญา หากพิจารณาอิทธิบาทจะพบว่าอิทธิบาทเป็นวงจรท่ีใช้ในการพฒันาตนเองไปสู่
ความส าเร็จ หรือเป็นไปเพื่อดบัทกุข์คือนิพพานนัน่เอง 
 อิทธิบาทกบัวงจรคณุภาพมีความสอดคล้องกนั เป็นคู ่ๆ ดงัตารางท่ี 1 
 

อิทธิบาท วงจรคณุภาพ 

ฉนัทะ (พอใจรักใคร่ในสิง่นัน้) Plan (การวางแผน) 
วิริยะ (พากเพียรในสิง่นัน้) Do (การปฏิบติัตามแผน) 
จิตตะ (เอาใจใสฝั่กใฝ่) Check (การตรวจสอบ) 
วิมงัสา (หมัน่สอดสอ่งในเหตผุลของสิง่นัน้ด้วยปัญญา) Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างอิทธิบาทกับวงจรคุณภาพ 
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 ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนัน้ เม่ือบุคคลมีความพอใจรักใคร่ในสิ่งท่ีสนใจหรืออยู่ใน
ความรับผิดชอบยอ่มคิดวิเคราะห์วางแผนการท างานอย่างรอบคอบเพื่อให้งานนัน้ส าเร็จลลุว่งด้วยดี จึงมี
ความตรงกบั การวางแผน (Plan) 
 วิริยะ ความพากเพียรในสิง่นัน้ มีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบติั ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากใน
การด าเนินงานนัน้ ตรงกบั การปฏิบติัตามแผน (Do) 
 จิตตะ การเอาใจใสฝั่กใฝ่ในสิง่นัน้ หมัน่ทบทวนตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนท่ีวางไว้ 
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามแผน ตรงกบั การตรวจสอบ (Check) 
 วิมงัสา หมัน่สอดสอ่งในเหตผุลของสิง่นัน้ด้วยปัญญา เพื่อน าเหตุแห่งความไม่ส าเร็จไปใช้
ในการพฒันาแผนการปฏิบติังานในครัง้ตอ่ ๆ ไป ตรงกบั การด าเนินการให้เหมาะสม (Act) 
 แม้ว่าอิทธิบาทมุ่งหมายให้ผู้ ปฏิบัติถึงวิมุตติหลุดพ้น  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
พระพุทธศาสนา ขณะท่ีเรายังเป็นปุถุชนไม่สามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นได้ในปัจจุบันนีแ้ต่สามารถน าไป
ปฏิบติัเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบหรือชีวิตของตนเองประสบความส าเร็จท่ีมุ่งหมายไว้ 
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