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บทคัดยอ 

 วงจรคุณภาพพีดีซีเอถูกนำมาใชในระบบการผลิตสินคาและการบริการ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนระยะเวลานานเกิน

กวา 80 ปแลว ซ่ึงพบวาวงจรบริหารคุณภาพนี้ มีความสำคัญและเปนประโยชนอยางมากตอการดำเนินงานและการพัฒนา

องคกร โดยเร่ิมจากการวางแผน (P) การดำเนินงาน (D) การตรวจสอบ (C) และการปรับปรุงแกไข (A) สงผลใหการดำเนินงาน

บรรลุเปาหมาย  ปองกันและแกไขไมใหปญหาเกิดซ้ำได  ชวยปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสินคาและบริการอยางตอเนื่อง 

กอใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี  สงผลใหสินคาและบริการมีคุณภาพตามความตองการของลูกคาและพนักงาน ชวยลดตนทุนการผลิต 

ทำใหองคกรเกิดผลกำไรท่ีมากข้ึน การสงมอบทันเวลา จึงชวยสรางความย่ังยืนใหกับองคกรในระยะยาวได ขอเสนอแนะสำหรับ

องคกรท่ีนำวงจรคุณภาพพีดีซีเอมาใชคือ (1) ไมควรใชวงจร PDCA สำหรับการแกปญหาท่ีเปนเร่ืองเรงดวน (2) พีดีซีเอ อาจใช

ไมไดสมบูรณกับระบบคุณภาพบางระบบท่ีอาจตองมีการบูรณาการระหวางขอกำหนดในระบบ (3) ควรมีการอมรมสรางความ

เขาใจและสรางความตระหนักของวงจรพีดีซีเอท่ัวท้ังองคกร (4) ควรมีการทบทวนของฝายบริหารท่ีจะปรับปรุงพัฒนาแกไข

ปญหาและขอบกพรองตางๆ  แลวนำมาใชเปนแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรอบถัดไป 
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Abstract 

PDCA quality circuits are used in the production of goods and services. From the past to the 

present for a period of more than 80 years, it was found that this quality management cycle. It is 

very important and beneficial to the operation and development of the organization. It starts with 

planning (P), doing (D), check (C), and corrective action (A) resulting in the implementation of the 

goals Prevent and fix problems from reoccurring. Help improve and develop the production process 

of goods and services continuously. create good practice as a result, quality products and services 

meet the needs of customers and employees, reduces production costs, make the organization 

more profitable timely delivery, thus helping to create sustainability for the organization in the long 

run. Recommendations for organizations implementing PDCA cycles are: (1) PDCA cycles should not 

be used for urgent resolutions; (2) PDCAs may not be fully compatible with some quality systems 

that may require integration between system requirements; (3) There should be training to build 

understanding and awareness of the PDCA cycle throughout the organization; (4) There should be a 

management review to improve and improve various problems and bugs. Then use it as a plan to 

improve and develop the next round of operations. 

 

Keywords: PDCA, Production of Goods, Services 

 



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 65 
 

บทนำ    

การใชวงจรคุณภาพพีดีซีเอในระบบการผลิตสินคาและการบริการ มีวัตถุประสงคของการศึกษาคือ 1) เพื่อใหรู

ถึงประวัติที่มาของวงจรพีดีซีเอ 2) เพื่อใหเห็นถึงความสำคัญของ การนำมาใช และประโยชนของวงจรพีดีซีเอที่มีตอ

องคกรการผลิตสินคและบริการ โดยวิธีการศึกษาผูเขียนไดรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลจากแหลงเผยแพรตางๆ ที่

เกี่ยวของกับประเด็นที่นำมากำหนดเปนวัตถุประสงค ซึ่งไดขอคนพบดังนี้คือ วงจรคุณภาพพีดีซีเอ หรือเขียนอักษรยอ

ภาษาอังกฤษไดเปน PDCA ในที่นี้ขอใชอักษรยอภาษาอังกฤษแทนการอธิบายในเนื้อหา เพื่อใหเขาใจงาย โดยจุดเริ่มตน

ของวงจรPDCA หรือ วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle)นั้น คนสวนใหญมักเขาใจกันวาศาสตราจารย ดร. วิลเล่ียม เอ็ด

วารดซ เดมิ่ง (Prof. Dr. W Edwards Deming) หรือเรียกกันส้ันๆ วา “ เดมิ่ง ” ชาวอเมริกันเปนผูที่คิดวงจรนี้ขึ้นมา

เปนคนแรก ทั้งน้ีเปนผลมาจากการนำวงจรน้ีไปใชงานกันอยางกวางขวางในระบบการผลิตและการบริการในองคกร

ตางๆ ทั่วโลก จนทำใหชื่อนี้เปนที่รูจักและคุนชินกันอยางมาก แตแทที่จริงแลวในราวป ค.ศ.1925 ผูที่คิดริเริ่มใชวิธีการ

ทางสถิติในการควบคุมคุณภาพหรือเรียกกันวา การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control; SQC) ขึ้น

เปนคนแรก คือ ดร.วอลเตอร เอ ชิวฮารท (Dr.Walter A. Shewhart) ซึ่งเขาเปนนักฟสิกส วิศกร และนักสถิติ ชาว

อเมริกัน โดยเริ่มมีการใชแผนภูมิควบคุม (Control Chart) และการสุมตัวอยาง (Sampling) เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุดิบ งานระหวางผลิต และผลิตภัณฑสินคาในโรงงานอุตสาหกรรม มีการรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงาน การคนหา

สาเหตุขอผิดพลาด และใชขอมูลตางๆ ในการแกไขปญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งการพยากรณเหตุการณที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตและทิศทางการเจริญเติบโตใหกับองคกรไดคอนขางแมนยำ จนเทคนิคของเขาถูกเรียกวา " วงจรชิวฮารท 

(Shewhart Cycle) " ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan:P) การดำเนินการ (Do:D) การศึกษา (Study:S) และการ

ปรับปรุงแกไข (Corrective Action:A) หรือเขียนเปนตัวยอภาษาอังกฤษไดคือ PDSA จึงทำใหเขาไดรับการยกยองวา

เปนบิดาแหงการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Thitikorn Charoenchan, 2020, p.1) ซึ่งแนวคิดและกระบวนการ

ดำเนินการดังกลาวไดรับความสนใจจากดร.วิลเล่ียม เอดวารดซ เดมมิ่ง (Dr. William Edwards Deming) ซึ่งเขาเปน

นักวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและฟสิกส ชาวอเมริกันเชนกัน โดยในราวป ค.ศ. 1938 เดมิ่งไดนำแนวคิดทางสถิติของชิว

ฮารทมาใช ซึ่ งเขาคนพบวาผลลัพธในกระบวนการขั้นตอนบางอยางนั้นมีผลดีกวาเดิมถึง 6 เทา  (Suparerk 

Akkarawittayaphan and Anchalliya Sahachatkosi, 2011, p. 1) โดยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวป ค.ศ.1945 

(พ.ศ. 2488) เขาถูกเชิญโดยสหภาพนักวิทยาศาสตรและวิศวกรแหงประเทศญี่ปุน (Japanese Union of Scientist 

and Engineers ; JUSE)  ใหไปถายทอดความรูดานคุณภาพใหกับญี่ปุน โดยเขาไดนำ " วงจรชิวฮารท ” มาพัฒนาและ

ปรับใชกับการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมชองประเทศญี่ปุนทำใหอุตสาหกรรมของญี่ปุนพัฒนากาวหนาอยาง

รวดเร็ว ป  ค.ศ. 1951 และ JUSE เริ่มมีการมอบรางวัลคุณภาพ (Deming  Prize  of  Quality) ใหแกธุรกิจที่

ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพในประเทศญี่ปุน  ซึ่งเปนรางวัลที่ทรงเกียรติที่ธุรกิจตางๆ ตองการ  ในดานการทำงานนั้น

เดมิ่งมีความเชื่อพื้นฐานที่วา "คุณภาพสามารถปรับปรุงได" จึงเปนแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงานขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปน

การกำหนดขั้นตอนการทำงาน เพื่อสรางระบบการบริหารคุณภาพ จนเปนที่ยอมรับวาเปนระบบการบริหารจัดการที่

สามารถปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพกับทุกบริบทของทุกองคกร หรือแมแตกระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย

เรา และเขาไดรับการยอมรับในฐานะผูคิดคนวงจรการบริหารคุณภาพที่เรียกวา " วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) " โดยมี

การปรับอักษรยอภาษาอังกฤษ 4 ตัวจาก PDSA มาเปน PDCA ซึ่งแทนความหมายของกระบวนการบริหารคุณภาพตาม

แนวคิดของวงจรเดมมิ่ง  ตอมาเดมิ่งไดเปนผูบัญญัติหลักการบริหารคุณภาพ 14 ขอ ไวในหนังสือชื่อ Out of the Crisis 

เพื่อใหทราบวาตองมีการปฏิบัติอะไรบางที่จำเปนในระบบการบริหารงานคุณภาพไวดังนี้คือ (1) มีความมุงหมายที่ชัดเจน 

(Create Constancy of Purpose toward Improvement of Product and Service) องคกรตองมุงมั่นแนวแนใน
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การปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวอยางชัดเจน โดยผูกพันในเปาหมายอยาง

ต อ เนื่ อ งและจริงจั งใน  4 เป าหมายห ลัก คือ  นวัตกรรม (Innovation) การวิจั ยและพัฒ นา(Research and 

Development) การปรับปรุงอย างตอ เน่ือง (Continuous Improvement) และการบำรุงรักษาเชิ งป องกัน 

(Preventive Maintenance) (2) ยอมรับการเปล่ียนแปลง (Adopt the New Philosophy) ยอมรับปรัชญาใหมๆ ของ

การบริหารคุณภาพ โดยนำเอาวัฒนธรรมแหงคุณภาพมาเปนหลักการประจำใจของพนักงานทุกคน โดยเปล่ียนแปลง

จากการทำงานตามที่ไดรับคำส่ังมาเปนการดูแลรับผิดชอบในผลงานของตนเอง (3) ไมใชการตรวจสอบเพื่อความสำเร็จ

ดานคุณภาพ (Cease Dependence on Inspection to Achieve Quality) การควบคุมคุณภาพตองไม ใชการ

ตรวจสอบเพียงอยางเดียว เพราะการควบคุมคุณภาพจะตองมุงที่การควบคุมกระบวนการผลิตเปนสำคัญ ไมใชอาศัยการ

ตรวจสอบที่ตัวสินคาที่ผลิตเสร็จแลวเทานั้น ซึ่งจะไมสามารถปองกันความผิดพลาดไมใหเกิดขึ้นได (4) ไมเลือกผูสงมอบ 

(Supplier) ที่เนนราคาต่ำเพียงอยางเดียว (End the Practice of Awarding Business on the Basis of Price Tag) 

การดำเนินธุรกิจโดยวิธีการตั้งราคาขายที่ต่ำ แตคุณภาพของสินคาไมไดมาตรฐานก็ไมสามารถทำใหลูกคาซื้อสินคาได (5) 

พัฒนาระบบการผลิตสินคาและบริการอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง (Improve Constantly and Forever) โดย

ปรับปรุงระบบการผลิตและการใหบริการอยางตอเนื่อง บัญญัติขอนี้จะเปนการใชวงจรของเดมมิ่ง (Deming) เพื่อการ

ปรับปรุงตามขั้นตอนเริ่มจากการวางแผน – ลงมือปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุงแกไขปญหา และขอผิดพลาด ซึ่ง

เรียกวา Plan Do Check Act หรือ PDCA ตอเนื่องกันไป ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 วงจร PDCA เพือ่การปรับปรงุการผลิตสินคาและบริการตามระบบบริหารคุณภาพของเดมิง่ 

       ที่มา : Weeraphan Ketsang. (2021). p. 1 

 

(6) ใหการฝกอบรมในเรื่องที่ควรไดรับ (Institute Training on the Job) ใหแกพนักงานทุกคนอยางสม่ำเสมอ 

โดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติและเครื่องมือแหงคุณภาพ  (7) สรางความเปนผูนำ (Institute 

Leadership) ใหเกิดขึ้น ดวยการใหพนักงานเปนผูนำตนเองใหไดเพื่อรับผิดชอบในผลงานของตนเอง โดยการทำให

ถูกตองตั้งแตเริ่มตน ซึ่งนับเปนพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของการสรางวัฒนธรรมแหงคุณภาพใหเกิดขึ้นในองคกร (8) กำจัด

ความกลัวเพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง (Drive out Fear) โดยสรางบรรยากาศของการเรียนรู ผูที่สงสัยตองกลาสอบถามใน

ส่ิงที่ตนไมรูและกลาแสดงออกเพื่อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น (9) ปรับปรุงระบบการบริหารที่อาจขัดขวาง

การทำงานขามสายงาน (Break Down Barriers Between Departments) โดยสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน
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ตางๆ กำจัดโครงสรางที่เปนอุปสรรคขัดขวางการติดตอประสานงานกันอยางมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานตางๆให

หมดส้ินไป หรือใชการจัดโครงสรางองคกรแบบครอมสายงาน (Cross Function) เพื่อใหพนักงานตางหนวยงานสามารถ

รวมมือกันไดเต็มที่ (10) ยกเลิกคำขวัญหรือขอความปลุกใจ (Eliminate Slogans, Exhortations and Targets)ซึ่งเปน

ส่ิงสมมุติ แตตองนำมาลงมือปฏิบัติจริงดวยการใชคำขวัญและเปาหมายเพื่อการจูงใจหรือกระตุนเตือน จึงตองมีวิธีการ

ปฏิบัติที่จะทำใหบรรลุคำขวัญหรือเปาหมายนั้นดวย (11) อยาตั้งเปาหมายที่จำนวนเพียงอยางเดียว (Eliminate Work 

Standards on the Factory Floor and MBO) เพราะการมุงเนนแตปริมาณทำใหพนักงานละเลยคุณภาพ ผูบริหารจึง

ไมควรใชตัวเลขโควตา เพื่อการวัดผลงานแตเพียงอยางเดียว (12) ใหทุกคนไดเห็นคุณคาในงานที่ทำ (Remove Barriers 

that Rob Pride of Workmanship) กำจัดส่ิงกีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงาน แตใหมอบรางวัลหรือคำชมเชยใน

การปฏิบัติกิจกรรมกลุมควบคุมคุณภาพ (QCC) หรือ เมื่อพนักงานไดเสนอแนะขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการ

ปรับปรุงคุณภาพ (13) พัฒนาความรูใหพนักงานสามารถปรับตัวเขากับส่ิงใหม (Institute a Vigorous Program of 

Education and Self-Improvement) แผนการศึกษาและการฝกอบรมเปนปจจัยสำคัญที่จะรองรับโครงการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง เพราะเทคโนโลยีการผลิตเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา จึงตองลงทุนระยะยาวในการ

ฝกอบรมพนักงานเพื่อความอยูรอดและเจริญกาวหนาขององคการ (14) ใหการปรับเปล่ียนเปนงานของทุกคน (Put 

Everybody in the Company to Work to Accomplish the Transformation) ลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสำเร็จ

จากการเปล่ียนแปลง ตัวผูบริหารตองจัดองคกรและนำตนเองเขาสูกระบวนการเปล่ียนแปลงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

รวมกับพนักงาน โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเองใหเปนสวนหนึ่งของทีมงาน และเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง (Piyanun 

Sawatsaringkarn, 2019, p. 1-9) จากบัญญัติ 14 ขอของเดม่ิงไดถูกนำมาใชเปนหลักการบริหารคุณภาพในการผลิต

สินคาและบริการมาอยางตอเนื่อง และหลักคิดของเขายังเปนรากเหงา ที่ทำใหเกิดระบบบริหารคุณภาพใหมๆ เกิดขึ้น

ตามมาอีกหลายระบบโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน เชน ระบบไคเซ็น(Kaizen) ระบบกลุมกิจกรรมคุณภาพ (QCC) เปน

ตน 

ดังน้ันจากอดีตจนถึงปจจุบัน ถานับชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนแนวคิด PDSA ของชิวฮารท จากป ค.ศ. 1925จนถึง

ปจจุบัน ถานับเวลาในสวนนี้ดวยจะถือไดวาเกือบถึง 100 ปแลวก็วาไดที่เริ่มใชแนวคิดนี้มา และเมื่อ “เดมิ่ง” ไดพัฒนา

ตอยอดแนวคิดมาเปนวงจรคุณภาพ PDCA และสงเสริมการใชวงจรนี้ในระบบการผลิตสินคาและบริการใหกับองคกร

ต า งๆ  ต อ เนื่ อ งม าจน ก ระทั่ งถึ งยุ คป จ จุ บั น  จึ งนั บ เวล า ได ว าย าวน าน ก ว า  80 ป  คน ญี่ ปุ น จึ ง ให ก าร 

ยกยอง “เดมิ่ง” อยางมากโดยการตั้งรางวัลคุณภาพแหงชาติที่เรียกวา Deming Prize เพื่อเปนเกียรติใหกับเขา ในขณะ

ที่สหรัฐอเมริกามีรางวัลคุณภาพแหงชาติที่เรียกวา MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Awards) สำหรับ

ประเทศไทยรางวัลคุณภาพแหงชาติคือ TQA (Thailand Quality Award)  

  

ความสำคัญ การนำมาใช และประโยชนที่ไดรับจากวงจร PDCA 

ความสำคญัของวงจร PDCA  วงจรนี้มีความสำคัญตอองคกรทั้งภาคการผลิตและบริการเปนอยางมาก นั่นคือ 

PDCA ไมไดเปนเพียงแคการแสดงตัวยอของอกัษร 4 ตัวเทาน้ันแตภายใตตวัยอของอกัษร 4 ตวันั้นไดซอน มุมมอง 

แนวคิดตางๆ เอาไวหลายอยาง โดยเริ่มตั้งแตกอนดำเนินการก็จะมีการวางแผน (P) ในขั้นนีถ้ือวามีความสำคัญอยางมาก

จะประกอบดวย ขั้นตอนยอย 2 ขั้นคือ (1) ขั้นการกำหนดคาเปาหมายของการดำเนินงาน การวางระบบกลไกการ

ทำงาน การเตรยีมทรพัยากร การวิเคราะหและประเมินความเส่ียงตางๆ การเตรียมการซึง่จะตองมีการศึกษาขอมูลดาน

ตางๆ ไดแก  ขอมูลดานวิธีการ ความตองการของผูมีสวนไดเสีย ขอมูลดานทรัพยากรตางๆ อันประกอบดวย ทรัพยากร

ทั่วไป วัตถุดิบ คน เครื่องจักรอุปกรณ เทคนิคการผลิตที่มอียู เงินทุน   ตลอดจนแนวคิด (Mind set Thinking)  
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เครื่องมอืวิเคราะหประเมินผล (Tools) ทักษะ (Skill) รวมถึงประสบการณตางๆ ซึ่งจะถกูนำมากำหนดเปนคาเปาหมาย

ของผลผลิตและผลลัพธทั้งในเชงิปริมาณ และคุณภาพ ในรปูแบบของดัชนชีี้วัดผลงานหรอืความสำเร็จของงาน (Key 

Performance Indicator ; KPI) รวมถงึดัชนีชี้วัดผลงานหรอืความสำเร็จของงานตามวัตถปุระสงค (Objective Key 

Results ; OKRs) เปนตน (2) ขั้นการเตรียมการ คือการวางแผนการเตรียมงานดานสถานที่ บุคลากร การออกแบบ

ผลิตภัณฑและบริการ ความพรอมของพนกังาน อุปกรณ เครือ่งจกัร และวัตถุดิบตางๆ ตารางการผลิต ระบบควบคุมการ

ผลิตเปนตน การดำเนินงาน (D) คือ การนำแผนมาสูการปฏิบัติงานของแตละสวนแตละฝาย เชน ฝายผลิต ฝายขาย 

และฝายตลาด เปนตน   การประเมินผล (C) คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมนิผลงานอยางเปนระบบ เชน 

ประเมินจากยอดการจำหนาย ประเมินจากการติชมของลูกคา เพื่อใหผลที่ไดจากการประเมินเกิดการเทีย่งตรง การ

ปรับปรงุแกไข (A) เปนการปรับปรุงแกไขปญหาหรอืขอบกพรองที่เกดิขึ้น ไมวาจะเปนขั้นตอนใดกต็าม เมื่อมีการ

ปรับปรงุแกไขคุณภาพยอมจะตองเกิดขึ้น ดังนัน้ วงจร PDCA จึงถอืไดวาเปนเครื่องมอืการบริหารงานคุณภาพที่ดีอยาง

หนึ่งโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการ 

 การนำมาใช การนำวงจร PDCA มาใชงานจริง จะเริ่มจากกระบวนการกอนนำมาใชซึง่จะตองมกีารวางแผน

พัฒนาคุณภาพองคกร การดำเนินงานปรับปรงุคุณภาพอยางตอเนื่อง การประยุกตใชรวมกบัระบบบริหารคุณภาพอื่นๆ 

เพื่อนำไปประยกุตใชในจัดการกับปญหาและการกำหนดเปาหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วดัและการติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งนำเครื่องมือที่ไดเรยีนรูไปประยกุตใชกับการทำงานไดดียิ่งขึ้นและแนวทางการพฒันาภาวะผูนำใน

ตัวเองเพื่อเขาใจความตองการของผูอื่น มีเทคนิคเพื่อการส่ือสารอยางสรางสรรค ลดขอขัดแยงและสรางการทำงาน

รวมกันเปนทีม 

 สำหรับการบริหารคุณภาพการผลิตสินคาและบริการ ในระบบยอยๆ ของการทำงาน เพื่อปองกันปญหาและ

ความเสียหาย การวางแผนจึงเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก ไมวาจะเปนการวางแผนระบบงานบุคคล ระบบการออกแบบ

และการจัดการผลิตภัณฑ ระบบการออกแบบและจัดการกระบวนการ ซึ่งจะมีรายละเอียดของงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การวางแผนโดยทั่วไปมีดังน้ีคือ (1) การวางแผนทางธุรกิจ (2) การวางแผนการออกแบบ (3) การทดลองการผลิต (4) 

การทดลองประกอบ (5) การทดสอบเพื่อรับรองกระบวนการ (6) การทำตนแบบ (Proto type) (7) การวางแผนการ

ผลิต (8) การวางแผนอัตรากำลังพล (9) การประเมินความเส่ียง (10) การวิเคราะหอันตราย (11) การฝกอบรม (12) 

การวิเคราะหสมรรถนะ (13) การทบทวนการออกแบบ (14) การวิเคราะหความเช่ือมั่นผลิตภัณฑ ความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ (15) การทบทวนสมรรถนะผูสงมอบ และ(16) การซอมบำรุง เปนตน ดังนั้นการวางแผนจึงเปนการปองกัน

ความเสียหายที่ควรกระทำอยางเปนระบบ และควรอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่ไดจากวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งตองประเมิน

ขอมูลจากบริบทหรือประวัติขององคกรเพื่อดูแนวโนมและคาวิกฤติตางๆ ที่เกี่ยวกับสมรรถนะขององคกรที่เกี่ยวของกับ

ผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งอาจศึกษาขอมูลในเชิงปริมาณ ที่มีอยูแลว หรืออาจทำเพิ่มเติมใหมีขึ้นมาก็ได โดยที่มาของ

ขอมูลไดจาก (1) การวิเคราะหความเส่ียง โดยเครื่องมือที่นำมาใชเชน การวิเคราะหฐานนิยมของความผิดพลาดและ

ผลกระทบ (2) การทบทวนความตองการและความคาดหวังของลูกคา (3) การวิเคราะหตลาด (4) การทบทวนโดยฝาย

บริหาร (5) การวิเคราะหขอมูลจากผลลัพธ (6) การวัดความพึงพอใจ (7) การวัดกระบวนการ (8) การรวบรวม

แหลงขอมูลของลูกคาหลายๆ แหลงเขาดวยกัน (9) การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ (10) การเรียนรูจาก

ประสบการณในอดีต (11) การประเมินตนเอง และ(12) การเตือนลวงหนาเมื่อกระบวนการทำงานออกนอกเขตควบคุม 

เปนตน เมื่อผานขั้นตอนการวางแผนมาเปนอยางดีแลว จึงนำแผนมาสูการดำเนินงานหรือปฏิบัติการ การประเมินผล

เพื่อตรวจสอบปญหาหรือขอบกพรอง  และนำมาสูการปรับปรุงแกไขปญหาซึ่งก็จะครบ 1 รอบของวงจร PDCA และ

หากพบปญหาใหมก็จะนำมาสูการวิเคราะหเพื่อดำเนินการตามรอบวงจร PDCA เปนรอบที่  2  หรือรอบที่  3  
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ตอเนื่องกันไปอยางนี้ ดังนั้นจึงถือไดวาวงจรบริหารนี้ชวยปรับปรุงคุณภาพงานไดอยางตอเนื่องและชวยยกระดับ

มาตรฐานเดิมใหสูงขึ้นได ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการใชวงจร PDCA ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องชวยยกระดบัมาตรฐานเดิมใหสูงขึ้น 

ที่มา : Suthasinee Phothichan. (2015). p. 2 

 

วงจร PDCA ยังถูกนำมาเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอื่นๆ เชน ระบบกลุมกิจกรรมคุณภาพ (Quality Control 

Circle) หรือ QCC ซึ่งระบบนี้เปนที่รูจักและไดดำเนินการอยางไดผลดี จนเกิดเปนวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุน ระบบ

บริหารงานโดยการมุงเนนการลดการสูญเปลาจากกระบวนการผลิต(Six Sigma) หรือ 6σ และระบบจัดการความรู 

(Knowledge Management) หรือ KM แสดงความเชื่อมโยงดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงของวงจร PDCA กับระบบคุณภาพ QCC, Six Sigma และ KM 

ที่มา : Suthasinee Phothichan. (2015). p. 3 

 

นอกจากที่กลาวมา วงจร PDCA ยังถูกเชื่อมโยงไปถึงระบบบริหารมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล อันไดแก 

ISO9001 ในที่นี้ขอกลาวพอสังเขปถึงการเชื่อมโยงกับขอกำหนดของ ISO 9001 ฉบับรุนป ค.ศ. 2015 (International 

Organization for Standardization 9001 vs. 2015) โดยการวางแผน (P) เชื่อมโยงกับขอกำหนด 3 ขอไดแก 

ขอกำหนดที่ 4 บริบทขององคกร ขอที่ 5 ภาวะผูนำ ขอที่ 6 การวางแผน ผูรับผิดชอบคือฝายบริหาร การดำเนินงาน (D) 

เชื่อมโยงกับขอกำหนดที่ 7 การสนับสนุน ขอที่ 8 การดำเนินการ ผูรับผิดชอบคือหนางาน การตรวจสอบ (C)เชื่อมโยง

กับขอกำหนดที่ 9 การประเมินสมรรถนะผูรับผิดชอบคือฝายบริหาร และการปรับปรุง (A) เชื่อมโยงกับขอกำหนดที่ 10 

การปรับปรุง ผูรับผิดชอบคือฝายบริหาร โดยแตละขอกำหนดของ ISO 9001 : 2015 แตกออกเปนขอกำหนดยอย ๆ 

โดยรวมของระบบทั้งหมด 28 ขอ(Thong Phutthalod, 2021, p. 10) แสดงการเชื่อมโยงดังภาพที่ 4 นอกจากนี้แลวยัง

รวมถึงการเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ เชน GMP Codex และ GHPs เปนตน นอกจากนั้นยังรวมถึงการ

เชื่อมโยงกับการบริหารกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในองคกร ดังตารางที่ 1  

  

ภาพที่ 4 แสดงความเชื่อมโยงของวงจร PDCA กับระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ที่มา : Thong Phutthalod. (2021). p. 10 
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  ตารางที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของวงจร PDCA กับการบรหิารกจิกรรมเพิม่ผลผลิตในองคกร 

วงจรคณภาพ การบริหารกิจกรรมเพิม่ผลผลิตในองคกร 

P - กำหนดวัตถุประสงค และขอบเขตการดำเนินงาน 

- กำหนดโครงสรางทีมงานและมอบหมายความรับผิดชอบ 

- กำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

- สำรวจสถานการณปจจุบนั ขององคกร  

  1) ดานการผลิต อาทิประสิทธภิาพการผลิต อัตราของเสีย เปนตน 

  2) ดานบุคลากร อาทิ ทัศนคตขิองพนักงาน ความรูความเขาใจ ชองทางการส่ือสาร เปนตน 

- วางแผนดำเนินการ ทั้งในสวนของการปรับปรงุและการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริม 

D - ดำเนินงานกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตตามแผนงาน 

  1) ปรับปรุงงานผานเครื่องมือ และเทคนิคที่เลือกใช 

  2) รณรงคสงเสริม ใหความรู และประชาสัมพันธผานชองทางการส่ือสารที่เหมาะสม 

C - ติดตามผลการดำเนินงานรายกิจกรรม และเทียบกับเปาหมาย 

- สรุปผลการดำเนิน 

A - วิเคราะหผลสำเร็จของกิจกรรม 

- นำเสนอผลงานตอผูบริหาร 

- จัดทำแผนขยายผล เพ่ือตอยอดการปรับปรุง 
  

 

ที่มา : Suthasinee Phothichan. (2015). p. 4 
 

 ประโยชนของวงจร PDCA  

  จากการวิเคราะหขอมูลประโยชนของวงจร PDCA  โดยอางอิงจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (Thailand 

Productivity Institute, 2009, p. 4) และผูเขียนไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมแลวนั้น สามารถสรุปประโยชน ไดดังนี ้

1. การปองกันทำใหไมเกิดปญหาซ้ำ(Preventing Recurrence) การนำวงจร PDCA ไปใช ทำใหผูปฏิบัติมี

การวางแผน (P) ที่ดี มีการเตรียมการ การออกแบบวางแผนระบบการบริหารคุณภาพที่ดีจะชวยปองกันปญหา หรือ

ขอบกพรอง รวมถึงความลมเหลวและการไมประสบผลดังหวังตางๆ ซึ่งจะสรางความเสียหายใหกบัองคกรและทางทีด่ีคือ

ไมควรใหมีปญหาเกิดขึ้น PDCA ยังชวยลดความสับสนในการทำงาน ลดการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกินความพอดีลด

ความสูญเสียในรูปแบบตางๆ เมื่อลงมือทำงาน (D) ซึ่งจะมีขอตกลงในตารางเวลาที่แนนอนของโครงการอยางชัดเจน     

มีรายละเอียดที่แนนอนในการวิเคราะหชนิดของความบกพรองที่จะเกิดขึ้น รวมถึงมีการพิสูจนและขจัดส่ิงที่จะเกิดความ

บกพรองได มีการตรวจสอบ (C) เปนระยะๆ ทำใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และสามารถแกไขปญหาได

อยางรวดเร็วกอนที่ปญหาจะลุกลาม การตรวจสอบ (D) ที่นำไปสูการแกไขปรับปรุง ทำใหปญหาที่เกิดขึ้นแลวไมเกิดซ้ำ

หรือลดความรุนแรงของปญหาถือเปนการนำความผิดพลาดมาใชใหเกิดประโยชน นอกจากนั้นยังใช PDCA กำหนด

มาตรการเพื่อการแกไขปญหาที่เกิดจะขึ้นตั้งแตตน และเมื่อเกิดปญหาหรือขอบกพรองจากการปฏิบัติงาน องคกร

สามารถรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้นไดตามแนวทางที่ไดรับการกำหนดไวในแผนและสามารถพัฒนาเพื่อใหแกปญหาไดทันที 

เนื่องจากเรารูสาเหตุของปญหาที่แทจริงจากกระบวนการตรวจสอบ (C) จึงทำใหกระบวนการแกไขปญหา (A) สามารถ

ทำไดอยางเปนระบบและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

A_R_T
สรุปผลการดำเนินงาน
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2. ผลการประเมินชวยแกไขปญหาไดตรงประเด็น(Assessment & Troubleshooting) การใชวงจร 

PDCA โดยเฉพาะการตรวจสอบ (C) เพื่อการประเมินผลจากการปฏิบัติ (D) ประเด็นปญหาหรือขอบกพรองที่เรามักพบ

เสมอคือ การไมบรรลุวัตถุประสงค ไมบรรลุคาเปาหมาย ไมสอดคลองกับเกณฑ ไมเหมาะสม ไมสะอาด ไมสะดวก ไมมี

ประสิทธิภาพ ไมประหยัด ไมทันเหตุการณ เปนตน ผลจากการประเมิน จะนำไปสูการวางแผน (P) เพื่อดำเนินการตาม

วงจร PDCA รอบใหมเพื่อใหการแกประเด็นปญหานั้นๆ ใหสำเร็จลุลวงตอไป อยางไรก็ตามการดำเนินงานผลิตสินคา

หรือบริการขององคกร เพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐานเปนทีย่อมรบัทั้งภายในและตางประเทศ องคกรสวนใหญจำเปนตองมี

ระบบมาตรฐานคุณภาพตางๆ มารับรอง และตองมีการประเมินคุณภาพตามที่ระบบมาตรฐานตางๆ กำหนด เพื่อการ

รับรองวามีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับเกณฑ หากพบวาไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนดองคกรก็ตองดำเนินการแกไข 

เพื่อแกไขปญหาและผานการรับรองจากหนวยงานหรือองคกรที่มาประเมิน การประเมินยังอาจรวมถึงการประเมิน

ตนเองเพื่อการเตรียมความพรอมและการแกไขปญหา 

3. ทำใหเกิดการปรับปรุงพัฒนา(Improvement) ในกระบวนการผลิตสินคาและบริการคุณภาพ จำเปนตอง

มีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องวงจร PDCA ทำใหทราบรายละเอียดของส่ิงที่จะตองปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

กอรปกับ วงจร PDCA อยูในลักษณะของวงจรซึ่งสัมพันธกันจาก P ไป D จาก D ไป C จาก C ไป A และ จาก A วนมา

ที่ P หมุนเวียนเชนนี้ไมรูจบ ซึ่งเมื่อครบวงรอบในแตละครั้งจะทำใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเสมอ จึงทำให

องคกรที่เลือกใช PDCA เปนเครื่องมือในการบริหารคุณภาพ ซึ่งถามีการปฏิบัติงานอยางจริงจังในงานนั้นๆ จะมีการ

ปรับปรุง/พัฒนาใหเกิดประสิทธิผลอยางสม่ำเสมอ อีกทั้งองคกรจะไมรอใหเกิดปญหาแตจะเปนการเสาะแสวงหาส่ิง

ตางๆ หรือวิธีการที่ดีกวาเดมิอยูเสมอ  มีการควบคุมการดำเนินงานเพือ่ติดตามผลและบริหารกระบวนการปรับปรงุใหมๆ 

มีการฝกอบรมและจัดทำคูมือกระบวนการใหมๆ มีการจัดทำเอกสารขอมูลความผิดพลาดกอนและหลังดำเนินงานไว 

เพื่อประโยชนตอรอบการปรับปรุงในครั้งตอไป ทำใหแนใจวาปญหาจะไมเกิดซ้ำซอนขึ้นมาอีก ดังนั้นการปรับปรุงจึงมี

ความจำเปนตองปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีการกำหนดมาตรฐานสำหรับกระบวนการปรับปรุงใหม ทั้งนี้เพื่อให

คุณภาพสินคาและบริการเปนไปตามความตองการของลูกคาและพนักงาน เกิดการลดตนทุนลดคาใชจายจากการสูญเสีย

จากการปฏิบัติงานที่ไมไดวางแผน ลดจำนวนผูปฏิบัติงาน และปรับปรุงทีมทำงานใหมีประสิทธิภาพ การสงมอบสินคา

และบริการทันเวลา มีการใชเครื่องมืออุปกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น "PDCA" จึงเปนเครื่องมือที่

นาสนใจสำหรับองคกรที่ตองการเครื่องมือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและไมซับซอนจนเกินไป 

แตสามารถใชงานไดผลอยางแทจริง อยางไรก็ตามหนวยงานราชการที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มีเนื้อความมุงเนนให

หนวยงานรัฐพัฒนาองคกรใหกาวไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) การ

นำเอา "PDCA" ไปปรับใชอยางจริงจัง จะเปนการสรางวงจรแหงการพัฒนาไมรูจบใหกับองคกรภาครัฐ (Thitikorn 

Charoenchan, 2020, p. 4) เพื่อใหกาวไปสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงตามตองการ รวมถึงชวยยกระดับคุณภาพชีวิต

และสังคมใหดีขึ้น  

4. ทำใหบรรลุเปาหมายตามตองการ(Achieving Goals) การบรรลุเปาหมายขององคกรในกระบวนการ

ผลิตสินคาและการบริการ ทั้งในเชิงปริมาณ/คุณภาพนั้น จำเปนตองใชวงจร PDCA ดำเนินงาน โดยเฉพาะในขั้นตอน

การวางแผน (P) จะมีการกำหนดคาเปาหมายของผลผลิตและผลลัพธ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้น มีการกำหนด

บุคลากรผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ มีการกำหนดกิจกรรม  เครื่องมืออุปกรณและวิธีการ ไวอยางชัดเจน ดังนั้นคา

เปาหมายจึงเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางที่การดำเนินงาน PDCA ใหบรรลุ เมื่อไดลงมือปฏิบัติ (D) ตามขอกำหนด

ของกิจกรรม มีการตรวจสอบการดำเนินการ (C) วาบรรลุตามคาเปาหมายที่ตั้งเอาไวหรือไม หากพบวามีปญหาและ
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ขอบกพรองก็จะดำเนินการปรับปรุงปรุงแกไข (A) ในดานวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะชวยทำใหองคกรมีมาตรฐาน

เดียวกันในการปฏิบัติงานเปนการสรางมาตรฐานในการทำงานของบุคลากรในองคกร ทำใหทราบถึงขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเชนเดียวกันทั้งองคกร  ซึ่งหากการดำเนินงานรอบแรกยังไปไมบรรลุถึงจุดหมายจำเปนตองใชขอมูล

ขอเท็จจริง (Speak by fact) แลวนำวงจร PDCA มาดำเนินการซ้ำๆ หลายรอบ จนทำใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมาย

ที่ตองการได 

  5. ทำใหไดแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) การนำ PDCA ไปใชปรับปรุงพัฒนางานผลิตสินคาหรือบริการ ซ้ำ 

หลายๆ รอบจะทำใหเกิดผลลัพธที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและตอเนื่อง เกิดการเรียนรูเพื่อลดขอบกพรองและการสูญเสีย

ตางๆ  สงผลใหเกิดการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ในตัวสินคาและบริการ การพัฒนางาน (A) จะนำไปสูการพัฒนา

ผลงานนวัตกรรม (Innovation) ใหมๆ อันจะนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซ่ึงจะสงผลให

เกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมทั้งการนำไปสูความเปนเลิศ(Excellence) กับองคกรนั้นไดในที่สุด  

กรณีศึกษาตัวอยาง จากขอมูลกรณีศึกษา โรงขนมจีนกับการลดสูญเสียโดยการปรับปรุงคุณภาพงานดวยวงจร PDCA  

(Department of Industrial Promotion, 2019, p. 1-6)   โดยโรงงานที่ศึกษาเปนโรงงานขนาดเล็ก ที่ผลิตขนมจีนจากแปง

หมัก ทางโรงงานใชวัตถุดิบคือแปงที่ไดจากการโมขาวเอง ปริมาณการผลิตอยูที่ 5- 6 ตันตอวัน มีคนงานประมาณ 30 คน 

เครื่องจักรในการผลิตคอนขางทันสมัยเปนการผลิตแบบตอเนื่อง (Continuous Process) ปญหา ? ที่เกิดขึ้นกับทางโรงงาน

คือมีเสนอืด แฉะ เปอย ไมเปนเสน และมีอายุการเก็บรักษาส้ันเพียง 1 วัน ทำใหลูกคาไมกลาซื้อมาก เพราะกลัววาถาขายไม

หมด เก็บเสนไวแลวจะขายไมได และหากลูกคาขายไมหมดก็จะสงของคืนและขอหักเงินคืน เปนเหตุใหทางโรงงานมีการ

สูญเสียอยางมาก ทำใหเจาของกิจการไมกลาขยายกำลังการผลิตและไมกลาขยายตลาด เพราะกลัวเรื่องของเสีย ดังนั้นทาง

โรงงานจึงไดเขารวมโครงการกบัภาครฐั โดยมีคณะที่ปรึกษาเขาไปสำรวจสภาพปญหาเบื้องตน พบวาทางโรงงานไมมีระบบใน

การตรวจสอบ (C) และควบคุมคุณภาพ ทำใหไมทราบสาเหตุของปญหา ไมทราบวาทำไมจึงเกิดปญหาและทำอยางไรปญหา

จึงจะหายไป ในขณะที่พนักงานยังทำงานเหมือนเดิมทุกวัน ทางคณะที่ปรึกษาจึงไดกำหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนางาน

ดวยวงจร PDCA เพื่อลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีการศึกษากระบวนการผลิตขนมจีนที่มีมาแบบ

ดั้งเดิม แสดงไดดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที ่5 กระบวนการผลิตขนมจีนแบบดัง้เดิมของโรงงานกรณีศึกษา 

ที่มา : Department of Industrial Promotion. (2019). p. 2 

 

 

 

 

A_R_T
โรงงานขนมจีน
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ขั้นตอนในการดำเนินงานตามวงจร PDCA ของคณะที่ปรึกษา มีดังนี้คือ 

1. ขั้นตอนวางแผน (Plan) ในขั้นตอนนี้ประกอบดวยการดำเนินงาน ดังนี้คือ (1) สำรวจการทำงานในปจจุบันของ

พนักงาน พบวาการผลิตในสวนการทำเสนจะมีความเรว็กวาพนักงานจับเสนที่อยูทายไลน ทำใหเสนแชน้ำนาน รอการจับเสน 

ประกอบกับพนักงานนั่งทำงานกับพื้น ทำใหไมสะดวกในการเคล่ือนไหว นั่งติดที่ ทำใหทำงานชา ประกอบกับทางเจาของ

กิจการไมมีการกำหนดเปาหมายวาตองทำใหไดเทาไร เนื่องจากการผลิตในปจจุบันต่ำกวากำลังผลิตจริง พนักงานจึงทำงาน

แบบสบายๆ ไมเรงรีบ (2) พนักงานจับเสนไดชา ทำใหมีเวลาผ่ึงลมพักเสนใหสะเด็ดน้ำนอย เสนยังไมแหงตองรีบหอฟลมยืด

เพราะจะไมทันเวลาสงของ (3) ทางโรงงานมีพื้นที่ในการวางพักเสนใหสะเด็ดน้ำไมเพียงพอ เนื่องจากปจจุบันจะเปนโตะวาง

เพียงโตะเดียว เมื่อวางจนเต็มโตะ ของที่วางแถวแรกจะถูกนำไปหอฟลมยืด ตามดวยแถวตอๆไป ซึ่งการเรียงเต็ม 1 โตะใช

เวลาเพียง 20 นาที ไมเพียงพอใหเสนคงตัว 

2. ขั้นตอนปฏิบัติงาน (Do) ในขั้นตอนนี้ประกอบดวยการดำเนินงานดังนี้ คือ (1) ใหเจาของกิจการส่ังทำโตะ 

สแตนเลสสำหรับใหพนักงานยืนจับเสน โดยใหพนักงานจับเสนที่ยืนรวมกลุมกันจับเสน พนักงานยืนทำงานทำใหทำงานได

คลองขึ้น ทำงานไดเร็วขึ้น (2) เพิ่มจำนวนพนักงานจับเสนใหทันกับความเร็วของสวนทำเสน ทำใหจับเสนไดเร็ว เสนไมอืดน้ำ 

(3) ใหเจาของกิจการเคลียรพื้นที่โดยยายเครื่องจักรที่ไมไดใชงาน และส่ิงของที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตออกไป ทำใหมีพื้นที่

เพิ่มขึ้น จัดการกั้นเปนหองสำหรับพัก เสน โดยทำโตะสำหรับวางพักเสนใหคงตัวกอนนำไปหอฟลม มีการบันทึกวาแตละชั้น

เริ่มวางเวลาไหน ตองมีเวลาพักอยางนอย 1 ชั่วโมงกอนนำไปหอฟลม 

3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) ในขั้นตอนนี้มีการดำเนินงานคือ เก็บตัวอยางสินคาไปทดสอบดูคุณภาพ 

เปรียบเทียบกับขอมูลเดิม พบวาสินคาสามารถเก็บได 2-3 วัน ในสภาพปกติที่อุณหภูมิหอง โดยเสนที่อยูกนภาชนะไมแฉะ 

ไมอืด ไมเละเปนน้ำ เสนมีความเหนียวนุม และตลอดเวลาดำเนินงานหลังการปรับปรุง 3 เดือน พบวาเสนมีคุณภาพสม่ำเสมอ 

ไมถูกลูกคาตอวาหรือคืนของเลย 

4. ขั้นตอนปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้น (Act) ในขั้นตอนนี้มีประกอบดวยการดำเนินงานดังนี้ คือ (1) กำหนด

มาตรฐานการทำงานตามแนวทางใหมเปนขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่จะตองทบทวนอยางสม่ำเสมอ และอบรมให

พนักงานใหมทำงานตามขั้นตอนน้ี (2) ปรับปรุงงานดวยการเพิ่มคาเปาหมายในการทำงาน พนักงานในสวนจับเสนตองเพิ่ม

ความเร็วในการทำงานใหสอดคลองกับเครื่องจักร (3) ภายหลังที่เสนมีคุณภาพดีขึ้น ลูกคากลาส่ังของมากขึ้นทำใหยอดการ

ผลิตเพิ่มขึ้น พนักงานทุกคนตองทราบวาแตละวันจะตองผลิตเทาไหร และผลิตใหเสร็จตามเวลากอนสงมอบสินคา 

    ผลจากการปรับปรุงพัฒนางานดวยวงจร PDCA ทำใหสินคามีคุณภาพดีขึ้น และมีความสม่ำเสมอ สงผลใหลูกคา

เกิดการยอมรับ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคา ทำใหลูกคาส่ังซื้อมากขึ้น เพราะมั่นใจวาเก็บคางคืนแลวไมเสีย ผูบริโภคที่มา

ซ้ือไปรับประทานหรือรานอาหารทีม่าซื้อไปขายก็สามารถเก็บไดนาน  2 วัน ทำใหภายหลังการดำเนินงานทางโรงงานสามารถ

เพิ่มยอดการผลิตเปน 10-12 ตันตอวัน เพราะสามารถขยายตลาดได และทางผูประกอบการเจาของกิจการมีแผนที่จะลงทุน

เครื่องจักรเครื่องที่สาม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเปน 15 – 18 ตันตอวัน ซึ่งเมื่อเพิ่มกำลังผลิตจะทำใหทางกิจการมีตนทุนการ

ผลิตลดลงจากคาใชจายที่คงที่เทาเดิมแตผลผลิตไดมากขึ้น 

 

สรุปและอภิปรายผล 

การบริหารคุณภาพดวยวงจร PDCA  มีความสำคัญและจำเปนตอทุกองคกรทั้งในสวนของกระบวนการผลิตสินคา

และบริการ โดยเทคนิคนี้ถูกนำมาใชเปนเวลาไมต่ำกวา 80 ปแลว และองคกรตาง ๆ ยังคงจำเปนตองใชวงจรนี้ตอไป เพื่อ

พัฒนาสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคาและพนักงานอยางตอเนื่อง โดยสามารถสรุปเปนผลลัพธจาการ

นำวงจร PDCA มาใชดังนี้ คือ (1)  ผลลัพธดานคุณภาพของสินคาและบริการ จะเกิดผลเปนรูปธรรมชัดเจนและตอเน่ือง ซึ่ง
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คุณภาพเปนที่ยอมรับของลูกคาและพนักงาน (2) ผลลัพธดานตนทุน  เทคนิคนี้ชวยทำใหลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ

ใหต่ำลง เกิดผลตอบแทนที่เปนกำไรที่สูงขึ้น (3) ผลลัพธดานการสงมอบทันเวลา ลูกคาและผูมีสวนไดเสียมีความพึงพอใจตอ

การสงมอบในระยะเวลาทีก่ำหนด (4) ผลลัพธดานความยั่งยืน ความเช่ือมั่น ความไววางใจในสินคาและบริการขององคกร ทำ

ใหเกิดความมั่นคง และยั่งยืน 

ดังนั้นในยุคปจจุบัน ซึ่งทุกองคกรตองนำระบบบริหารคุณภาพระบบใดระบบหนึ่งมาใชในการบริหารงานอยาง

หลีกเล่ียงไมไดประกอบกับในขณะนี้เปนยุคของเศรษฐกิจถดถอยทัว่กนัทั้งโลก ผูบริหารองคกรจำเปนตองนำวงจร  PDCA มา

ใชกำหนดและควบคุมใหบุคลากรในองคกรทุกคน ไดเกิดความใสใจในเรื่องวัฏจักรของการปรับปรุงและทำงานอยางเปน

ระบบ รวมทั้งวิเคราะหประเมินตรวจสอบปญหาขอบกพรองเพื่อขจัดสาเหตุรากเหงาของปญหาใหหมดไป จึงมีความจำเปน

อยางยิ่งที่องคกรจะตองศึกษาถึงที่มาของวงจร PDCA ความสำคัญ การนำมาใช และประโยชนของวงจรนี้ เพื่อการนำมา

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ ดังนั้น PDCA จึงเปนหลักคิดของกระบวนการปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง(Continuous Improvement) ที่นิยมใชกันอยางกวางขวางทั่วโลก ซึ่งสงผลใหคุณภาพของ

สินคาและบริการสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาและพนักงาน ไดอยางไมมีที่ส้ินสุดตลอดไป 

 

ขอเสนอแนะ  

 ในการนำวงจร PDCA มาใชงานในองคกรมีขอที่ควรพึงระวังดังนี้คือ (1) ไมควรใชวงจร PDCA สำหรับการ

แกปญหาที่เปนเรื่องเรงดวน เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการแกไขปญหา (2) PDCA อาจใชไมไดสมบูรณกับระบบ

คุณภาพบางระบบที่อาจตองมีการบูรณาการระหวางขอกำหนดในระบบนั้น แตระบบใดก็ตามในสวนของการดำเนินงาน

ดานกระบวนการทุกระบบยังจำเปนตองใชวงจร PDCA ในการดำเนินการ  (3) ควรมีการอมรมสรางความเขาใจและ

สรางความตระหนักของวงจร PDCA ทั่วทั้งองคกร (4) ควรมีการทบทวนของฝายบริหารที่จะปรับปรุงพัฒนาแกไขปญหา

และขอบกพรองตางๆ  แลวนำมาใชเปนแผนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรอบถัดไป 
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