PDCA หัวใจสำคัญของกำรปรับปรุงอย่ ำงต่ อเนื่อง
หลายคนคงเคยได้ยนิ คากล่าวที่วา่ “แผนดี มีชยั
ไปกว่าครึ่ ง” ผูอ้ ่านเห็ นด้วยกับคากล่าวนี้ หรื อไม่ เกือบทุก
คนคงจะต้องตอบว่าเห็นด้วยแน่ๆ เพราะไม่วา่ จะทาอะไรก็
ตาม หากมี การวางแผนไว้เ ป็ นอย่า งดี มักมี โ อกาสบรรลุ
เป้ าหมายได้มากกว่าทาโดยไม่มีการวางแผน หรื อมีแผนที่
ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การน าไปปฏิ บัติ ไ ด้จ ริ ง อย่ า งไรก็ ต ามการ
วางแผน ยังไม่ใช่คาตอบสุ ดท้ายของความสาเร็ จ บ่อยครั้งที่
มักพบว่าแผนได้รับการจัดทา และจัดเก็บเข้าแฟ้ ม ส่ วนการ
ดาเนิ นงานก็ทากันไปตามสถานการณ์ หากเป็ นเช่นนี้ แล้ว
ต่อให้มีแผนที่ ดีเพียงใด แต่ไม่ถูกนาไปปฏิ บตั ิ ก็เท่ากับว่า
โอกาสของความสาเร็ จนั้นยังอยูห่ ่างไกล
PDCA
เป็ นแนวคิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้ เน้นให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้ าหมายให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็ นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่ งถือเป็ นผูบ้ ุกเบิกการใช้สถิติสาหรับ
วงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย มากขึ้น เมื่อปรมาจารย์ดา้ นการบริ หารคุณภาพ
อย่าง W.Edwards Deming ได้นามาเผยแพร่ ให้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการปรับปรุ งกระบวนการ วงจรนี้ จึงมีอีกชื่ อหนึ่ ง
ว่า “Deming Cycle”
มาถึงวันนี้ คงไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จกั วงจร PDCA หรื อ Deming Cycle โดยเฉพาะในแวดวงของการทางาน
มักจะมีการนา PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้ท้ งั การทางานประจา และการปรับปรุ งงาน
โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย
1) Plan คือ การวางแผน
2) DO คือ การปฏิบตั ิตามแผน
3) Check คือ การตรวจสอบ
4) Act คือ การปรับปรุ งการดาเนินการอย่างเหมาะสม หรื อ การจัดทามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็ นพื้นฐานของการ
ยกระดับคุณภาพ
ทุกครั้งที่การดาเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็ นแรงส่งสาหรับการดาเนินงานในรอบต่อไป
และก่อให้เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงใน ภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดง วงจร PDCA กับการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
จากหลักการของวงจร PDCA หากพิจารณาเทียบกับหลายๆ เครื่ องมือ หรื อเทคนิ คการปรับปรุ งงานต่างๆ ที่
ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั ไม่วา่ จะเป็ น เครื่ องมือด้านคุณภาพอย่าง QCC เครื่ องมือที่ตอ้ งใช้การวิเคราะห์
ด้วยสถิติข้ นั สู ง อย่าง Six Sigma หรื อแม้แต่เครื่ องมือที่เน้นเรื่ องของการจัดการความรู ้อย่าง KM พบว่า ล้วนมีพ้ืนฐานของ
แนวคิด PDCA ทั้งสิ้น ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานของ QCC Six Sigma และ KM เทียบกับ PDCA
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จะเห็ นได้ว่า ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานหรื อ เครื่ องมือระดับสู ง ที่ มีเป้ าหมายมุ่งเน้นให้เกิ ดการยกระดับ
คุณภาพ ปรับปรุ งและพัฒนาต่อยอดล้วนจาเป็ นที่จะต้องมีการดาเนิ นงานอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ การวางแผน การปฏิบตั ิการ
ตรวจสอบ และการทาให้เป็ นมาตรฐานทั้งสิ้ น เหตุผลก็เพราะจะทาให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีระบบ ถูกทิศทาง และ
หากพบปั ญหา หรื ออุปสรรคระหว่างทาง ก็จะรู ้ตวั ได้ก่อน สามารถปรับแก้และหาทางรับมือได้ทนั เพื่อให้สามารถ บรรลุ
เป้ าหมายได้ตามต้องการและเป็ นพื้นฐานที่ดีของการต่อยอดการปรับปรุ ง
อย่างไรก็ตาม การทากิ จกรรมการเพิ่มผลิตภาพ หรื อกิ จกรรมปรับปรุ งงานเพื่อยกระดับคุณภาพงานภายใน
องค์กรนั้น ไม่วา่ จะใช้เครื่ องมือระดับพื้นฐาน หรื อระดับสู งก็ตาม ปั ญหาส่ วนใหญ่คือการขาดการมีส่วนร่ วมของคนใน
องค์กร หรื อเป็ นการทาที่ยงั ไม่ลงถึงระดับปฏิบตั ิการ และในหลายองค์กร มักพบว่า การดาเนิ นงานขาดความต่อเนื่ อง ซึ่ ง
แนวทางหนึ่งที่จะขจัดปั ญหาที่กล่าวมานี้ให้หมดไปได้ คือ การวางระบบบริ หารกิจกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่ งแน่นนอนที่สุด
ว่าควรที่จะมีการดาเนินงานตามแนวทางของ PDCA ให้ครบวงจร เพราะจะทาให้การดาเนิ นงาน ตอบโจทย์ขององค์กรได้
ตรงจุด ส่งผลให้การดาเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติของคนในองค์กร จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ขอ้ มูล
ของสถานการณ์จริ ง และที่สาคัญ การดาเนิ นการได้รับการเฝ้ าติดตามอย่างเป็ นระยะ ซึ่ งก็จะทาให้สามารถปรับแผน ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุ ปบทเรี ยนที่ได้หลังจากจบโครงการ ทาให้สามารถเรี ยนรู ้รูปแบบที่เหมาะสม
สาหรับองค์กร และนามาเป็ นแนวทางในการดาเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะทาให้กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างของขั้นตอนการบริ หารกิจกรรมการเพิม่ ผลิตภาพภายในองค์กรตามแนวทางของ PDCA

การดาเนินการที่สอดคล้องกับแผนจะเป็ นเส้นทางที่นาไปสู่ ความสาเร็ จ และบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้
3

ขั้นตอนการบริ หารกิ จกรรมการเพิ่มผลิตภาพที่ดาเนิ นการสอดคล้องกับแนวทางของ PDCA นั้น จะเป็ นไป
อย่างมี ระบบ และครบถ้วน ซึ่ งก็จะทาให้กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพมี ความเหมาะสมกับองค์กร จากการที่ มีการสารวจ
สถานการณ์ขององค์กรในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการผลิตหรื อด้านบุคลากร เพื่อมาใช้เป็ นข้อมูลป้ อนเข้าสาหรับ
การวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเป็ นระยะทาให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ได้ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ผลสาเร็ จของโครงการทาให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการดาเนิ นงาน และถือเป็ น
บทเรี ยนสาหรั บการดาเนิ นงานต่อไป และตรงจุดนี้ เองที่ จะทาให้สามารถยกระดับการปรับปรุ งและพัฒนาได้จริ ง จึ งมี
โอกาสที่การพัฒนาต่อยอดจะเป็ นไปอย่างเหมาะสมและถูกทิศทาง
จะเห็นได้วา่ การดาเนินงาน ไม่วา่ จะเป็ นการปรับปรุ งผ่านเครื่ องมือการเพิ่มผลิตภาพ หรื อการปรับปรุ งคุณภาพ
หรื อแม้แต่การบริ หารกิจกรรมภายในองค์กร การวางแผนงานอย่างเหมาะสมจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ถือ
เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดี และการดาเนินการที่สอดคล้องกับแผนจะเป็ นเส้นทางที่นาไปสู่ความสาเร็ จ และบรรลุตามเป้ าหมายที่วาง
ไว้ แต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบความคืบหน้า หรื อปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็ นระยะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สามารถนามาใช้ในการ
ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ และที่สาคัญ เมื่อการดาเนิ นงานเสร็ จสิ้ นแต่ละครั้ง บทเรี ยนต่างๆ ที่ได้รับ ก็ถือ
เป็ นสิ่ งสาคัญ หากได้มีการนามาทบทวน และสรุ ปข้อดี ข้อด้อย หรื อ หาจุดปรับปรุ ง เพื่อให้การดาเนิ นงานในรอบต่อไปทา
ได้ง่ายขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน และที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ก็คือการดาเนินงานอย่างครบถ้วนตามแนวคิดของวงจร PDCA ซึ่งถือ
เป็ นหัวใจสาคัญของการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ
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