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PDCA หัวใจส ำคญัของกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง 
 
หลายคนคงเคยไดย้นิค ากล่าวท่ีวา่ “แผนดี มีชยั

ไปกวา่คร่ึง” ผูอ่้านเห็นดว้ยกบัค ากล่าวน้ีหรือไม่ เกือบทุก
คนคงจะตอ้งตอบวา่เห็นดว้ยแน่ๆ เพราะไม่วา่จะท าอะไรก็
ตาม หากมีการวางแผนไวเ้ป็นอย่างดี มักมีโอกาสบรรลุ
เป้าหมายไดม้ากกว่าท าโดยไม่มีการวางแผน หรือมีแผนท่ี
ไม่เ อ้ือต่อการน าไปปฏิบัติได้จริง   อย่างไรก็ตามการ
วางแผน ยงัไม่ใช่ค าตอบสุดทา้ยของความส าเร็จ บ่อยคร้ังท่ี
มกัพบวา่แผนไดรั้บการจดัท า และจดัเก็บเขา้แฟ้ม ส่วนการ
ด าเนินงานก็ท ากนัไปตามสถานการณ์ หากเป็นเช่นน้ีแลว้ 
ต่อให้มีแผนท่ีดีเพียงใด แต่ไม่ถูกน าไปปฏิบติั ก็เท่ากับว่า
โอกาสของความส าเร็จนั้นยงัอยูห่่างไกล 

PDCA เ ป็นแนวคิดหน่ึง  ท่ีไ ม่ได้ให้
ความส าคญัเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดน้ีเน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง แนวคิด PDCA ไดรั้บการพฒันาข้ึนเป็นคร้ังแรกโดย Walter Shewhart ซ่ึงถือเป็นผูบุ้กเบิกการใชส้ถิติส าหรับ
วงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ไดเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย มากข้ึน เม่ือปรมาจารยด์า้นการบริหารคุณภาพ 
อย่าง W.Edwards Deming ไดน้ ามาเผยแพร่ ให้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรน้ีจึงมีอีกช่ือหน่ึง
วา่ “Deming Cycle” 

มาถึงวนัน้ีคงไม่มีใครบอกวา่ไม่รู้จกัวงจร PDCA หรือ Deming Cycle โดยเฉพาะในแวดวงของการท างาน 
มกัจะมีการน า PDCA เขา้มาประยกุตใ์ชท้ั้งการท างานประจ า และการปรับปรุงงาน 

โครงสร้างของ PDCA ประกอบดว้ย 
1) Plan คือ การวางแผน 
2) DO คือ การปฏิบติัตามแผน 
3) Check คือ การตรวจสอบ 
4) Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอยา่งเหมาะสม หรือ การจดัท ามาตรฐานใหม่ ซ่ึงถือเป็นพ้ืนฐานของการ

ยกระดบัคุณภาพ 
ทุกคร้ังท่ีการด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส าหรับการด าเนินงานในรอบต่อไป 

และก่อใหเ้กิดการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  ดงัแสดงใน ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 แสดง วงจร PDCA กบัการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 

จากหลกัการของวงจร PDCA หากพิจารณาเทียบกบัหลายๆ เคร่ืองมือ หรือเทคนิคการปรับปรุงงานต่างๆ ท่ี
ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็น เคร่ืองมือดา้นคุณภาพอยา่ง QCC เคร่ืองมือท่ีตอ้งใชก้ารวิเคราะห์
ดว้ยสถิติขั้นสูง อยา่ง Six Sigma หรือแมแ้ต่เคร่ืองมือท่ีเนน้เร่ืองของการจดัการความรู้อยา่ง KM พบวา่ ลว้นมีพ้ืนฐานของ
แนวคิด PDCA ทั้งส้ิน ดงัแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานของ QCC Six Sigma และ KM เทียบกบั PDCA 
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จะเห็นไดว้่า ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานหรือ เคร่ืองมือระดบัสูง ท่ีมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดบั 
คุณภาพ ปรับปรุงและพฒันาต่อยอดลว้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการด าเนินงานอยา่งครบถว้น ตั้งแต่ การวางแผน  การปฏิบติัการ
ตรวจสอบ และการท าให้เป็นมาตรฐานทั้งส้ิน เหตุผลก็เพราะจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีระบบ  ถูกทิศทาง และ
หากพบปัญหา หรืออุปสรรคระหวา่งทาง ก็จะรู้ตวัไดก่้อน  สามารถปรับแกแ้ละหาทางรับมือไดท้นั เพ่ือให้สามารถ บรรลุ
เป้าหมายไดต้ามตอ้งการและเป็นพ้ืนฐานท่ีดีของการต่อยอดการปรับปรุง 

อย่างไรก็ตาม การท ากิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพ หรือกิจกรรมปรับปรุงงานเพ่ือยกระดบัคุณภาพงานภายใน
องค์กรนั้น ไม่วา่จะใชเ้คร่ืองมือระดบัพ้ืนฐาน หรือระดบัสูงก็ตาม ปัญหาส่วนใหญ่คือการขาดการมีส่วนร่วมของคนใน
องคก์ร หรือเป็นการท าท่ียงัไม่ลงถึงระดบัปฏิบติัการ และในหลายองค์กร มกัพบวา่ การด าเนินงานขาดความต่อเน่ือง ซ่ึง
แนวทางหน่ึงท่ีจะขจดัปัญหาท่ีกล่าวมาน้ีใหห้มดไปได ้คือ การวางระบบบริหารกิจกรรมอยา่งเหมาะสม ซ่ึงแน่นนอนท่ีสุด
วา่ควรท่ีจะมีการด าเนินงานตามแนวทางของ PDCA ให้ครบวงจร เพราะจะท าให้การด าเนินงาน  ตอบโจทยข์ององคก์รได้
ตรงจุด ส่งผลใหก้ารด าเนินงานสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของคนในองคก์ร  จากการวางแผนอยา่งเหมาะสมดว้ยการใชข้อ้มูล
ของสถานการณ์จริง และท่ีส าคญั การด าเนินการไดรั้บการเฝ้าติดตามอยา่งเป็นระยะ ซ่ึงก็จะท าให้สามารถปรับแผน ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ได ้รวมถึงมีการสรุปบทเรียนท่ีไดห้ลงัจากจบโครงการ ท าให้สามารถเรียนรู้รูปแบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับองคก์ร และน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานรอบใหม่ ซ่ึงจะท าใหกิ้จกรรมการเพ่ิมผลิตภาพไดรั้บการพฒันาและ
ยกระดบัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
ตารางท่ี 1 แสดงตวัอยา่งของขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพภายในองคก์รตามแนวทางของ PDCA 
 

 
 

การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนจะเป็นเสน้ทางท่ีน าไปสู่ ความส าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
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ขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพท่ีด าเนินการสอดคลอ้งกบัแนวทางของ PDCA นั้น จะเป็นไป
อย่างมีระบบ และครบถว้น ซ่ึงก็จะท าให้กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพมีความเหมาะสมกับองค์กร จากการท่ีมีการส ารวจ
สถานการณ์ขององค์กรในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการผลิตหรือดา้นบุคลากร เพื่อมาใชเ้ป็นขอ้มูลป้อนเขา้ส าหรับ
การวางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ได ้อีกทั้งยงัมีการวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการท าให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการด าเนินงาน และถือเป็น
บทเรียนส าหรับการด าเนินงานต่อไป และตรงจุดน้ีเองท่ีจะท าให้สามารถยกระดบัการปรับปรุงและพฒันาไดจ้ริง จึงมี
โอกาสท่ีการพฒันาต่อยอดจะเป็นไปอยา่งเหมาะสมและถูกทิศทาง 

จะเห็นไดว้า่ การด าเนินงาน ไม่วา่จะเป็นการปรับปรุงผา่นเคร่ืองมือการเพ่ิมผลิตภาพ หรือการปรับปรุงคุณภาพ 
หรือแมแ้ต่การบริหารกิจกรรมภายในองคก์ร   การวางแผนงานอยา่งเหมาะสมจากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งรอบดา้น ถือ
เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี และการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนจะเป็นเสน้ทางท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้แต่ก็จะตอ้งมีการตรวจสอบความคืบหนา้ หรือปัญหาต่างๆ   ท่ีเกิดข้ึนเป็นระยะ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสามารถน ามาใชใ้นการ
ปรับแผนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ได ้และท่ีส าคญั เม่ือการด าเนินงานเสร็จส้ินแต่ละคร้ัง บทเรียนต่างๆ ท่ีไดรั้บ ก็ถือ
เป็นส่ิงส าคญั หากไดมี้การน ามาทบทวน และสรุปขอ้ดี ขอ้ดอ้ย หรือ หาจุดปรับปรุง เพ่ือให้การด าเนินงานในรอบต่อไปท า
ไดง่้ายข้ึน   ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีข้ึน และท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี ก็คือการด าเนินงานอยา่งครบถว้นตามแนวคิดของวงจร PDCA  ซ่ึงถือ
เป็นหวัใจส าคญัของการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
 
ท่ีมา: สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

 
 


