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บทท่ี ๓ 

ระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

 

การบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) จัดเป็นกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา

งานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ และการ

ปรับปรุงแก้ไขในสายสนับสนุน ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้น าระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) 

มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเราควรรู้จัก ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจน 

 

ประวัติความเป็นมา 

 แบงค์ (Bank อ้างถึงใน เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, ๒๕๔๕ : ๘๙-๙๑) กล่าวถึง ประวัติของ เดมมิ่ง

ว่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหลกัการบริหารที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง  ซึ่งเป็นช่ือที่

ใช้แทนกันกับการจัดการคุณภาพ เพราะเขาเป็นคนผลักดันให้ผู้บริหารญี่ปุ่นยอมรับแนวคิด ในการจัดการ

คุณภาพ และเป็นคนแรกที่มองว่าการจัดการคุณภาพเป็นกิจกรรมขององค์กรทั้งหมด ไม่ใช่แค่งานตรวจ

คุณภาพตามที่ก าหนดหรือเป็นงานของกลุ่มผู้เช่ียวชาญในการประกันคุณภาพ และเป็นคนแรกที่ระบุว่า

คุณภาพเป็นความรับผิดชอบทางการบริหารของผู้บริหาร  

 เดมมิ่งเกิดที่เมืองซูส์ (Sioux) รัฐไอโอวา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๔๔๓  เขาจบปริญญาตรี

ฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยไวโอมิง ได้ปริญญาเอกฟิสิกส์คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยล เมื ่อปี           

พ.ศ.๒๔๗๑ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๘๒ เขาท างานอยู่กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ต่อมาปี 

พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๘ ท างานอยู่ที่ส านักส ามะโนประชากรอเมริกัน และโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธของ

สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๘๙ จนกระทั่งถึงเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เดมมิ่ง เป็นศาสตราจารย์

ทางสถิติอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

 ช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เดมมิ่งได้พบกับชิวฮาร์ต (Schewhart) นักสถิติที่ห้องทดลองของ

บริษัทเบลล์ เทเลโฟน ในนิวยอร์ก ต่อมาได้รับความคิดเรื่องการควบคุมทางสถิติและความแปรปรวนเชิงสุ่ม

องค์กระบวนการท างาน (random variation of a work process) มาจากชิวฮาร์ต ในภายหลังเดมมิ่ง

เริ ่มตั ้งตัวเป็นผู ้บรรยายเกี ่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการผลิต เดมมิ ่งออกไปบรรยายเกี ่ยวกับ       

การควบคุมคุณภาพในโรงงานทั่วสหรัฐอเมริกา แต่ในเวลาน้ันผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเดมมิ่ง

ไม่มาก 
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 เดมมิ่งไปญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ สืบเนื่องมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นายพลแม็กอาร์เธอร์

(MacArthur) ผู้บัญชาการกองก าลังทหารสหรัฐอเมริกาที่ยึดครองญี่ปุ่นอยู่ได้ไล่ผู้บริหารระดับสูง       

และระดับกลางของบริษัทใหญ่ ๆ ของญี่ปุ่นออก โทษฐานที่คนเหล่าน้ันเข้าไปพัวพันกับสงครามเสร็จแล้ว

ก็หนุนคนรุ่นใหม่ ข้ึนมาบริหารแทน นายพลแม็กอาร์ เธอร์  ได้ขอความช่วยเหลือทางวิชา การ                   

มายังสหรัฐอเมร ิกา เริ ่มจากการขอให้สหรัฐอเมร ิกาช่วยส่งคนไปท าส ามะโนประชากรที ่ญี ่ปุ ่น 

สหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งเดมมิ่งไป ตอนนั้นเดมมิ่งเริ่มประสบความส าเร็จมาบ้างแล้วจากการใช้วิธีการ      

สุ่มตัวอย่าง (sampling methods) และเทคนิคการควบคุมทางสถิติเพื่อเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม      

ในสหรัฐอเมริกา  เดมมิ่งจึงน าเทคนิคการควบคุมทางสถิติมาเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นด้วย 

 ในเวลา ๓ ปีต่อมา สหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุ่นได้เข้ามาให้ความสนับสนุนเดมมิ่ง            

ในการเผยแพร่ความคิดเรื่องคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จนกระทั่งเดมมิ่งสามารถ      

ตั้งกลุ่มผู้บริหารหลัก เพื่อกระจายความคิดออกไปสู่ผู้บริหารอื่นๆ ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ มีผู้บริหารมาเข้าร่วมถึง 

๔๐๐  กว่าคน  ผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นผู้น าในบริษัทส าคัญ ๆ เช่น โซนีนิสสัน มิซูบิชิและ    

โตโยต้า  สาเหตุที่ท าให้เดมมิ่งประสบความส าเร็จก็เนื่องมาจากคนญี่ปุ่นได้สนใจการควบคุมคุณภาพด้วย

วิธีการทางสถิติมาก่อน แต่ยังขาดทฤษฎี  ทฤษฎีการควบคุมทางสถิติของเดมมิ่งท าให้คนญี่ปุ่นเข้าใจ สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้  คนญี่ปุ่นจึงยอมรับแนวทางของเดมมิ่ง นับว่าเดมมิ่งได้มีส่วนช่วย

พัฒนาอุตสหกรรมญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อมาในภายหลังญี่ปุ่นจึงตั้งรางวัลเดมมิ่ง (Deming 

Prize or Deming Award) ให้กับบริษัทที่มีผลงานดีเด่นในด้านคุณภาพมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โทรทัศน์เอ็นบีซีจึงน าเอาผลงานของเดมมิ่งกลับไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ยก

ย่องให้เดมมิ่งเป็น “บิดาแห่งคลื่นลูกที่สามของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ( father of the third wave of 

the industrial revolution)” ช่ือเสียงของเดมมิ่งจึงเป็นที่รู้จักกันทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก                 

ในสหรัฐอเมริกามีการตั้งกลุ่มศึกษาและด าเนินตามทฤษฎีของเดมมิ่งเป็นจ านวนมาก นอกเหนือจากนั้น

ยังมีกลุ่มท านองเดียวกันในอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ หลังเดมมิ่งเกษียณอายุก็ได้ไปบรรยาย  

ในระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งและได้รับแต่งตั้งให้ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ     

ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘เดมมิ่งได้เขียนหนังสือ บทความ และจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพ

เอาไว้เป็นจ านวนมาก  
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หลักการของวงจรคุณภาพ (PDCA) 

การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDAC) ตามแนวคิดของเดมมิ่งปัจจุบันจัดเป็นกระบวนการสากล

ที่ทุกคนทราบกันดี นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดของเดมมิ่งกล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้ 

เดมมิ่ง (Demingin Mycoted, ๒๐๐๔) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นกระบวนการ   

ที่ด าเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพข้ึน โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ

(PDCA)หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ข้ันตอน คือ การวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ      

และการปรับปรุงแก้ไขดังนี้  

Plan คือ ก าหนดสาเหตุของปัญหา จากนั้นวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบ    

เพื่อการปรับปรุงให้ดีข้ึน 

Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการน าร่องในส่วนย่อย 

Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ท าผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไร

มาแล้วบ้าง  

Act คือยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่เป็นไป      

ตามแผน ให้ท าซ้ าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว  

แม้ว่าวงจรคุณภาพจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแต่สามารถเริ่มต้นจากข้ันตอนใดก็ได้ ข้ึน       

อยู่กับปัญหาและข้ันตอนการท างานหรือจะเริ่มจากการตรวจสอบสภาพความต้องการเปรียบ เทียบ       

กับสภาพที่เป็นจริงจะท าให้ได้ข้อสรุปว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

โทซาวะ (๒๕๔๔ : ๑๑๗-๑๒๒) กล่าวว่า วงจรคุณภาพ คือ กระบวนการท างานที่เปรียบกับวงล้อ

ที่เต็มไปด้วยข้ันตอน ๔ ข้ันตอน คือ การวางแผน การด าเนินตามแผน การตรวจสอบ การปรับปรุง     

แก้ไข เมื่อวงล้อหมุนไป ๑ รอบ จะท าให้งานบรรลุผลตามเปา้หมายทีก่ าหนดไว้ และหากการด าเนินงานนัน้

เกิดการสะดุด แสดงว่ามีบางข้ันตอนหายไป เช่น ส่วนของการวางแผนหาย ไป เรียกว่า ประเภท             

ไม่มีแผนการ ถ้าในส่วนของการตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขหายไป จะเรียกว่า พวก ท าแล้วทิ้ง           

ซึ่งในกระบวนการท างานของวงจรคุณภาพน้ันประกอบด้วย  

๑.การวางแผน (Plan) 

 การวางแผน คือ การตั้งเปา้หมาย วางวัตถุประสงค์ เพราะการควบคุมดูแล คือ กระบวนการที่จ าเป็น

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย ดังนั้น หากไม่มีวัตถุประสงค์เสียแล้ว ไม่ว่าจะป่าวร้องว่าต้องควบคุมวงจร

คุณภาพ ก็ไม่รู้ว่าท าไปเพื่ออะไร หรือจะเริ่มอย่างไร  
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 เมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จแลว้ ก็ต้องมาก าหนดแผนการว่าอะไรจะต้องท าเมื่อไร เป็นตารางเทียบระหว่าง

งานกับเวลาที่หลายคนนึกภาพกันออก แต่จริงๆ แล้วการวางแผนไม่ใช่จบแค่นั้น การวางแผนต้องครอบคลุม

ว่า ใครจะท า ท าอะไร ต้องให้เสร็จเมื่อไร จะท าอย่างไร อะไรต่าง ๆ ที่ครอบคลุมถึงการแบ่งหน้าที่ วิธีการ 

และอื่น ๆ ให้ครบถ้วนด้วย 

 ๒.ลองท า (Do) 

 การลองท า คือ ก่อนจะลงมือท าได้น้ัน แท้จริงแล้วต้องเตรียมวัตถุดิบ เตรียมข้ันตอนต่าง ๆ เสียก่อน 

หากจะลงมอืท าเรื่องใหม่ๆ  ก็ต้องเตรยีมไปรบัการฝกึหรืออบรมเสียก่อน ข้ันตอนการเตรยีมเหล่าน้ีรวมอยู่ใน

การลองท านี้ด้วย ซึ่งต้องมีการตระเตรียมเสียก่อนให้พร้อม จึงจะสามารถลองท าตามแผนได ้

 ๓.ตรวจสอบ (Check) 

 การตรวจสอบ คือ การพิจารณาว่า ผลจากการลองท านั้น ก่อให้เกิดสิ่งที่วางแผนว่าจะได้รับ

หรือไม่ ดังนั้น หากการวางแผนไม่มีการก าหนดว่าจะต้องได้อะไรเมื่อไร ตัวเลขของอะไรที่ควรจะยึดเป็น

เป้าหมายไว้เสียตั้งแต่ต้นก็จะไม่มีอะไรมาเป็นตัวเทียบได้ว่าผลจากการลองท านั้นได้ตามจริง ตามแผนหรือไม่ 

จะได้ก็เพียงแต่ว่ามันก็เป็นไปตามแผนหรือไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไร 

 ๔.ปรับใช้ (Act) 

 จากผลของการตรวจสอบ ก็ไม่ควรวางใจในทันทีหากผลที่ได้เป็นไปตามแผน เพราะอาจบังเอิญ  

ดีครั้งนี้เพียงครั้งเดียว พอท าครั้งต่อ ๆ ไปอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ หากไม่มีการน ากระบวนการที่ได้ลองท าไปมา

ก าหนดให้เป็นรูปแบบใหม่ของการท างานปัจจุบัน หากผลของการตรวจสอบพบ ว่าสิ่งที่ลองท าไป            

ไม่ก่อให้เกิดผลที่ตั้งไว้ตามแผน ก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการที่คิดไว้ แล้วลองท าใหม่  

 นอกจากการเปลีย่นแปลงกระบวนการของการลองท าแล้ว การพิจารณาว่าท าไมกระบวนการเดิม

จึงไม่ได้ผลตามแผน การหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหากระบวนการแก้ปัญหาจนถึงรากก็เป็นสิ่งส าคัญมาก 

เพราะจะน าเนื่องไปถึงการวางแผนใหม่ แล้วลองท าใหม่ ลองตรวจสอบดูใหม่ หรือวงจรคุณภาพรอบใหม่ 

เพื่อหาเป้าหมายและกระบวนการอันถูกต้องแท้จริง 

 อนึ่ง เรามักจะพูดถึงวงจรแห่งการควบคุมดูแลกันว่า PDCA  จนบางครั้งเราไปนึกเอาเองว่าวงจรนี้

ต้องเริ่มจาก P เสมอไป จริง ๆ แล้วนั้นไม่จ าเป็น วงจรแห่งการควบคุมดูแลนั้นเป็นวงกลม ที่ ไม่มีต้น     

ไม่มีปลาย จึงบอกไม่ถูกว่าอะไรเป็นข้ันตอนแรก และอะไรเป็นข้ันตอนสุดท้าย อย่างเช่น การวางแผนจะท า

อะไรบางอย่าง บางครั้งต้องมีการตรวจสอบ การวิเคราะห์และการปรับกระบวนการเสียก่อนแล้ว จึงจะ

วางแผนและลงมือท าได้ ดังนั้น ในบางเรื่องวงจรนี้ก็อาจเริ่มจาก CAPDCA อย่างนี้ก็เป็นได ้
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วิฑูรย์  สิมะโชคดี (๒๕๔๕ :๔๓-๔๗)  กล่าวถึง วงจรคุณภาพ  (PDCA) เป็นกิจกรรมที่จะน าไปสู่   

การปรับปรุงงานและการควบคุมอย่างเป็นระบบอันประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

(Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) กล่าวคือ จะเริ่มจากการวางแผน การน าแผนที่

วางไว้มาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และหากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องท าการทบทวน

แผนการโดยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและท าตามวงจรคุณภาพซ้ าอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้ าไปเรื่อย ๆ จะท าให้

เกิดการปรับปรุงงานและท าให้ระดับผลลัพธ์สูงข้ึนเรื่อย ๆ  ดังนั้น การกระท าตามวงจรคุณภาพ จึงเท่ากับ    

การสร้างคุณภาพที่น่าเช่ือถือมากข้ึนโดยจุดเริ่มต้นของวงจรคุณภาพอยู่ที่การพยายามตอบค าถามให้ได้ว่า   

ท าอย่างไรจึงจะดีข้ึน 

ข้ันตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan) 

ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง ๔  ประการของวงจรคุณภาพนั้น ต้องถือว่าการวางแผนเป็นเรื่องที่

ส าคัญที่สุด การวางแผนจะเป็นเรื่องที่ท าให้กิจกรรมอื่น ๆ ที่ตามมาสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล 

เพราะถ้าแผนการไม่เหมาะสมแล้ว จะมีผลท าให้กิจกรรมอื่นไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้น

วางแผนที่ดี จะท าให้มีการแก้ไขน้อย  และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข้ันตอนที่ ๒ การน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล (Do) 

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการน าแผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้น เราจะต้องสร้างความมั่น ใจว่าฝ่ายที่

รับผิดชอบในการน าแผนไปปฏิบัติได้รับทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนการนั้น ๆ มีการ

ติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษาและการอบรม    

ที่ต้องการเพื่อการน าแผนการนั้น ๆ  มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในเวลาที่จ าเป็นด้วย 

ข้ันตอนที่  ๓ การตรวจสอบ (Check) 

การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน ควรจะต้องมีการประเมินใน       

๒ ประการ คือ มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่  หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่  

การที่ไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการหรือความไม่

เหมาะสมของแผนการ  หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เราจ าเป็นต้องหาว่าสาเหตุมาจากประการไหน  

ทั้งนี้  เนื่องจากการน าไปปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

ถ้าความล้มเหลวมาจากแผนการที่จัดท าข้ึนไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

๑. ความผิดพลาดในการท าความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่   

๒. เลือกเทคนิคที่ใช้ผิดเนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เ พียงพอและมีความรู้ในข้ันตอน      

การวางแผนไม่เพียงพอ  
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๓. ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด  

๔. ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องน าแผนมาใช้ผิดพลาด  

ถ้าความล้มเหลวมาจากการไม่ปฏิบัติตามแผน  อาจเป็นผลมาจากสาเหตุต่อไปนี้  

๑. ขาดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการปรับปรุง 

๒. การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสมและมีความเข้าใจในแผนไม่เพียงพอ  

๓. การให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 

๔. ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้น าและการประสานงานระหว่างการปฏิบัติ  

๕. ประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้น้อยเกินไป 

ข้ันตอนที่ ๔ ปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข (Act) 

ถ้าความล้มเหลวมาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม การทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอ        

ต่อการแก้ปัญหา  ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปัจจัยที่ไม่ เหมาะสม 

สาเหตุของการวางแผน  และท าการปฏิบัติการแก้ไข  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะเกิดข้ึน ได ้         

โดยการก าจัดสาเหตุ และข้ันตอนที่ส าคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการที่ต้องมีการช้ีบ่งถึงสาเหตุแห่งความล้มเหลว

อย่างถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่ม ขึ้น       

ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าว      

มีความเช่ือถือได้และเหมาะสม การน าวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับ      

ขององค์กร จะท าให้เราสามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธ์         

ที่ชัดเจน เมื่อปัญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ด้วยวงจรคุณภาพต่อไป 

เมลนิค และเดนซเลอร์ (Melnyk & Denzler อ้างถึงใน เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, ๒๕๔๕:๙๘-๙๙)

กล่าวถึงแนวคิดของเดมมิ ่งว่าผู ้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทหลายด้าน และการจัดการคุณภาพ         

ที่ประสบความส าเร็จนั้นต้องอาศัยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) แบ่งออกเป็น ๔ ข้ันตอน 

ได้แก่  

ข้ันตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan) หมายถึง วางแผนโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่หรืออาจเก็บรวบรวม  

ข้ึนมาใหม่  นอกนั้นอาจทดสอบเพื่อเป็นการน าร่องก่อนก็ได้ 

ข้ันตอนที่ ๒ การท า (Do) หรือลงมือท า หมายถึงลงมือเอาแผนไปท า ซึ่งอาจท าในขอบข่ายเล็กๆ 

เพื่อทดลองดูก่อน 

ข้ันตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การตรวจสอบ หรือสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดและเป็นไปในทางใด 
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ข้ันตอนที่ ๔  การแก้ไข (Act) หรือลงมือแก้ไข (corrective action) หมายถึง  หลังจากที่ได้ศึกษา

ผลลัพธ์ดูแล้ว อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ก็ต้องด าเนินการแก้ไข ตามที่

จ าเป็น หลังจากนั้นสรุปเป็นบทเรียนและพยากรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ๆ  ต่อไป  การ

ลงมือปฏิบัติดังกล่าวนี้แสดงได้ ดังแผนภูมิที่ ๓.๑ วงล้อเดมมิ่ง 

 

 

แผนภูมิท่ี ๓.๑ วงล้อเดมมิ่ง 

ที่มา (Melnyk & Denzler อ้างถึงใน  เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ, ๒๕๔๕ : ๙๙) 

 

การท าตามวงจรคุณภาพต้องท าซ้ าไปเรื่อย ๆ เพื่อสรุปเป็นบทเรียนอยู่ตลอด ยิ่งกว่าน้ันต้องเข้าใจ  

ด้วยว่าการจัดการคุณภาพไม่ใช่สงครามที่ผู้บริหารจะรบชนะด้วยตัวคนเดียว การจัดการคุณภาพจะประสบ

ความส าเร็จได้ ต้องเป็นการกระท าทั่วทั้งองค์กร เพราะการจัดการคุณภาพเป็นปรัชญาส าหรับองค์กร         

และคนทุกคนในน้ัน    

สมศักดิ์  สินธุระเวชญ์ (๒๕๔๒: ๑๘๘-๑๙๐)  กล่าวถึง จุดหมายที่แท้ของวงจรคุณภาพ(PDCA)ว่าเป็น

กิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพนั่นมิใช้เพียงแค่การปรับแก้ผลลัพธ์ที่เบี่ยนเบนออกไปจากเกณฑ์

มาตรฐานให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการเท่านั้น แต่เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงในแต่ละรอบของ PDCA 

อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีการวางแผน  PDCA ที่ม้วนไต่สูงข้ึนเรื่อยๆ   

วงจรควบคุมคุณภาพ  PDCA  มีภารกิจหลัก ๔ข้ันตอน 

 ข้ันที่ ๑ การวางแผน (Plan-P) 

 ข้ันที่ ๒ การด าเนินตามแผน (Do-D) 

 ข้ันที่ ๓ การตรวจสอบ (Check-C) 

 ข้ันที่ ๔ การแก้ไขปัญหา (Act-A) 

 

 

A P 

D C 

การปรับปรุงไม่มีวันสิ้นสุด 
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แผนภูมิท่ี ๓.๒ กระบวนการ PDCA 

ที่มา (สมศกัดิ์  สินธุระเวชญ,์ ๒๕๔๒ : ๑๘๘) 

 

ข้ันตอนที่ ๑การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะช่วยพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่

รูปแบบที่เป็นจริงข้ึนมาในรายละเอียดให้พร้อมในการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติ แผนที่ดีควรมีลักษณะ         

๕ ประการ  ซึ่งสรุปได้  ดังนี้ 

๑. อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง (realistic) 

๒. สามารถเข้าใจได้ (understandable) 

๓. สามารถวัดได้ (measurable) 

๔. สามารถปฏิบัติได้ (behavioral) 

๕. สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ (achievable) 

วางแผนที่ดีควรมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 

๑. ก าหนดขอบเขตปัญหาให้ชัดเจน 

วางแผน 

อะไร 

ท าไม 

อย่างไร 

ปฏิบัต ิ

ตรวจสอบ 

แก้ไข 

ก าหนดปญัหา 

วิเคราะหป์ัญหา 

หาสาเหต ุ

วางแผนร่วมกัน 

น าไปปฏิบัต ิ

ยืนยันผลลัพธ์ 

ท ามาตรฐาน 
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๒. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

๓. ก าหนดวิธีการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนและถูกต้องแม่นย าที่สุด

เท่าที่เป็นไปได้ 

 

 

ข้ันตอนที่ ๒ ปฏิบัติ (Do) ประกอบด้วยการท างาน ๓ ระยะ 

 ๑.การวางแผนก าหนดการ 

 ๒.๑  การแยกกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ต้องการกระท า 

๒.๒  ก าหนดเวลาที่คาดว่าต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง 

  ๒.๓  การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ  

๒. การจัดการแบบแมทริกซ์ การจัดการแบบนี้สามารถช่วยดึงเอาผู้เช่ียวชาญหลายแขนงจาก

แหล่งต่างๆ มาได้ และเป็นวิธีช่วยประสานระหว่างฝ่ายต่างๆ  

๓. การพัฒนาขีดความสามารถในการท างานของผู้ร่วมงาน 

๓.๑ ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ต้องกระท า 

๓.๒ ให้ผู้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม 

๓.๓ พัฒนาจิตใจให้รักการร่วมมือ 

ข้ันตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบท าให้รับรู้สภาพการณ์ของงานที่เป็นอยู่

เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน  ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ 

๑. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๒. รวบรวมข้อมูล 

๓. การท างานเป็นตอน ๆ เพื่อแสดงจ านวน และคุณภาพของผลงานที่ได้รับในแต่ละข้ันตอน

เปรียบเทียบกับที่ได้วางแผนไว้ 

๔. การรายงานจะเสนอผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความล้มเหลว 

๔.๑ รายงานเป็นทางการอย่างสมบูรณ์ 

๔.๒ รายงานแบบอย่างไม่เป็นทางการ 

ข้ันตอนที่ ๔ การแก้ไขปัญหา (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อบกพร่องข้ึนท าให้งานที่ได้

ไม่ตรงตามเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาที่ค้นพบ 

๑. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ 



๑๐๒ 
 

 

๒. ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วท าการป้องกัน เพื่อมิให้ความผิดปกต ิ     

นั้นเกิดข้ึนซ้ าอีก 

ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปนี้ 

๑. การย้ านโยบาย 

๒. การปรับปรุงระบบหรือวิธีการท างาน 

๓. การประชุมเกี่ยวกับกระบวนการท างาน 

จากหลักการวงจรคุณภาพที่กล่าวข้างต้นของนักวิชาการทั้ง ๓ ท่าน พอสรุปได้ว่าวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การด าเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ

ปรับปรุงแก้ไข (Act) โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และหากไม่ได้

ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องท าการทบทวนแผนการโดยเริ่มต้นใหม่และท าตามวงจรคุณภาพซ้ าอีก เมื่อวงจร

คุณภาพหมุนซ้ าไปเรื่อยๆ จะท าให้เกิดการปรับปรุงงานและระดับผลลัพธ์ที่สูงข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งหลักการดังกล่าว

หากน ามาปรับใช้กับสถานศึกษาจะช่วยพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณภาพได ้

ดังนั้น การใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในสายสนับสนุน ฝ่ายบริหารก าหนดเป็นขอบข่าย     

และข้ันตอนการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย  

ข้ันตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan) ได้แก่ การเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะท างานให้ส าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป้าหมาย จัดท าแผนตามเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ และการประเมินผล  

ข้ันตอนที่ ๒ การด าเนินตามแผน (Do) ได้แก่ การด าเนินงานต่อเนื่องจากการวางแผน โดยมีการ

อบรม ประชุมช้ีแจง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และให้การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร       

และด าเนินการนิเทศ แนะน า ก ากับ ติดตาม เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

ข้ันตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check) ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยจัดให้มีการ

ประเมินผลตามแผนที่ก าหนด วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมาย

กับการด าเนินตามแผน เพื่อจะทราบว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

ข้ันตอนที่ ๔ การปรับปรุงแก้ไข (Act) ได้แก่ การน าผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้อง  

มาปรับปรุงแก้ไข และหากผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน

ใหม่ให้เหมาะสมในการวางแผนระยะต่อไป แต่ถ้าผลการประเมินพบว่างานส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ในการ

วางแผนครั้งต่อไปต้องปรบัเปลี่ยนเป้าหมายให้สงูข้ึนเพื่อให้เกิดการพัฒนา และจัดท ารายงานไว้เปน็หลกัฐาน 


