๙๓
บทที่ ๓
ระบบวงจรคุณภาพ PDCA
การบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ (PDCA) จัดเป็นกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนา
งานให้มี ป ระสิท ธิภาพ ประกอบด้วย การวางแผน การดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ และการ
ปรับปรุงแก้ไขในสายสนับสนุน ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้นาระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเราควรรู้จัก ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจน
ประวัติความเป็นมา
แบงค์ (Bank อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ๒๕๔๕ : ๘๙-๙๑) กล่าวถึง ประวัติของ เดมมิ่ง
ว่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหลักการบริหารที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งเป็นชื่อที่
ใช้แทนกันกับการจัดการคุณภาพ เพราะเขาเป็นคนผลักดันให้ผู้บริหารญี่ปุ่นยอมรับแนวคิด ในการจัดการ
คุณภาพ และเป็นคนแรกที่มองว่าการจัดการคุณภาพเป็นกิจกรรมขององค์กรทั้ง หมด ไม่ใช่แค่งานตรวจ
คุณภาพตามที่กาหนดหรือเป็นงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการประกันคุณ ภาพ และเป็นคนแรกที่ระบุว่า
คุณภาพเป็นความรับผิดชอบทางการบริหารของผู้บริหาร
เดมมิ่งเกิดที่เมืองซูส์ (Sioux) รัฐไอโอวา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๔๔๓ เขาจบปริญญาตรี
ฟิส ิก ส์ จากมหาวิท ยาลัย ไวโอมิง ได้ป ริญ ญาเอกฟิ ส ิก ส์ค ณิต ศาสตร์ จากมหาวิท ยาลัย เยล เมื ่อ ปี
พ.ศ.๒๔๗๑ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๑-๒๔๘๒ เขาทางานอยู่กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ต่อมาปี
พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๘ ทางานอยู่ที่สานักสามะโนประชากรอเมริกัน และโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธของ
สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๘๙ จนกระทั่งถึงเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เดมมิ่ง เป็นศาสตราจารย์
ทางสถิติอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
ช่ว งต้ น ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ เดมมิ่ ง ได้ พ บกั บ ชิ ว ฮาร์ ต (Schewhart) นั ก สถิ ติ ที่ ห้ อ งทดลองของ
บริษัทเบลล์ เทเลโฟน ในนิวยอร์ก ต่อมาได้รับความคิดเรื่องการควบคุมทางสถิติและความแปรปรวนเชิงสุ่ม
องค์กระบวนการทางาน (random variation of a work process) มาจากชิวฮาร์ต ในภายหลังเดมมิ่ง
เริ่ม ตั้ง ตัว เป็น ผู้บ รรยายเกี ่ย วกับ การควบคุม คุณ ภาพในการผลิต เดมมิ ่ง ออกไปบรรยายเกี ่ย วกับ
การควบคุมคุณภาพในโรงงานทั่วสหรัฐอเมริกา แต่ในเวลานั้นผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจเดมมิ่ง
ไม่มาก

๙๔
เดมมิ่งไปญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ สืบเนื่องมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นายพลแม็ กอาร์ เธอร์
(MacArthur) ผู้บัญ ชาการกองก าลัง ทหารสหรัฐอเมริ ก าที่ ยึดครองญี่ปุ่น อยู่ได้ไล่ ผู้บ ริห ารระดับ สู ง
และระดับกลางของบริษัทใหญ่ ๆ ของญี่ปุ่นออก โทษฐานที่คนเหล่านั้นเข้าไปพัวพันกับสงครามเสร็จแล้ว
ก็ ห นุ น คนรุ่ น ใหม่ ขึ้ น มาบริ ห ารแทน นายพลแม็ ก อาร์ เ ธอร์ ได้ ข อความช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช า การ
มายัง สหรัฐ อเมริก า เริ่ม จากการขอให้ส หรัฐ อเมริก าช่ว ยส่ง คนไปท าส ามะโนประชากรที ่ญี ่ปุ ่น
สหรัฐอเมริก าจึง ได้ส่ง เดมมิ่ง ไป ตอนนั้นเดมมิ่ง เริ่ม ประสบความส าเร็จ มาบ้างแล้วจากการใช้วิธีก าร
สุ่ม ตัวอย่าง (sampling methods) และเทคนิคการควบคุม ทางสถิติเพื่อเพิ่ม ผลผลิตอุตสาหกรรม
ในสหรัฐอเมริกา เดมมิ่งจึงนาเทคนิคการควบคุมทางสถิติมาเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นด้วย
ในเวลา ๓ ปีต่อมา สหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรญี่ปุ่นได้เข้ามาให้ความสนับสนุนเดมมิ่ ง
ในการเผยแพร่ความคิดเรื่อ งคุณภาพและการเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการผลิต จนกระทั่ง เดมมิ่ง สามารถ
ตั้งกลุ่มผู้บริหารหลัก เพื่อกระจายความคิดออกไปสู่ผู้บริหารอื่นๆ ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ มีผู้บริหารมาเข้าร่วมถึง
๔๐๐ กว่าคน ผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มนี้ล้วนแต่เป็นผู้นาในบริษัทสาคัญ ๆ เช่น โซนีนิสสัน มิซูบิชิและ
โตโยต้า สาเหตุที่ ทาให้เดมมิ่งประสบความสาเร็จก็เนื่องมาจากคนญี่ปุ่นได้สนใจการควบคุมคุณ ภาพด้วย
วิธีการทางสถิติมาก่อน แต่ยังขาดทฤษฎี ทฤษฎีการควบคุมทางสถิติของเดมมิ่งทาให้คนญี่ปุ่นเข้าใจ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ คนญี่ปุ่นจึงยอมรับแนวทางของเดมมิ่ง นับว่าเดมมิ่ง ได้มีส่วนช่วย
พัฒนาอุตสหกรรมญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต่อมาในภายหลังญี่ปุ่นจึงตั้งรางวัลเดมมิ่ง (Deming
Prize or Deming Award) ให้ กั บ บริษั ท ที่ มี ผ ลงานดีเ ด่นในด้ านคุ ณภาพมาตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๔๙๔
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โทรทัศน์เอ็นบีซีจึงนาเอาผลงานของเดมมิ่งกลับไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ยก
ย่องให้เดมมิ่งเป็น “บิดาแห่งคลื่นลูกที่สามของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (father of the third wave of
the industrial revolution)” ชื่ อ เสีย งของเดมมิ่ ง จึ ง เป็น ที่ รู้จั ก กั นทั่ ว สหรัฐ อเมริก าและทั่ วโลก
ในสหรัฐอเมริกามีการตั้งกลุ่มศึกษาและดาเนินตามทฤษฎีของเดมมิ่งเป็นจานวนมาก นอกเหนือจากนั้น
ยังมีกลุ่มทานองเดียวกันในอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ หลังเดมมิ่งเกษียณอายุก็ได้ไปบรรยาย
ในระดับ ปริญญาโทและเอกที่ มหาวิทยาลัยหลายแห่งและได้รับแต่ง ตั้ง ให้ เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘เดมมิ่งได้เขียนหนังสือ บทความ และจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพ
เอาไว้เป็นจานวนมาก

๙๕
หลักการของวงจรคุณภาพ (PDCA)
การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDAC) ตามแนวคิดของเดมมิ่งปัจจุบันจัดเป็นกระบวนการสากล
ที่ทุกคนทราบกันดี นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดของเดมมิ่งกล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้
เดมมิ่ง (Demingin Mycoted, ๒๐๐๔) กล่าวว่า การจัดการอย่างมีคุ ณภาพเป็นกระบวนการ
ที่ดาเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึ้น โดยหลักการที่เรียกว่า วงจรคุณภาพ
(PDCA)หรือวงจรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ
และการปรับปรุงแก้ไขดังนี้
Plan คือ ก าหนดสาเหตุข องปัญ หา จากนั้น วางแผนเพื่อ การเปลี่ย นแปลงหรือ ทดสอบ
เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น
Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติเป็นการนาร่องในส่วนย่อย
Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทาผิดพลาดหรือได้เรียนรู้อะไร
มาแล้วบ้าง
Act คือยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไม่ เป็น ไป
ตามแผน ให้ทาซ้าวงจรโดยใช้การเรียนรู้จากการกระทาในวงจรที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว
แม้ ว่ าวงจรคุ ณภาพจะเป็น กระบวนการที่ ต่อ เนื่ องแต่ส ามารถเริ่ ม ต้น จากขั้นตอนใดก็ ไ ด้ ขึ้ น
อยู่กั บ ปัญหาและขั้นตอนการท างานหรือจะเริ่ม จากการตรวจสอบสภาพความต้องการเปรียบเทีย บ
กับ สภาพที่เ ป็นจริง จะทาให้ได้ข้อ สรุป ว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรในการแก้ ไขปัญ หาเพื่อให้เกิ ดการ
ปรับเปลี่ยนไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โทซาวะ (๒๕๔๔ : ๑๑๗-๑๒๒) กล่าวว่า วงจรคุณภาพ คือ กระบวนการทางานที่เปรียบกับวงล้อ
ที่เ ต็ม ไปด้วยขั้นตอน ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน การดาเนินตามแผน การตรวจสอบ การปรับ ปรุง
แก้ไข เมื่อวงล้อหมุนไป ๑ รอบ จะทาให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ และหากการดาเนินงานนัน้
เกิ ด การสะดุ ด แสดงว่ า มี บ างขั้ น ตอนหายไป เช่ น ส่ วนของการวางแผนหาย ไป เรีย กว่ า ประเภท
ไม่ มี แ ผนการ ถ้ า ในส่ ว นของการตรวจสอบหรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหายไป จะเรี ย กว่ า พวก ท าแล้ ว ทิ้ ง
ซึ่งในกระบวนการทางานของวงจรคุณภาพนั้นประกอบด้วย
๑.การวางแผน (Plan)
การวางแผน คือ การตั้งเป้าหมาย วางวัตถุประสงค์ เพราะการควบคุมดูแล คือ กระบวนการที่จาเป็น
เพื่อให้บ รรลุถึง เป้าหมาย ดัง นั้น หากไม่ มี วัตถุป ระสงค์เ สียแล้ว ไม่ ว่า จะป่าวร้องว่าต้องควบคุมวงจร
คุณภาพ ก็ไม่รู้ว่าทาไปเพื่ออะไร หรือจะเริ่มอย่างไร

๙๖
เมื่อตั้งเป้าหมายเสร็จแล้ว ก็ต้องมากาหนดแผนการว่าอะไรจะต้องทาเมื่อไร เป็นตารางเทียบระหว่าง
งานกับเวลาที่หลายคนนึกภาพกันออก แต่จริงๆ แล้วการวางแผนไม่ใช่จบแค่นั้น การวางแผนต้องครอบคลุม
ว่า ใครจะทา ทาอะไร ต้องให้เสร็จเมื่อไร จะทาอย่างไร อะไรต่าง ๆ ที่ครอบคลุม ถึงการแบ่งหน้าที่ วิธีการ
และอื่น ๆ ให้ครบถ้วนด้วย
๒.ลองทา (Do)
การลองทา คือ ก่อนจะลงมือทาได้นั้น แท้จริงแล้วต้องเตรียมวัตถุดิบ เตรียมขั้นตอนต่าง ๆ เสียก่อน
หากจะลงมือทาเรื่องใหม่ๆ ก็ต้องเตรียมไปรับการฝึกหรืออบรมเสียก่อน ขั้นตอนการเตรียมเหล่านี้รวมอยู่ใน
การลองทานี้ด้วย ซึ่งต้องมีการตระเตรียมเสียก่อนให้พร้อม จึงจะสามารถลองทาตามแผนได้
๓.ตรวจสอบ (Check)
การตรวจสอบ คือ การพิ จารณาว่า ผลจากการลองทานั้น ก่ อให้เกิ ดสิ่งที่ วางแผนว่าจะได้รับ
หรือไม่ ดังนั้น หากการวางแผนไม่มีการกาหนดว่าจะต้องได้อะไรเมื่อไร ตัวเลขของอะไรที่ควรจะยึดเป็น
เป้าหมายไว้เสียตั้งแต่ต้นก็จะไม่มีอะไรมาเป็นตัวเทียบได้ว่าผลจากการลองทานั้นได้ตามจริง ตามแผนหรือไม่
จะได้ก็เพียงแต่ว่ามันก็เป็นไปตามแผนหรือไม่ค่อยจะได้ผลสักเท่าไร
๔.ปรับใช้ (Act)
จากผลของการตรวจสอบ ก็ไม่ควรวางใจในทันทีหากผลที่ได้เป็นไปตามแผน เพราะอาจบังเอิญ
ดีครั้งนี้เพียงครั้งเดียว พอทาครั้งต่อ ๆ ไปอาจใช้ไม่ได้ก็ได้ หากไม่ มีการนากระบวนการที่ได้ลองทาไปมา
ก าหนดให้ เ ป็ นรู ป แบบใหม่ ของการท างานปั จ จุ บัน หากผลของการตรวจสอบพบว่ าสิ่ งที่ ลองท าไป
ไม่ก่อให้เกิดผลที่ตั้งไว้ตามแผน ก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการที่คิดไว้ แล้วลองทาใหม่
นอกจากการเปลีย่ นแปลงกระบวนการของการลองทาแล้ว การพิจารณาว่าทาไมกระบวนการเดิม
จึงไม่ได้ผลตามแผน การหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหากระบวนการแก้ปัญหาจนถึงรากก็เป็นสิ่งสาคัญมาก
เพราะจะนาเนื่องไปถึงการวางแผนใหม่ แล้วลองทาใหม่ ลองตรวจสอบดูใหม่ หรือวงจรคุณภาพรอบใหม่
เพื่อหาเป้าหมายและกระบวนการอันถูกต้องแท้จริง
อนึ่ง เรามักจะพูดถึงวงจรแห่งการควบคุมดูแลกันว่า PDCA จนบางครั้งเราไปนึกเอาเองว่าวงจรนี้
ต้องเริ่ม จาก P เสมอไป จริง ๆ แล้วนั้นไม่จ าเป็น วงจรแห่งการควบคุม ดูแลนั้นเป็นวงกลม ที่ ไม่ มีต้น
ไม่มีปลาย จึงบอกไม่ถูกว่าอะไรเป็นขั้นตอนแรก และอะไรเป็นขั้นตอนสุดท้าย อย่างเช่น การวางแผนจะทา
อะไรบางอย่าง บางครั้งต้องมีการตรวจสอบ การวิเคราะห์และการปรับกระบวนการเสียก่อนแล้ว จึงจะ
วางแผนและลงมือทาได้ ดังนั้น ในบางเรื่องวงจรนี้ก็อาจเริ่มจาก CAPDCA อย่างนี้ก็เป็นได้

๙๗
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (๒๕๔๕ :๔๓-๔๗) กล่าวถึง วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นกิจกรรมที่จะนาไปสู่
การปรับปรุงงานและการควบคุมอย่างเป็นระบบอันประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การนาแผนไปปฏิบัติ
(Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) กล่าวคือ จะเริ่มจากการวางแผน การนาแผนที่
วางไว้มาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และหากไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องทาการทบทวน
แผนการโดยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและทาตามวงจรคุณภาพซ้าอีก เมื่อวงจรคุณภาพหมุนซ้าไปเรื่อย ๆ จะทาให้
เกิดการปรับปรุงงานและทาให้ระดับผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การกระท าตามวงจรคุณภาพ จึงเท่ากับ
การสร้างคุณภาพที่น่าเชื่อถือมากขึ้นโดยจุดเริ่มต้นของวงจรคุณภาพอยู่ ที่การพยายามตอบคาถามให้ได้ว่า
ทาอย่างไรจึงจะดีขึ้น
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan)
ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการของวงจรคุณภาพนั้น ต้องถือว่าการวางแผนเป็นเรื่องที่
สาคัญที่สุด การวางแผนจะเป็นเรื่องที่ ทาให้กิจกรรมอื่น ๆ ที่ตามมาสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิผ ล
เพราะถ้าแผนการไม่ เหมาะสมแล้ว จะมี ผลทาให้กิจกรรมอื่นไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่ม ต้น
วางแผนที่ดี จะทาให้มีการแก้ไขน้อย และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนที่ ๒ การนาแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล (Do)
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนาแผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้น เราจะต้องสร้างความมั่น ใจว่า ฝ่ายที่
รับผิดชอบในการนาแผนไปปฏิบัติได้รับ ทราบถึง ความสาคัญและความจาเป็นในแผนการนั้น ๆ มีก าร
ติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่มีห น้าที่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีก ารจัดให้มีก ารศึก ษาและการอบรม
ที่ต้องการเพื่อการนาแผนการนั้น ๆ มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จาเป็นในเวลาที่จาเป็นด้วย
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check)
การตรวจสอบและประเมิน ผลลัพ ธ์ข องการปฏิบ ัติตามแผน ควรจะต้องมีก ารประเมิน ใน
๒ ประการ คือ มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่
การที่ไม่ประสบความสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่ปฏิบัติตามแผนการหรือความไม่
เหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เราจาเป็นต้องหาว่าสาเหตุมาจากประการไหน
ทั้งนี้ เนื่องจากการนาไปปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ถ้าความล้มเหลวมาจากแผนการที่จัดทาขึ้นไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
๑. ความผิดพลาดในการทาความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่
๒. เลือกเทคนิคที่ใช้ผิดเนื่อ งจากมีข้อมูล ข่าวสารไม่เ พียงพอและมีความรู้ในขั้นตอน
การวางแผนไม่เพียงพอ

๙๘
๓. ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด
๔. ประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องนาแผนมาใช้ผิดพลาด
ถ้าความล้มเหลวมาจากการไม่ปฏิบัติตามแผน อาจเป็นผลมาจากสาเหตุต่อไปนี้
๑. ขาดความตระหนักถึงความจาเป็นในการปรับปรุง
๒. การติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสมและมีความเข้าใจในแผนไม่เพียงพอ
๓. การให้การศึกษาและการฝึกอบรมไม่เพียงพอ
๔. ปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้นาและการประสานงานระหว่างการปฏิบัติ
๕. ประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้น้อยเกินไป
ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไข (Act)
ถ้าความล้ม เหลวมาจากการวางแผนที่ ไม่ เ หมาะสม การทบทวนแผนการเท่ านั้นไม่ เ พียง พอ
ต่อการแก้ ปัญหา ต้องมี การปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปัจจัยที่ ไม่ เ หมาะสม
สาเหตุ ของการวางแผน และท าการปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไข ความก้ าวหน้าของการปรั บ ปรุ ง จะเกิ ดขึ้ น ได้
โดยการกาจัดสาเหตุ และขั้นตอนที่สาคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการที่ต้องมีการชี้บ่งถึงสาเหตุแห่งความล้มเหลว
อย่างถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่ม ขึ้น
ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปี และมีการทบทวนทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าว
มี ความเชื่อ ถือ ได้และเหมาะสม การนาวงจรคุณ ภาพไปปฏิบัติ อย่างจริง จั ง และต่อเนื่องในทุ ก ระดั บ
ขององค์กร จะท าให้เราสามารถปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธ์
ที่ชัดเจน เมื่อปัญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ด้วยวงจรคุณภาพต่อไป
เมลนิค และเดนซเลอร์ (Melnyk & Denzler อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ๒๕๔๕:๙๘-๙๙)
กล่า วถึง แนวคิดของเดมมิ ่ง ว่าผู้บ ริห ารระดับ สูง ต้อ งมีบ ทบาทหลายด้า น และการจัด การคุณ ภาพ
ที่ประสบความสาเร็จนั้นต้อ งอาศัยหลั กการที่เ รียกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน
ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan) หมายถึง วางแผนโดยใช้ข้อมูลที่ มีอยู่หรืออาจเก็บ รวบรวม
ขึ้นมาใหม่ นอกนั้นอาจทดสอบเพื่อเป็นการนาร่องก่อนก็ได้
ขั้นตอนที่ ๒ การทา (Do) หรือลงมือทา หมายถึงลงมือเอาแผนไปทา ซึ่งอาจทาในขอบข่ายเล็ก ๆ
เพื่อทดลองดูก่อน
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การตรวจสอบ หรือสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดและเป็นไปในทางใด

๙๙
ขั้นตอนที่ ๔ การแก้ไข (Act) หรือลงมือแก้ไข (corrective action) หมายถึง หลังจากที่ได้ศึกษา
ผลลัพธ์ดูแล้ว อาจไม่เ ป็น ไปตามที่ต้อ งการหรือ มีปัญ หาที่ต้อ งแก้ไ ข ก็ต้อ งดาเนิน การแก้ไ ข ตามที่
จาเป็น หลังจากนั้นสรุปเป็นบทเรียนและพยากรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ๆ ต่อไป การ
ลงมือปฏิบัติดังกล่าวนี้แสดงได้ ดังแผนภูมิที่ ๓.๑ วงล้อเดมมิ่ง

A

P

C

D

การปรับปรุงไม่มีวันสิ้นสุด

แผนภูมิที่ ๓.๑ วงล้อเดมมิ่ง
ที่มา (Melnyk & Denzler อ้างถึงใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ๒๕๔๕ : ๙๙)
การทาตามวงจรคุณภาพต้องทาซ้าไปเรื่อย ๆ เพื่อสรุปเป็นบทเรียนอยู่ตลอด ยิ่งกว่านั้นต้องเข้า ใจ
ด้วยว่าการจัดการคุณภาพไม่ ใช่สงครามที่ผู้บริหารจะรบชนะด้วยตัวคนเดียว การจัดการคุณภาพจะประสบ
ความส าเร็จได้ ต้องเป็นการกระท าทั่ วทั้ งองค์กร เพราะการจัดการคุณภาพเป็นปรัชญาส าหรับองค์กร
และคนทุกคนในนั้น
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (๒๕๔๒: ๑๘๘-๑๙๐) กล่าวถึง จุดหมายที่แท้ของวงจรคุณภาพ(PDCA)ว่าเป็น
กิจกรรมพื้นฐานในการบริหารคุณภาพนั่นมิใช้เพียงแค่การปรับแก้ ผลลัพธ์ที่ เบี่ยนเบนออกไปจากเกณฑ์
มาตรฐานให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการเท่านั้น แต่เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงในแต่ละรอบของ PDCA
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีการวางแผน PDCA ที่ม้วนไต่สูงขึ้นเรื่อยๆ
วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA มีภารกิจหลัก ๔ขั้นตอน
ขั้นที่ ๑ การวางแผน (Plan-P)
ขั้นที่ ๒ การดาเนินตามแผน (Do-D)
ขั้นที่ ๓ การตรวจสอบ (Check-C)
ขั้นที่ ๔ การแก้ไขปัญหา (Act-A)

๑๐๐

อะไร
วางแผน

กาหนดปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา

ทาไม

หาสาเหตุ

อย่างไร

วางแผนร่วมกัน

ปฏิบัติ

นาไปปฏิบัติ

ตรวจสอบ

ยืนยันผลลัพธ์

แก้ไข

ทามาตรฐาน
แผนภูมิที่ ๓.๒ กระบวนการ PDCA
ที่มา (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, ๒๕๔๒ : ๑๘๘)

ขั้นตอนที่ ๑การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะช่วยพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่
รูป แบบที่ เ ป็ นจริ ง ขึ้ น มาในรายละเอี ย ดให้ พร้ อ มในการเริ่ ม ต้น ลงมื อ ปฏิ บั ติ แผนที่ ดีค วรมี ลั ก ษณะ
๕ ประการ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
๑. อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง (realistic)
๒. สามารถเข้าใจได้ (understandable)
๓. สามารถวัดได้ (measurable)
๔. สามารถปฏิบัติได้ (behavioral)
๕. สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ (achievable)
วางแผนที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. กาหนดขอบเขตปัญหาให้ชัดเจน

๑๐๑
๒. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๓. กาหนดวิธีการที่จะบรรลุ ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชัดเจนและถูก ต้องแม่นยาที่ สุด
เท่าที่เป็นไปได้

ขั้นตอนที่ ๒ ปฏิบัติ (Do) ประกอบด้วยการทางาน ๓ ระยะ
๑.การวางแผนกาหนดการ
๒.๑ การแยกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการกระทา
๒.๒ กาหนดเวลาที่คาดว่าต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง
๒.๓ การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ
๒. การจัดการแบบแมทริกซ์ การจัดการแบบนี้สามารถช่วยดึงเอาผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงจาก
แหล่งต่างๆ มาได้ และเป็นวิธีช่วยประสานระหว่างฝ่ายต่างๆ
๓. การพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของผู้ร่วมงาน
๓.๑ ให้ผู้ร่วมงานเข้าใจถึงงานทั้งหมดและทราบเหตุผลที่ต้องกระทา
๓.๒ ให้ผู้ร่วมงานพร้อมในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม
๓.๓ พัฒนาจิตใจให้รักการร่วมมือ
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบทาให้รับ รู้ส ภาพการณ์ของงานที่ เป็นอยู่
เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้
๑. กาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๒. รวบรวมข้อมูล
๓. การท างานเป็นตอน ๆ เพื่ อแสดงจ านวน และคุณภาพของผลงานที่ ได้รับในแต่ ละขั้ น ตอน
เปรียบเทียบกับที่ได้วางแผนไว้
๔. การรายงานจะเสนอผลการประเมิน รวมทั้งมาตรการป้องกันความผิดพลาดหรือความล้มเหลว
๔.๑ รายงานเป็นทางการอย่างสมบูรณ์
๔.๒ รายงานแบบอย่างไม่เป็นทางการ
ขั้นตอนที่ ๔ การแก้ไขปัญหา (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อบกพร่องขึ้นทาให้งานที่ได้
ไม่ตรงตามเป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาที่ค้นพบ
๑. ถ้าผลงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ

๑๐๒
๒. ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วทาการป้องกั น เพื่อมิให้ความผิด ปกติ
นั้นเกิดขึ้นซ้าอีก
ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการดังต่อไปนี้
๑. การย้านโยบาย
๒. การปรับปรุงระบบหรือวิธีการทางาน
๓. การประชุมเกี่ยวกับกระบวนการทางาน
จากหลักการวงจรคุณภาพที่ กล่าวข้างต้นของนักวิชาการทั้ง ๓ ท่าน พอสรุปได้ว่าวงจรคุณภาพ
(PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การดาเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ปรับปรุงแก้ไข (Act) โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ และหากไม่ได้
ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องทาการทบทวนแผนการโดยเริ่มต้นใหม่และทาตามวงจรคุณภาพซ้าอีก เมื่อวงจร
คุณภาพหมุนซ้าไปเรื่อยๆ จะทาให้เกิดการปรับปรุงงานและระดับผลลัพธ์ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหลักการดังกล่าว
หากนามาปรับใช้กับสถานศึกษาจะช่วยพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณ ภาพได้
ดังนั้น การใช้ วงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในสายสนับ สนุน ฝ่ายบริห ารก าหนดเป็นขอบข่าย
และขั้นตอนการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ ๑ การวางแผน (Plan) ได้แก่ การเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อจะทางานให้สาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดเป้าหมาย จัดทาแผนตามเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ และการประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๒ การดาเนินตามแผน (Do) ได้แก่ การดาเนินงานต่อเนื่องจากการวางแผน โดยมีการ
อบรม ประชุม ชี้แจง มอบหมายผู้รับ ผิดชอบ และให้ก ารสนับ สนุนงบประมาณ ทรัพยากร บุคลากร
และดาเนินการนิเทศ แนะนา กากับ ติดตาม เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่กาหนด
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบ (Check) ได้แก่ การประเมิ นผลการปฏิบัติตามแผน โดยจัดให้มีก าร
ประเมินผลตามแผนที่กาหนด วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องจากการเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมาย
กับการดาเนินตามแผน เพื่อจะทราบว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
ขั้นตอนที่ ๔ การปรับปรุงแก้ไข (Act) ได้แก่ การนาผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้อง
มาปรับปรุงแก้ไข และหากผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงาน
ใหม่ ให้เหมาะสมในการวางแผนระยะต่อไป แต่ถ้าผลการประเมิ นพบว่างานสาเร็จตามเป้าหมายแล้ว ในการ
วางแผนครั้งต่อไปต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้สงู ขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา และจัดทารายงานไว้เป็นหลักฐาน

