การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ องด้วยวงจร PDCA
(Continuous Improvement with PDCA Cycle)
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หลักการและเหตุผล
❖

องค์การจะประสบความสาเร็ จและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่ อง “คุณภาพ”
ในผลิตภัณฑ์สูงขึ้น ต้องมีกลยุทธ์หรื อวิธีการในการพัฒนาบุคลากร ต้องมีข้ นั ตอนการแก้ไขปัญหา
และปรับปรุ งคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเป็ นรู ปธรรม หรื อมีลกั ษณะของการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ (Systematic Problem Solving) ซึ่งทั้งหมดมีวตั ถุประสงค์เพื่อ “ลดต้ นทุนและปรั บปรุง
คุณภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ ” โดยแนวทางที่นิยมใช้มากในอุตสาหกรรมคือ “การ
ปรั บปรุ งอย่ างต่ อเนื่องด้ วยวงจร PDCA” หรื อที่เราคุน้ เคยในชื่อ “วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)”

❖

การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA เป็ นกระบวนการของการเชื่อมต่อกิจกรรม ที่คานึงถึง
“สิ่ งที่ดีขึน้ กว่ าเดิมเสมอ” ด้วยการใช้กิจกรรมแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุ งคุณภาพ (Improvement
Activity) มาเป็ นตัวขับเคลื่อนวงจร และวงจร PDCA ยังเป็ นส่วนหนึ่งของแนวความคิดของการ
บริ หารงานสมัยใหม่ ที่มีวตั ถุประสงค์ให้แต่ละแผนกปฏิบตั ิงานด้วย “มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standardization)” ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้การปฏิบตั ิงานมีความเป็ นระบบ (System) มากขึ้น ดังนั้นเมื่อ
เกิดปัญหาคุณภาพขึ้นในกระบวนการ
การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจึงสามารถใช้ รูปแบบ
วิธีการ หรื อขั้นตอนแก้ ปัญหาที่มีความเหมือนกันกับบริ บทของปั ญหาที่เปลี่ยนไป

❖

การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA มีองค์ประกอบและขั้นตอนดังนี้
• Plan (การวางแผน) มีรายละเอียดดังนี้
1. การนิยามปัญหา – เพื่อการเลือกปัญหาและระบุปัญหาให้ชดั เจน
2. การวิเคราะห์ปัญหาและตั้งเป้าหมาย – เพื่อกาหนดขอบเขตและตั้งเป้าหมายของการแก้ปัญหา
3. การวิเคราะห์สาเหตุ – เพื่อค้นหารากสาเหตุที่แท้จริ ง (Root Cause Analysis)
4. การกาหนดมาตรการแก้ไข - เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด
•
•
•

Do (การลงมือปฏิบตั ิ) – 5. การนามาตรการแก้ไขไปใช้
Check (การตรวจสอบ) – 6. การตรวจสอบเพื่อยืนยันผลลัพธ์
ACT (การปฏิบตั ิการแก้ไข) – 7. การป้องกันการเกิดซ้ าของปัญหาด้วยการปรับมาตรฐาน

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสานึกของการลดต้นทุนและการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องในมิติของวงจร PDCA
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจหลักการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
บริ หารงานสมัยใหม่
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้วงจร PDCA กับเครื่ องมือและเทคนิคต่าง ๆ โดยเรี ยนรู ้จากการ
แก้ปัญหาจริ งของผูเ้ รี ยน
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร






พื้นฐานการควบคุมคุณภาพและปรับปรุ งคุณภาพ
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรี ยนรู ้
• แนวคิดของการบริ หารงานสมัยใหม่
 Management = Standardization + Improvement Activity
 หลักการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง (PDCA)
 หลักการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (Systematic Problem Solving)
• ความหมายของการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง
• ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem)
 ปั ญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่ อง (Defect)
 ปั ญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงตามข้อกาหนด (NC-Nonconformity)
• การควบคุมคุณภาพของกระบวนการด้วยวงจร SDCA
• การปรับปรุ งคุณภาพของกระบวนการด้วยวงจร PDCA
• ความสัมพันธ์ของวงจร SDCA และวงจร PDCA
• Activity I: ค้นหาปั ญหาเรื้ อรัง (Chronic Problem) ในกระบวนการ
เครื่ องมือและเทคนิคของการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
• เครื่ องมือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ (QC Tools)
• เทคนิคแก้ปัญหา 5 Why, How-How, 3G & Brainstorming
• มาตรการแก้ปัญหาคุณภาพและปรับปรุ งกระบวนการ
 การทาให้ถูกต้อง (Correction)
 การปฏิบต
ั ิการแก้ไข (Corrective Action : C/A)
 การปฏิบต
ั ิการป้องกัน (Preventive Action : P/A)
ขั้นตอนการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องของวงจร PDCA
• Plan (การวางแผน)
1. การนิยามปัญหา
3. การวิเคราะห์สาเหตุ
2. การวิเคราะห์ปัญหาและตั้งเป้ าหมาย
4. กาหนดมาตรการแก้ไข
• Do (การลงมือปฏิบต
ั ิ) – 5. การนามาตรการแก้ไขไปใช้
• Check (การตรวจสอบ) – 6. การตรวจสอบเพื่อยืนยันผลลัพธ์
• ACT (การปฏิบตั ิการแก้ไข) – 7. การป้องกันการเกิดซ้ าของปั ญหาด้วยการปรับมาตรฐาน
• ความสัมพันธ์ของวงจร PDCA กับกระบวนการ QC Story
• Activity II-III: การปรับปรุ งคุณภาพด้วยวงจร PDCA
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