
 แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักสถิติ 
Walter Shewhart ซึ่งได้พัฒนาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
ที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ 1930 ในระยะ
เริ่มแรก วงจรดั งกล่ าวเป็นที่ รู้ จั กกันในช่ือ "วงจร Shewhart" 
จนกระทั่งราวทศวรรษที่ 1950 ได้มีการเผยแพร่อย่าง กว้างขวางโดย 
W.Edwards Deming ปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ หลาย
คนจึงเรียกวงจรนี้ว่า " วงจร Deming " 
 เมื่อเริ่มแรก Deming ได้เน้นถึงความสัมพันธ์ 4 ฝ่าย ในการ
ด าเนินธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่ง
ได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัย ความสัมพันธ์อง
ทั้ง 4 ฝ่ายนั้น จะต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของสินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
โดยให้ถือว่าคุณภาพจะต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด 

 ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วย "การ
วางแผน" อย่างรอบคอบ เพื่อ " การปฏิบัติ " อย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้ว
จึง "ตรวจสอบ" ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัด
ให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการ
ปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนดังนี ้
 
 
 
 
  

หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่าง
รอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่ ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติ งาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน Plan การจัดอันดับความส าคัญของ 
เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน  
 

 
ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ 
การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะ การด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์
สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้น 

 

หมายถึง การด าเนินการตามแผน 
อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับ การด าเนินการ (เช่น 
คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ ด าเนินการ (เช่น มี
การประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดง
ความจ านงขอรับนักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย) และมีผลของการ
ด าเนินการ (เช่น รายช่ือนักศึกษาที่รับในแต่ละปี) 

หมายถึง การ
ประเมินแผน อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การ
ด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผล
ของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าว
สามารถ ท าได้ เอง โดยคณะกรรมการที่ รับผิดชอบแผนการ
ด าเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่
จ าเป็นต้องตั้ งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่
จ าเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
 
 
 

 
 

หมายถึง การน าผลการประเมินมา
พัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การน าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามี
โครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่ง
ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการ
ใหม่ที่เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการ ในปีต่อไป 
 

 

1. เพ่ือป้องกันปัญหา 
 การน าวงจรPDCA ไปใช้ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผนการ

วางแผนที่ดีช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการ
ท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินความพอดีลดความ
สูญเสียในรูปแบบต่างๆ 

 การท างานที่ มี การตรวจสอบเป็ นระยะ ท าให้ การ
ปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะ
ลุกลาม  

 การตรวจสอบที่น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ท าให้ปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดช้า หรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการน า
ความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน ์

 
 
 



 
 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหา 
 ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มี

ประสิทธิภาพ ไม่ประหยัด เราควร แก้ปัญหา 
 การใช้ PDCA เพื่อการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามี

อะไรบ้างที่เป็นปัญหา เมื่อหาปัญหาได้ ก็น ามาวางแผนเพื่อ
ด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 
 

3. เพ่ือปรับปรุง 
 PDCA เพื่อการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้อง
เสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็ให้ใช้วงจร 
PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุงข้อส าคัญ ต้องเริ่ม PDCA ที่ตัวเอง
ก่อนมุ่งไปที่คนอื่น 
 

 PDCA เป็น “วงจร” แสดงว่า เมื่อวงจรเริ่มหมุน ก็ต้องหมุน 
ให้ครบรอบ โดยหมุนไปข้างหน้า รักษาระดับไม่ให้ตกต่ าลง และ
พยายามหมุนไปในทิศทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ ความก้าวหน้า หาก
น า PDCA ไปใช้ทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าว ก็จะเกิดเป็นการ พัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง ท้ังต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติ  

 
 
 
 

 เทคนิคการวางแผน การวางแผนที่ดี ควรตอบค าถามต่อไปนี ้
ได้  
 มีอะไรบ้างท่ีต้องท า  
 ใครท า 
 มีอะไรต้องใช้บ้าง 
 ระยะเวลาในการท างานแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าใด  
 ล าดับการท างานเป็นอย่างไร ควรท าอะไรก่อน อะไรหลัง  
 เป้าหมายในการกระท าครั้งนี้คืออะไร 

 ท าให้ถูกต้องต้ังแต่แรก จะได้ไม่ต้องแก้ไข หรือรับผลเสียจาก
การกระทาที่ผิดพลาด  

 ตรวจสอบทุกขั้นตอน หากพบข้อบกพร่อง ให้รีบแก้ไขก่อนที่
ความเสียหาย จะขยายเป็นวงกว้าง 

 ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ว่าท าได้
ตามแผนหรือไม่  

 ตรวจสอบผล ท่ีได้ว่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่  

 หลังจากตรวจสอบแล้ว ถ้าเราท าได้ตามเป้าหมาย ให้รักษา
ความดีนี้ไว้  

 หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาดไม่ว่าในขั้นตอนใดๆ ก็
ตาม ให้หาสาเหตุและแก้ไขสาเหตุ  

 
 

 

 
 
 

 


