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ปรัชญา วงจร PDCA 

เรียบเรียงโดย วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล  

ประวัตขิองผู้คิด วงจร PDCA 

 ปรัชญาของ PDCA (Plan –Do-Check-Act)  เกิดมาจากนกัสถิติชาวอเมริกาท่านหนื7งคือ  Dr. 

William Edwards Deming (October 14, 1900 – December 20, 1993)  อาศยัที7เมือง ซูส  รัฐ ไอโอวา  

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัย  ไวโอมิง ปริญญาโททางวิทยาศาสตร์จาก

มหาวิทยาลัย โคโรลาโด และปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ (Mathematical Physics) จาก

มหาวิทยาลยั เยล ในปี 1928  Dr. William Edwards Deming เริ7มงานกบักระทรวงเกษตร  (Department 

of Agriculture)  ในปี 1928    ในตําแหน่งนกัคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ในปี  1939 Dr. William 

Edwards Deming ย้ายมาทํางานที7สํานกังานสํามะโนประชากร (Bureau of the Census) ปี 1946  เริ7ม

สอนหนงัสือที7คณะบริหารธุรกิจ  New York University  (N.Y.U.) ได้เป็นศาสตราจารย์ตั cงแต ่ปี 1946 และ

สอนหนงัสือจนถึงปี 1993 (สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยีไทย-ญี7ปุ่ น, 2552)  

   Dr. William Edwards Deming เดินทางไปยังประเทศญี7ปุ่ นเป็นครั cงแรกในปี ค.ศ. 1947  

สืบเนื7องจากหลงัสงคราโลกครั cงที7 2 นายพลแมคอาเธอร์ ผู้บญัชาการกองกําลงัทหารสหรัฐอเมริกาที7ยึด

ครองญี7ปุ่ น   ได้ไล่ผู้บริหารระดบัสงูและระดบักลางของบริษัทในญี7ปุ่ นออก เนื7องจากบคุคลเหล่านั cนพวัพนั

กบัการทําสงความที7ผา่นมา  แล้วหนนุคนรุ่นใหมข่ึ cนมาบริหาร  นายพลแมคอาเธอร์  ขอความช่วยเหลือทาง

วิชาการมายงัสหรัฐอเมริกา  ทางสหรัฐอเมริกาจึงได้ส่ง  Dr. William Edwards Deming เพื7อช่วยการเก็บ

สํามะโนประชาการของญี7ปุ่ นตามหลกัสถิติ  Dr. William Edwards Deming จึงได้นําเรื7องของ เทคนิคการ

ควบคมุทางสถิติเพื7อเพิ7มผลผลิต ที7ตนเองทําแล้วประสบความสําเร็จในสหรัฐอเมริกามาเผยแพร่ที7ญี7ปุ่ น

ด้วย  จากนั cน ใน ปี ค.ศ. 1950 สหภาพนักวิทยาศาสตร์และวิศกรญี7ปุ่ น ได้สนันสนุน  Dr. William 

Edwards Deming ในการเผยแพร่แนวความคิดเรื7องคณุภาพและการเพิ7มประสิทธิภาพในการผลิต มีการ

สอนและจดัสมัมนา แก่ผู้บริหารระดบัสงู   ผู้จดัการ และวิศวกรญี7ปุ่ นในภาคอตุสาหกรรม มีการเข้าร่วมกว่า 

400 คน โดยผู้บริหารเหล่านั cนอยู่ในบริษัทสําคญั เช่น โซนี นิสสนั มิซูบิชิและโตโยตา  ซึ7งความรู้และวิธีการ 

ที7นําเสนอโดย  Dr. William Edwards Deming เป็นที7ประทบัใจและได้รับการยอมรับแนวทางนี cเป็นอย่าง

มาก จนนับได้ว่า  Dr. William Edwards Deming เป็นผู้ มีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมญี7ปุ่ นหลัง

สงครามโลกครั cงที7 2  ภายหลงัญี7ปุ่ นจึงได้ตั cงรางวลั Deming Prize หรือ Deming Award ให้กบับริษัทที7มี
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ผลงานดีเด่นด้านคุณภาพ เป็นต้นมา  ในปี คศ. 1980 โทรทัศน์ NBC นําผลงานของ  Dr. William 

Edwards Deming ไปเผยแพร่ทั7วสหรัฐอเมริกา จนได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งคลื7นลูกที7สามของ

การปฎิวตัอิตุสาหกรรม (เรืองวิทย์ เกษมสวุรรณ, 2550) 

ที�มาของ วงจร PDCA   

 จากประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาด้านคุณภาพในอุตสาหรรมของญี7ปุ่ น  Dr. William 
Edwards Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ cนมาจากแนวคิดของ Dr. W.A. Shewhart นักควบคุม
กระบวนการเชิงสถิติ ที7 Bell Laboratories  ในสหรัฐอเมริกาที7ได้นําเสนอในหนงัสือ Statistical Method 
from the Viewpoint of Quality Control (1930) ในระยะแรกรู้จกั วงจร PDCA ในนาม  Shewhart Cycle    
จากนั cน Dr. William Edwards Deming ได้นําพฒันาปรับใช้ในการควบคมุคณุภาพในวงการอตุสาหกรรม
ของญี7ปุ่ น จงึมีชื7อเรียกว่า Deming Cycle (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี7ปุ่ น, 2552)  โดย  Dr. William 
Edwards Deming  มีความเชื7อวา่ คณุภาพสามารถปรับปรุงได้ จงึเป็นแนวคดิ ของการพฒันาคณุภาพงาน 
ขั cนพื cนฐาน เป็นการกําหนดขั cนตอนการทํางานเพื7อ สร้างระบบการผลิตให้สินค้ามีคณุภาพดี   การให้การ
บริการดี  หรือทําให้กระบวนการทํางานเป็นไปอย่างมีระบบโดยใช้ได้กับทุกๆสาขา วิชาชีพแม้กระทั7งการ
ดําเนินชีวิตประจําวนัของมนษุย์  

 เริ7มแรกวงจร PDCA เน้นถึงความสมัพนัธ์ของ 4 ฝ่ายในการดําเนินธุรกิจเพื7อให้ได้มาซึ7งคณุภาพ 
และความพงึพอใจของลกูค้า ได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจยั ความสมัพนัธ์ทั cง 4 ฝ่าย
จะต้องดําเนินตอ่ไปอย่างตอ่เนื7อง เพื7อยกระดบัคณุภาพสินค้าตามความต้องการของลกูค้าที7เปลี7ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา โดยให้ถือว่าคุณภาพต้องมาก่อนสิ7งใด (ศุภชัย อาชีวะระงับโรค, 2547) ต่อมาแนวคิด
เกี7ยวกับ Deming Cycle ได้ถูกดดัแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหารงาน คือขั cนตอน การวางแผน (Plan) 
ขั cนตอนการปฎิบตัิงาน(Do) ขั cนตอนการตรวจสอบ(Check) และขั cนตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act)   ซึ7ง โน

ริอะคิ คะโน ได้ กล่าวถึงวฏัจกัรคณุภาพของ Dr. William Edwards Deming ว่า  “ PDCA ก็คือ วฏัจกัรการ
บริหาร”  (พิชญ์ณฏัฐา งามมีศรี, 2552) 

 ตอ่มาได้มีการปรับปรุงแนวคิด Deming Cycle โดยเพิ7มการสื7อสารทั7วทั cงหน่วยงาน โดยผู้บริหาร
ยงัคงกําหนดแผนการดําเนินงาน แต่สื7อสารผ่านหวัหน้างานในแต่ละระดบัขั cนของเป้าหมายที7กําหนดไว้
ตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ นอกจากนี c Dr. William Edwards Deming ได้เสริมปรัชญาการบริหาร
คณุภาพโดยรวม (Total Quality Management) จํานวน 14 ข้อ (Deming's 14 Points) เพื7อประกอบกบั
การใช้ Deming Cycle (ทรายคํา เอมอร, 2553) อนัได้แก่  



 

ปรัชญา ของ วงจร PDCA     เรียบเรียงโดย วีรวชิญ์ เลศิไทยตระกลู   หน้า 3 
 

1. สร้างปณิธานที7มุง่มั7นในการปรับปรุงคณุภาพของสินค้าหรือบริการ (Create constancy of 
purpose towards improvement)  
2. ยอมรับปรัชญาการบริหารคณุภาพใหม ่ๆ (Adopt the new philosophy) 
3. ยตุกิารควบคมุคณุภาพโดยอาศยัการตรวจสอบ (Cease dependence on inspection) 
4. ยตุกิารดําเนินธุรกิจโดยการตดัสินใจที7ราคาขายเพียงอยา่งเดียว (End the practice of 
awarding business on price tag alone) 
5. ปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการให้บริการอยา่งตอ่เนื7อง (Improve constantly and 
forever) 
6. ทําการฝึกอบรมทกัษะอย่างสมํ7าเสมอ (Institute training on the job) 
7. สร้างภาวะผู้ นําให้เกิดขึ cน (Institute leadership) 
8. กําจดัความกลวัให้หมดไป (Drive out fear)  
9. ทําลายสิ7งที7กีดขวางความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ (Break down barriers between 
departments)  
10. ยกเลิกคําขวญั คตพิจน์ และเป้าหมายที7ตั cงตามอําเภอใจ (Eliminate slogans)  
11. ยกเลิกการกําหนดจํานวนโควตาที7เป็นตวัเลข(Eliminate numerical quotas) 
12. ยกเลิกสิ7งที7กีดขวางความภาคภมูิใจของพนกังาน (Remove barriers that rob the hourly 
worker of his right to pride of workmanship) 
13. การศกึษาและการเจริญเตบิโต (Institute education and self-improvement) 
14. ลงมือปฏิบตัเิพื7อให้บรรลผุลสําเร็จในการเปลี7ยนแปลง(The transformation is everyone's 
job) 

ปรัชญา PDCA กับความสอดคล้องกับ ปรัชญาแบบ Positivism  

 Dr. William Edwards Deming เสนอว่าคณุภาพ จะช่วยปรับปรุงคณุภาพของผลผลิต และ
ความสามารถในการแข่งขนั คณุภาพจะทําให้องค์การอยู่รอดในระยะยาว และ Dr. William Edwards 
Deming สนบัสนุนการวดัคณุภาพโดยใช้วิธีสถิติวดัผลผลิตโดยตรง     เป้าหมายการปรับปรุงคณุภาพใน
ทศันะของ Dr. William Edwards Deming คือการลดความแปรปรวนของกระบวนการผลิต  (เรืองวิทย์ เกษ
สุวรรณ, 2550) นอกจากนี c ฮิโตชิ คเูม (พิชญ์ณัฏฐา งามมีศรี, 2552) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายที7แท้จริงของ 
PDCA  ซึ7งเป็นกิจกรรมพื cนฐานในการบริหารคณุภาพนั cน ไม่ใช่เพียงแคก่ารปรับแก้ผลลพัธ์ ที7เบี7ยงเบนจาก
เกณฑ์มาตรฐานให้กลบัมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที7ต้องการเท่านั cน แต่เพื7อให้ก่อเกิดการปรับปรุงด้วยการ
ป้องกนั ไม่ให้เกิดของเสียซํ cาซ้อน พร้อมยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึ cนในแตล่ะรอบของ PDCA อย่างตอ่เนื7อง
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และเป็นระบบ และอยา่งมีการวางแผน  วงจร PDCA ไมใ่ช ่แคว่งแหวน ที7แบราบแตเ่ป็นขดลวดสปริงที7ม้วน
สงูขึ cนเรื7อยๆ ดงัภาพที7 2  

 

  

 
 
 
 
  
 

 

ภาพที7 1 วงจร PDCA แบบตอ่เนื7อง  

ที7มา: พิชญ์ณฏัฐา งามมีศรี (2552) 

 

 

 

ภาพที7 2 วงจร PDCA แบบขดลวดสปริง 

ที7มา: พิชญ์ณฏัฐา งามมีศรี (2552) 

 

 จากที7กลา่วในข้างต้นจงึเห็นได้วา่ แนวคดิวงจร PDCA จงึเป็นแนวคดิเชิงปรัชญา แบบปฏิฐานนิยม 

(Positivism) ที7นิศา ชูโต (2548) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นรูปแบบที7นําแบบอย่างมาจากวิธีการแสวงหา
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ความจริงทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ใช้เน้นวิธีการแสวงหาความจริงเชิงสาเหต ุ คือ ต้องมีหลักฐานเชิง

ประจกัษ์จากการสงัเกตและหรือการทดลอง (EMPIRICAL EVIDENCE)  การใช้รูปแบบคณิตศาสตร์เป็น

ภาษาในการวิเคราะห์  ซึ7งสอดคล้องกบั หลกัแนวคิดของ Dr. William Edwards Deming ที7เน้นให้สถิติใน

การควบคมุคณุภาพในการผลิต และเชื7อว่าคณุภาพเกิดจากการวางแผน ควบคมุ อย่างต่อเนื7องและเป็น

ระบบ ดงัเชน่ วงจร PDCA  
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