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จากฉบับที่แล้วต่อ

โบว์ลิ่งก็ PDCA

เวลำโยนโบว์ลิง่ ใช้ค�ำว่ำ ควบคมุ (Control) ด ีไม่ด ีไม่ใช่แค่เข้ำ

ตรงกลำงเพียงอย่ำงเดียว แต่ประเด็นอยู่ที่เมื่อโยนไปตรงขอบ ๆ เลน

แล้วสำมำรถเกบ็พนิท่ีเลง็เอำไว้ได้หรอืไม่ ก่อนอืน่มจีดุทีเ่ลง็ไว้ ถ้ำหำก

โดนหรือพลำดจุดน้ันก็จะตัดสินได้ว่ำ กำรควบคุมท�ำได้ดีหรือไม่ดี  

กล่ำวคือ กำรตั้งวัตถุประสงค์ แล้วสำมำรถท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์

นั้นได้หรือไม่ นั่นเอง ในกรณีนี้ วัตถุประสงค์ คือ กำรล้มพินให้หมด 

กระบวนกำรท่ีจะท�ำให้บรรลุเป้ำหมำยได้นั้น การแก้ไขปัญหา และ

การปรับแต่ง จึงมีควำมส�ำคัญ ไม่ใช่แค่โยนแล้วไม่สำมำรถท�ำ 

สไตรค์หรือเก็บสแปร์ได้ 

การจัดการ (Control) คือ กระบวนการที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กระบวนการที่ส�าคัญดังกล่าวนั้น ก็คือ 

วัฏจักร PDCA นั่นเอง การเล่นที่มีการจัดการ (Control) ที่ดี ประกอบ

ด้วย 4 ขั้นตอน คือ

①	เล็งพิน (วางแผน) 

②	ขว้าง (ปฏิบัติ)

③	ดูพินที่ล้ม (ตรวจสอบ) 

④	ถ้าไม่สไตรค์ ก็โยนแก้ไขในครั้งที่สอง (ด�าเนินการ)

ในทำงกลับกัน กำรเล่นที่ไม่มีกำรจัดกำรที่ดี คือ

①	ไม่เล็งให้ดี โยนสะเปะสะปะ

②	โยนซ�้าโดยไม่ตรวจสอบว่าพินไหนล้ม

ผลลัพธ์ก็คือ ต้องอำศัยควำมบังเอิญเท่ำนั้น

PDCA เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

งำนของพวกเรำนั้น ถ้ำหวังควำมบังเอิญคงจะล�ำบำก กำร
จดักำรท่ีดใีห้มคีณุภำพตำมทีเ่ลง็ไว้ ซึง่กำรผลติตำมแผน และกำรเพิม่
ผลิตภำพเป็นสิ่งจ�ำเป็น มำดู PDCA ที่หน้ำงำนกัน

วิธีคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจและงานในหน้าที่ เป็นวัฏจักรของการจัดการ

●
 P (Plan) วางแผน ก�าหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

●
 D (Do) ปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผนซึ่งรวมถึงการเตรียมและการก�าหนดขั้นตอน

●
 C (Check) ตรวจสอบ พิจารณาผลการด�าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่

●
 A (Action) ด�าเนินการ น�าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาด�าเนินการต่อตามความเหมาะสม

เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง (Edwards Deming) ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการควบคุมคุณภาพ เป็นผู้น�าเสนอไว้ในทศวรรษที่ 50 

P D C A

ความรู้
พ้ืนฐาน
ไคเซ็น

P (วางแผน) เนื่องจำกกำรจัดกำร คือ กระบวนกำรที่จ�ำเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น ก่อนอื่นต้องเริ่มจำกก�ำหนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน แล้วจึงวำงแผน กำรวำงแผนไม่ใช่แค่ตำรำง
เวลำเพียงอย่ำงเดียว แต่รวมถึงบทบำทหน้ำที่ และวิธีกำรด้วย

D (ปฏบิติั) สิง่ใดจ�ำเป็นส�ำหรบักำรปฏบิตับ้ิำง เรือ่งทีส่ำมำรถ
ท�ำเตรียมไว้ก่อนได้ก็ให้ท�ำก่อนจึงจะสำมำรถเริ่มปฏิบัติตำมแผนที่
วำงไว้ได้

C (ตรวจสอบ) ไม่ใช่แค่กำรตรวจสอบเพื่อจะบอกว่ำรู้สึก
เหมือนท�ำได้ดีแล้ว ยังไม่ค่อยดีเท่ำไหร่ แต่ให้ก�ำหนดล่วงหน้ำว่ำจะ
ใช้จุดไหนเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ

A (ด�าเนนิการ) ถงึแม้ผลทีไ่ด้จะเป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว้กอ็ย่ำ
เพิ่งวำงใจ อำจจะเป็นเรื่องบังเอิญเฉยๆ ก็ได้ จึงจ�ำเป็นที่ต้องท�ำให้
สำมำรถท�ำได้อย่ำงต่อเนื่องในครั้งต่อๆ ไปด้วย

วัฏจักรนี้เป็นกำรท�ำอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด

วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย● มาตรการช่ัวคราว

● พิจารณาหาสาเหตุ
● ก�าหนดมาตรการถาวร

● ก�าหนดเป้าหมาย
● ก�าหนดวิธีการ
● ก�าหนดเวลาด�าเนนิการ
● ก�าหนดบทบาทหน้าที่

● เตรยีมงาน
● ฝึกอบรมให้ความรู้
● ลงมือปฏบิตัจิรงิ

● ตรวจสอบผลท่ีได้รบั
● ประเมิน
● ยนืยนัผล

ด�าเนนิการ วางแผน

ปฏบิตัิตรวจสอบ
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ท�าให้สามารถมองเห็นข้อมูลเพื่อการใช้ร่วมกัน ท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน และเป็นประโยชน์ต่อการท�าไคเซ็น

สิง่ท่ีน�ามาท�ามีหลากหลาย เช่น ผลประกอบการของบรษิทัและโปรเจค ขัน้ตอนการท�างานทีห่น้างาน ต�าแหน่งของเครือ่งมอืท�างาน 

การท�าให้สามารถมองเห็นจุดปัญหาและสิ่งผิดปกติได้ด้วยตาเปล่า มีจุดก�าเนิดมาจาก การควบคุมด้วยการมองด้วยตาเปล่า 

(Visual Control) ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า

ถ้าพดูถึงระบบการผลติแบบโตโยต้า Andon และการควบคมุด้วยการมองตาเปล่า เป็นกลไกทีก่ล่าวถงึกนัมาก เมือ่เกดิสิง่ผดิปกติ

ขึ้นกับไลน์เครื่องจักร ก็จะมีการแจ้งให้ทราบในทันที ใครก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกันได้ทันที เป็นกลไกเพื่อการท�า ไคเซ็น ถ้าหาก

เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นจะหยุดไลน์ทันที หามาตรการทันทีแล้วลงมือไคเซ็น

ท�าให้สามารถมองเห็น

ความรู้
พ้ืนฐาน
ไคเซ็น

ที่มา: นิตยสาร Creative & Idea KAIZEN ฉบับที่ 65 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

ท�าให้มองเห็นแบบต่าง ๆ 

เสียงจากลูกค้า กำรเปลี่ยนแปลงของยอดขำย สิ่งที่มอง 
ไม่เห็นต่ำงๆ เหล่ำนี้ น�ำมำท�ำเป็นตัวเลข และข้อมูล ท�ำให้สำมำรถ
มองเห็นได้ เอำริบบิ้นหรือกังหันมำติดไว้ที่ช่องอำกำศ ท�ำให้กำรพัด
ของลมท่ีมองไม่เห็น กลำยเป็นสิ่งที่ สามารถมองเห็นได้ ภำชนะที ่
ใช้เก็บรักษำวัตถุดิบก็ใช้เป็นแบบโปร่งใส ท�าให้สามารถมองเห็น 
ปริมำณที่เหลืออยู่

ผลลัพธ์กับเทคนิค – ท�าให้ดูปุ๊บก็เข้าใจได้ทันที

■ แสดงด้วยส ียกตวัอย่ำงเช่น ไฟจรำจร ถ้ำเป็นแค่ป้ำยตวั
อักษร ไปได้ หยุด ก็คงจะดูล�ำบำก เพรำะถ้ำคนขับมำเร็วก็จะไม่
สำมำรถอ่ำนได้ พอเข้ำมำในระยะที่สำมำรถอ่ำนได้ แล้วมองเห็น 
ตัวหนังสือว่ำ ไปได้ หยุด ก็อำจจะ สายเกินไป แล้วก็ได้

ดงันัน้ สญัญำณจรำจรจงึจ�ำเป็นต้องใช้สีในกำรบอก ถ้ำแบ่ง
ด้วยสแีดงเหลอืงเขยีวแล้วล่ะก ็ถงึจะอยูไ่กลออกไปกส็ำมำรถเหน็ได้
ทนัที ควำมสำมำรถในกำรเหน็และเข้ำใจได้เฉยีบพลนั คอื คณุสมบตัิ
พิเศษของสี ถ้าสัญญาณ A ต้องท�า OO ถ้าสัญญาณ B ต้องท�า 

จะได้ผลดีในกรณีที่มีกำรสั่งกำรเคลื่อนไหวที่ท�ำแบบเครื่องจักร
■ การแสดงของจรงิ – รปูถ่าย ทีห่น้ำร้ำนอำหำรจะมรีปูถ่ำย

อำหำรหรืออำหำรจ�ำลองวำงตกแต่งอยู่ และในระยะหลังมำนี้ได้มี
บริกำรเสริมจำก กูเกิ้ล คือ สตรีทวิว ถ้ำใช้โปรแกรมนี้ จะสำมำรถ
ตรวจสอบสถำนทีท่ีจ่ะไปตำมแผนทีน่ัน้ได้จำกรปูถ่ำย ท�ำให้สำมำรถ
รูส้ภำพของสถำนท่ีจริงได้มำกกว่ำเมือ่เทยีบกบักำรดจูำกแผนทีเ่พยีง
อย่ำงเดียว บำงครั้งข้อมูลที่ได้รับจำกรูปถ่ำยก็มำกกว่ำตัวอักษรหรือ
แผนผัง กำรจัดกำรแบบรวมศูนย์ดูว่ำภำยในล้ินชักมีอะไรอยู่บ้ำง ก็
ติดรูปถ่ำยสิ่งของที่อยู่ภำยในลิ้นชักเอำไว้ ท�ำให้ถึงไม่เปิดลิ้นชักดูก็รู้
ว่ำมีอะไรอยู่ข้ำงในได้ทันที พวกคู่มือกำรท�ำงำนต่ำงๆ ที่มีกำรเขียน
อธบิำยด้วยประโยคยำว ๆ  กแ็สดงด้วยรปูถ่ำยท�ำให้เข้ำใจได้ง่ำยกว่ำ

ลองท�าให้สามารถมองเห็นได้ดูแล้วแต่ว่า

ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่พนักงำนต้องมีควำม
ต้ังใจที่จะดูแล้วจึงเปิดเข้ำไปดู ส�ำหรับคนที่มีควำมสนใจก็เข้ำไปดู 
แต่ส�ำหรับคนที่ไม่สนใจก็ไม่เข้ำไปดูด้วยตัวเอง ก็จะท�ำให้ข้อมูลนั้น
กลำยเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ เพรำะอยำกให้ทุกคนน�ำไป
ใช้ร่วมกันจึงได้ท�ำให้สำมำรถมองเห็นได้ แต่กลำยเป็นผิดไปจำกที่
ตั้งใจไว้

ในกรณนีีอ้ำจใช้เทคนคิน�ำเอำข้อมลูมำท�ำเป็นแผนผงัตำรำง
แล้วน�ำไป ติดที่บอร์ดโรงอาหาร ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ ติด อย่ำงเดียว แต่ 
สิ่งจ�ำเป็น คือ ไอเดีย ที่ว่ำ ท�ำอย่ำงไรที่ติดแล้วเขำจะอ่ำน การท�าให้
มองเห็น นั้น ต้องพิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ – ผลลัพธ์ – วิธีกำร เป็น
เรื่องส�ำคัญ TPA
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ท�าให้สามารถมองเหน็

ท�าให้สามารถมองเหน็เวลา

ท�าให้มองเหน็ความคดิ

ท�าให้มองเหน็ล�าดับ

แบบต่าง ๆ นาฬิกาทราย

ถือของให้ไหมครบั ! เดก็ดจีรงิ ๆ

เครือ่งพมิพบ์ตัรควิ หมายเลข
บตัรจ�านวนคนคอย


