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วิธีคิดเพื่อพัฒนาธุรกิจและงานในหน้าที่ เป็นวัฏจักรของการจัดการ
● P (Plan) วางแผน ก�ำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
● D (Do) ปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผนซึ่งรวมถึงการเตรียมและการก�ำหนดขั้นตอน
● C (Check) ตรวจสอบ พิจารณาผลการด�ำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่
● A (Action) ด�ำเนินการ น�ำผลที่ได้จากการตรวจสอบมาด�ำเนินการต่อตามความเหมาะสม
เอ็ดเวิร์ด เดมมิ่ง (Edwards Deming) ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการควบคุมคุณภาพ เป็นผู้น�ำเสนอไว้ในทศวรรษที่ 50
ต่อ จากฉบับที่แล้ว

โบว์ลิ่งก็ PDCA

เวลาโยนโบว์ลงิ่ ใช้คำ� ว่า ควบคุม (Control) ดี ไม่ดี ไม่ใช่แค่เข้า
ตรงกลางเพียงอย่างเดียว แต่ประเด็นอยู่ที่เมื่อโยนไปตรงขอบ ๆ เลน
แล้วสามารถเก็บพินทีเ่ ล็งเอาไว้ได้หรือไม่ ก่อนอืน่ มีจดุ ทีเ่ ล็งไว้ ถ้าหาก
โดนหรือพลาดจุดนั้นก็จะตัดสินได้ว่า การควบคุมท�ำได้ดีหรือไม่ดี
กล่าวคือ การตั้งวัตถุประสงค์ แล้วสามารถท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์
นั้นได้หรือไม่ นั่นเอง ในกรณีนี้ วัตถุประสงค์ คือ การล้มพินให้หมด
กระบวนการที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น การแก้ไขปัญหา และ
การปรับแต่ง จึงมีความส�ำคัญ ไม่ใช่แค่โยนแล้วไม่สามารถท�ำ
สไตรค์หรือเก็บสแปร์ได้
การจัดการ (Control) คือ กระบวนการที่จ�ำเป็นเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กระบวนการที่ส�ำคัญดังกล่าวนั้น 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�ำเนินการ)
ในทางกลับกัน การเล่นที่ไม่มีการจัดการที่ดี คือ
① ไม่เล็งให้ดี โยนสะเปะสะปะ
② โยนซ�้ำโดยไม่ตรวจสอบว่าพินไหนล้ม
ผลลัพธ์ก็คือ ต้องอาศัยความบังเอิญเท่านั้น

PDCA เพื่อการบรรลุเป้าหมาย

งานของพวกเรานั้น ถ้าหวังความบังเอิญคงจะล�ำบาก การ
จัดการทีด่ ใี ห้มคี ณ
ุ ภาพตามทีเ่ ล็งไว้ ซึง่ การผลิตตามแผน และการเพิม่
ผลิตภาพเป็นสิ่งจ�ำเป็น มาดู PDCA ที่หน้างานกัน

●
●
●

มาตรการชัว่ คราว
พิจารณาหาสาเหตุ
ก�ำหนดมาตรการถาวร

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
●

ด�ำเนินการ

วางแผน

●
●
●

ปฏิบตั ิ

ตรวจสอบ
●
●
●

ตรวจสอบผลทีไ่ ด้รบั
ประเมิน
ยืนยันผล

ก�ำหนดเป้าหมาย
ก�ำหนดวิธกี าร
ก�ำหนดเวลาด�ำเนินการ
ก�ำหนดบทบาทหน้าที่

●
●
●

เตรียมงาน
ฝึกอบรมให้ความรู้
ลงมือปฏิบตั จิ ริง

P (วางแผน) เนื่องจากการจัดการ คือ กระบวนการที่จ�ำเป็น
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง นั้ น ก่ อ นอื่ น ต้ อ งเริ่ ม จากก� ำ หนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน แล้วจึงวางแผน การวางแผนไม่ใช่แค่ตาราง
เวลาเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงบทบาทหน้าที่ และวิธีการด้วย
D (ปฏิบตั )ิ สิง่ ใดจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบตั บิ า้ ง เรือ่ งทีส่ ามารถ
ท�ำเตรียมไว้ก่อนได้ก็ให้ท�ำก่อนจึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติตามแผนที่
วางไว้ได้
C (ตรวจสอบ) ไม่ใช่แค่การตรวจสอบเพื่อจะบอกว่ารู้สึก
เหมือนท�ำได้ดีแล้ว ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ให้ก�ำหนดล่วงหน้าว่าจะ
ใช้จุดไหนเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
A (ด�ำเนินการ) ถึงแม้ผลทีไ่ ด้จะเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้กอ็ ย่า
เพิ่งวางใจ อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญเฉยๆ ก็ได้ จึงจ�ำเป็นที่ต้องท�ำให้
สามารถท�ำได้อย่างต่อเนื่องในครั้งต่อๆ ไปด้วย
วัฏจักรนี้เป็นการท�ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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ท�ำให้สามารถมองเห็น

ท�ำให้สามารถมองเห็นข้อมูลเพื่อการใช้ร่วมกัน ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน และเป็นประโยชน์ต่อการท�ำไคเซ็น
สิง่ ทีน่ ำ� มาท�ำมีหลากหลาย เช่น ผลประกอบการของบริษทั และโปรเจค ขัน้ ตอนการท�ำงานทีห่ น้างาน ต�ำแหน่งของเครือ่ งมือท�ำงาน
การท�ำให้สามารถมองเห็นจุดปัญหาและสิ่งผิดปกติได้ด้วยตาเปล่า มีจุดก�ำเนิดมาจาก การควบคุมด้วยการมองด้วยตาเปล่า
(Visual Control) ของระบบการผลิตแบบโตโยต้า
ถ้าพูดถึงระบบการผลิตแบบโตโยต้า Andon และการควบคุมด้วยการมองตาเปล่า เป็นกลไกทีก่ ล่าวถึงกันมาก เมือ่ เกิดสิง่ ผิดปกติ
ขึ้นกับไลน์เครื่องจักร ก็จะมีการแจ้งให้ทราบในทันที ใครก็สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกันได้ทันที เป็นกลไกเพื่อการท�ำ ไคเซ็น ถ้าหาก
เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นจะหยุดไลน์ทันที หามาตรการทันทีแล้วลงมือไคเซ็น

ท�ำให้มองเห็นแบบต่าง ๆ

เสียงจากลูกค้า การเปลี่ยนแปลงของยอดขาย สิ่งที่มอง
ไม่เห็นต่างๆ เหล่านี้ น�ำมาท�ำเป็นตัวเลข และข้อมูล ท�ำให้สามารถ
มองเห็นได้ เอาริบบิ้นหรือกังหันมาติดไว้ที่ช่องอากาศ ท�ำให้การพัด
ของลมที่มองไม่เห็น กลายเป็นสิ่งที่ สามารถมองเห็นได้ ภาชนะที่
ใช้เก็บรักษาวัตถุดิบก็ใช้เป็นแบบโปร่งใส ท�ำให้สามารถมองเห็น
ปริมาณที่เหลืออยู่

ท�ำให้สามารถมองเห็น แบบต่าง ๆ
ท�ำให้สามารถมองเห็นเวลา
ถือของให้ไหมครับ !

ผลลัพธ์กับเทคนิค – ท�ำให้ดูปุ๊บก็เข้าใจได้ทันที

แสดงด้วยสี ยกตัวอย่างเช่น ไฟจราจร ถ้าเป็นแค่ปา้ ยตัว
อักษร ไปได้ หยุด ก็คงจะดูล�ำบาก เพราะถ้าคนขับมาเร็วก็จะไม่
สามารถอ่านได้ พอเข้ามาในระยะที่สามารถอ่านได้ แล้วมองเห็น
ตัวหนังสือว่า ไปได้ หยุด ก็อาจจะ สายเกินไป แล้วก็ได้
ดังนัน้ สัญญาณจราจรจึงจ�ำเป็นต้องใช้สใี นการบอก ถ้าแบ่ง
ด้วยสีแดงเหลืองเขียวแล้วล่ะก็ ถึงจะอยูไ่ กลออกไปก็สามารถเห็นได้
ทันที ความสามารถในการเห็นและเข้าใจได้เฉียบพลัน คือ คุณสมบัติ
พิเศษของสี ถ้าสัญญาณ A ต้องท�ำ OO ถ้าสัญญาณ B ต้องท�ำ
จะได้ผลดีในกรณีที่มีการสั่งการเคลื่อนไหวที่ท�ำแบบเครื่องจักร
■ การแสดงของจริง – รูปถ่าย ทีห
่ น้าร้านอาหารจะมีรปู ถ่าย
อาหารหรืออาหารจ�ำลองวางตกแต่งอยู่ และในระยะหลังมานี้ได้มี
บริการเสริมจาก กูเกิ้ล คือ สตรีทวิว ถ้าใช้โปรแกรมนี้ จะสามารถ
ตรวจสอบสถานทีท่ จี่ ะไปตามแผนทีน่ นั้ ได้จากรูปถ่าย ท�ำให้สามารถ
รูส้ ภาพของสถานทีจ่ ริงได้มากกว่าเมือ่ เทียบกับการดูจากแผนทีเ่ พียง
อย่างเดียว บางครั้งข้อมูลที่ได้รับจากรูปถ่ายก็มากกว่าตัวอักษรหรือ
แผนผัง การจัดการแบบรวมศูนย์ดูว่าภายในลิ้นชักมีอะไรอยู่บ้าง ก็
ติดรูปถ่ายสิ่งของที่อยู่ภายในลิ้นชักเอาไว้ ท�ำให้ถึงไม่เปิดลิ้นชักดูก็รู้
ว่ามีอะไรอยู่ข้างในได้ทันที พวกคู่มือการท�ำงานต่างๆ ที่มีการเขียน
อธิบายด้วยประโยคยาว ๆ ก็แสดงด้วยรูปถ่ายท�ำให้เข้าใจได้งา่ ยกว่า

นาฬิกาทราย

เด็กดีจริง ๆ

ท�ำให้มองเห็นความคิด

■

เครือ่ งพิมพ์
บตั รคิว หมายเลข

ท�ำให้มองเห็นล�ำดับ

จ�ำนวนคนคอย

บัตร

ลองท�ำให้สามารถมองเห็นได้ดูแล้วแต่ว่า

ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องที่พนักงานต้องมีความ
ตั้งใจที่จะดูแล้วจึงเปิดเข้าไปดู ส�ำหรับคนที่มีความสนใจก็เข้าไปดู
แต่ส�ำหรับคนที่ไม่สนใจก็ไม่เข้าไปดูด้วยตัวเอง ก็จะท�ำให้ข้อมูลนั้น
กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะอยากให้ทุกคนน�ำไป
ใช้ร่วมกันจึงได้ท�ำให้สามารถมองเห็นได้ แต่กลายเป็นผิดไปจากที่
ตั้งใจไว้
ในกรณีนอี้ าจใช้เทคนิคน�ำเอาข้อมูลมาท�ำเป็นแผนผังตาราง
แล้วน�ำไป ติดที่บอร์ดโรงอาหาร ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ ติด อย่างเดียว แต่
สิ่งจ�ำเป็น คือ ไอเดีย ที่ว่า ท�ำอย่างไรที่ติดแล้วเขาจะอ่าน การท�ำให้
มองเห็น นั้น ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ – ผลลัพธ์ – วิธีการ เป็น
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