
April 2021 | No. 292 |

19

TPA news

Lean and Productivity

กฤชชัย อน์รรฆมณีี

Lean and Productivity Consultant/Trainer 

Kritchai.a@gmail.com

“ถ้้าผมมเีวลา 6 ช่ั่�วโมงเพ่ื่�อตัด่ต้ันไม้ ผมจะใชั่ ้4 ช่ั่�วโมงแรก

ไปก่บการล่บขวานให้้คม”

ค่ำากล่าวัข�างติ�นนี� เป็นของอดีีติประธุานาธิุบิดีี Abraham 

Lincoln ประเท่ศึสหรัฐอเมริกา ที่�มักจะไดี�รับิการอ�างถึึง ในการ

ส่่อถึง ความสำาคัญข้องการวางแผนเตรียมการ ก่อนการลงมือ

ปฏิบัิติิ

ในบิท่ค่วัามนี� ผู้มจะเชืิ�อมโยงเรื�องของวังจร PDCA ที่�มีการ

วัางแผู้นมาเปน็อันดัีบิแรก พร�อมกบัิสื�อถึึง ค่วัามสำาคั่ญของขั�นติอน

นี� ที่�นำาไปส่้การ บรรลุวัตถุประสงค์ ไดี�อย่างเหมาะสมค่รับิ

PDCA 

ค่ำาว่ัาวังจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เปน็ที่�แพร่หลาย

ไปทั่�วั กับิการก�าวัขึ�นเป็นผู้้�นำาอุติสาหกรรมโลกของประเท่ศึญี�ปุ่น 

บิางที่เรียก วงจร Deming ก็มี ติามชืิ�อของ Dr.W. Edwards 

Deming ซึ่ึ�งเป็นผู้้�วัางรากฐานระบิบิคุ่ณภัาพให�กับิประเท่ศึญี�ปุ่น 

ตัิ�งแต่ิหลังสงค่รามโลกค่รั�งที่� 2

ติอนเริ�มท่ำางาน ผู้มไดี�ยินค่ำาว่ัา PDCA จาก 

ผู้้�บิริหารโรงงานบ่ิอยมาก เป็นหนึ�งในวิัถีึปฏิบัิติิ ว่ัาติ�อง 

เริ�มติ�นงานดี�วัยการคิ่ดีอย่างรอบิค่อบิ สร�างการมี 

ส่วันร่วัม เพื�อกำาหนดีแผู้นอันเป็นที่�ยอมรับิร่วัมกัน 

(Plan) 

หลังจากดีำาเนินการ (Do) แล�วั ติ�องมีการ

ติิดีติามติรวัจสอบิ ประเมินผู้ล (Check) เพื�อแก�ไข

ปัญหาที่�เกิดีขึ�น ปรับิปรุงให�เป็นไปติามเป้าหมาย 

จากนั�นสร�างมาติรฐานที่�จำาเป็น (Act) ปรับิปรุง

พัฒนาให�ดีียิ�งขึ�นอีก รวัมถึึงการขยายผู้ลต่ิอไปดี�วัย 

(Kaizen)

การวางแผน
ข้ั้�นตอนสำำ�ค้ัญขั้อง PDCA

การใชิ�ค่ำาว่ัา วังจร (Cycle) สื�อว่ัา ไม่ใช่ิท่ำาติามขั�นติอน 

ข�อ 1 ถึึง 4 แล�วัจบิ แต่ิเป็น 4 เรื�อง ที่�ติ�องท่ำาต่ิอเนื�องไปเรื�อยๆ เหมือน

ง้กินหาง พัิ่ฒนาหมุนเวียนไม่รู้จบ 

PDCA นำาไปใชิ�ไดี�ตัิ�งแต่ิ ระดับบนสุด คื่อ การจัดีการ

ทิ่ศึท่าง และกลยุท่ธ์ุองค์่กร ระดับกลาง คื่อ การนำากลยุท่ธ์ุไป

ปฏิบัิติิ การดีำาเนินการโค่รงการต่ิางๆ จนกระทั่�งถึึงการท่ำางานของ

พนักงาน ระดับล่าง หรือพนักงานที่�อย่้หน�างาน การปฏิบิัติิการ

รายวััน

ระบิบิบิริหารคุ่ณภัาพที่�เป็นที่�ร้�จักคื่อ มาตรฐาน ISO 9000 

กำาหนดีให�ระบิบิการจัดีการในองค่์กร เป็นไปติามหลักการของ 

PDCA ดี�วัยเช่ินเดีียวักัน

ยังมีค่ำาอื�นๆ ที่�ใกล�เคี่ยงกัน เช่ิน PDSA (Plan-Do-Study-

Act) โดียการแปลง Check เป็น Study เมื�อติ�องการเน�นเป้าหมาย

ที่�กระบิวันการเรียนร้�หลังจากดีำาเนินการไปแล�วั เหมาะกับิองค์่กร

ที่�ให�ค่วัามสำาคั่ญกับิเรื�อง การจ่ดการความร้้ (KM-Knowledge 

Management)
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ในเอกสาร วิถีโตโยต้า (Toyota Way) ไดี�ติีพิมพ์ค่ำากล่าวั

ของอดีีติผู้้�บิริหารโติโยติ�า TMMK ในรัฐ Kentucky สหรัฐอเมริกา 

ท่ี�สะท่�อนไดี�ถึึงวััฒนธุรรมองค่์กร ค่ือ

“ถ้้ามโีครงการทีี่�ต้ัองทํี่าให้้เสร็จใน 1 ป บรษิท่ี่อเมรกิน่ที่่�วไป

จะใชั่้เวลาวางแผนงาน 3 เด่อน แล้วลงม่อปฏิบ่ติั ซึ�งม่กจะเจอ

ปญี่ห้าตั่างๆ มากมาย ที่ําให้้เวลาที่ี�เห้ล่ออย้่ ห้มดไปก่บการแก้ไข

และที่ําให้้ถ้้กตั้อง

แต่ัทีี่�โตัโยต้ัา เราจะใช้ั่เวลา 9 เด่อนไปก่บการวางแผน

จากน้่นเริ�มลงม่อในขอบเขตัเล็กๆ ห้ร่อโครงการที่ดลอง และขยายผล

จนไปถึ้งเปาห้มายได้ตัามกําห้นดการ”

ข�อสังเกติคื่อ นอกจากให�ค่วัามสำาคั่ญกับิการเติรียมการ

แล�วั ยังพ้ดีถึึงการเริ�มติ�นดี�วัย โค่รงการนำาร่อง (Pilot Project) โดีย

เป้าหมายในขั�นนี�ไม่ใชิ่อย้่ท่ี� ‘ผู้ลลัพธุ์’ แติ่เพื�อ ‘การเรียนรู้’ ปัญหา 

และแนวัท่างแก�ไขท่ี�เหมาะสม พร�อมกับิ การสร�างค่วัามเข�าใจ

ยอมรับิของท่ีมงาน 

อย่างไรก็ติามหลักการ PDCA ได้รับการตั�งคำาถาม ว่ัา

ยังเหมาะสมกับิโลกปัจจุบัินหรือไม่ เมื�อปัจจัยสภัาวัะแวัดีล�อมต่ิางๆ 

กำาลังเปลี�ยนแปลงไปอย่างรวัดีเร็วั

แนวัคิ่ดีหนึ�งที่�ท่�าท่ายคื่อ ลดความสำาคัญข้องการ

วางแผนลง แต่ิให�ค่วัามสำาคั่ญกับิการปฏิบัิติิ การเรียนร้� การปรับิตัิวั

ให�เร็วัขึ�น โดียเฉพาะกับิธุุรกิจ Startup ซึึ่�งจะไดี�นำามาขยายค่วัาม

กันในบิท่ค่วัามถัึดีไปค่รับิ 

สำาหรับิลักษณะงานที่�เน�นการปฏิบัิติิติาม

มาติรฐานที่�กำาหนดีไวั� Standard ไดี�เข�ามาแท่นที่� 

Plan เป็น SDCA (Standard-Do-Check-Act) โดีย

ขั�นติอนแรก คื่อ การเรียนร้�ท่ำาค่วัามเข�าใจ และสร�าง

ทั่กษะในมาติรฐานนั�นๆ ก่อนเริ�มงาน 

บิางองค์่กรแท่นที่� Act ดี�วัย Adjust ก็มี 

เพราะติ�องการเน�นที่�การปรับิเปลี�ยน ปรับิตัิวั ติาม

สถึานการณ์ หลังจากดีำาเนินการ และติรวัจสอบิแล�วั

นอกจากนี�ยังมีวังล�อ DALI (Design-Action-

Learning-Improve) ที่�พ้ดีถึึงในระบิบิ มาตัรฐานโรงพื่ยาบาล และ

บริการสุขภาพื่ (Hospital and Healthcare Standards) ข�อ

น่าสังเกติคื่อ ปรับิขั�นติอนแรกเป็น Design เพื�อออกแบิบิ

กระบิวันการติามภัารกิจ

ความสำาคัญของ	Plan

ในระบิบิ Lean การท่ำาโค่รงการหรือดีำาเนินการแก�ปัญหา

อะไรก็ติาม การวัางแผู้นอย่างเป็นระบิบิค่ือขั�นติอนแรกที่�สำาคั่ญ

มาก ดี�วัยการวัางแผู้นเติรียมการท่ี�ดีี จะท่ำาให� D-Do เกิดข้ึ�นได้

อย่างราบร่่น

ขั�นติอน P-Plan นี� รวัมตัิ�งแต่ิการศึึกษาปัญหาอย่าง

รอบิดี�าน เก็บิข�อม้ล วิัเค่ราะห์หาสาเหตุิ ค่�นหาท่างเลือกต่ิางๆ ศึึกษา

ท่รัพยากร งบิประมาณ ระยะเวัลา ที่�ติ�องใชิ� ค่วัามเสี�ยงที่�อาจจะมี 

เพื�อประเมินตัิดีสินใจเลือกวิัธีุที่�เหมาะสมที่�สุดี ผู้ลลัพธ์ุของขั�นติอน

นี�คื่อ ‘แผนปฏิิบัติการ’ 

นอกจากการเติรียมการกับิตัิวังานแล�วั ยังรวัมไปถึึงการ

พ้ดีคุ่ย ท่ำาค่วัามเข�าใจกับิผู้้�เกี�ยวัข�อง ทั่�งที่�เปนทางการ และไม่เปน

ทางการ เพื�อระดีมสมอง หาแนวัท่างการดีำาเนินการที่�นำาไปส่้

เป้าหมายอย่างมีประสิท่ธิุภัาพดี�วัย 

เปรียบิเท่ียบิกับิการท่ำางานท่ี�ขาดีการวัางแผู้นที่�ดีี กระโดีดี

เข�าส้ก่ารปฏบิิตัิทิ่นัท่แีล�วั ภัาพท่ี�เกดิีขึ�นอาจเท่ยีบิไดี�กบัิ ‘ม�าตินีติ�น’ 

ท่ี�เร็วัไปก่อนเพียงชิ่วังแรก

แติ่เมื�อเข�าส้่ขั�นติอน DCA แล�วั จะเผู้ชิิญกับิปัญหาท่ี�ไม่ไดี�

เติรียมการไวั�ล่วังหน�า ค่วัามเข�าใจผู้้�เกี�ยวัข�องท่ี�ไม่ติรงกัน ขาดีการ

ท่ำางานเป็นท่ีม ทำาให้เกิดการแก้ไข้งานข้ึ�นมากมาย 

การท่ำาซึ่ำ�างานเหล่านี�เป็นงานที่�ไม่ค่วัรจะเกิดีขึ�น เป็นค่วัาม

ส้ญเสีย (Waste) หรือ งานท่ีไม่มีคุณค่า (Non Value-Added 

Work) ท่ำาให�เมื�อด้ีเป็นภัาพรวัม PDCA แล�วั การขาดีการวัางแผู้น

ที่�ดีี จะท่ำาให�เสียเวัลา และท่รัพยากรอื�นๆ มากกว่ัา
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