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Hσ: Six Sigma สําหรับ Human Resource Development (บทท่ี ๑) 
*หมายเหตุ. ความหมายโดยยอ 

 Six Sigma (6σ) หมายถึง หลักการในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ โดยอาศัยเคร่ืองมือทางสถิต ิ
 Human Resource Development (HRD) หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง หลักการบริหารที่มุงเนนไปที่การเพ่ิมความสามารถและ

ศักยภาพของพนักงาน เพ่ือความกาวหนาอยางตอเนื่องภายในองคกร 

 
ทานผูอานหลายทานคงเคยไดยิน หรือ มีความคุนเคย กับคาํวา HRD-Human Resource Development 

กันเปนอยางดีอยูแลว โดยเฉพาะทานผูอานที่ติดตามคอลัมนนี้มาตลอด ผมก็จะพยายามไมนําเสนอเรื่องท่ีซํ้ากับ
ผูเขียนทานอ่ืนๆ เนื่อหาในคราวนี้เห็นหัวขอแลวคอนขางจะแหวกแนวไปพอสมควร หลายคนที่เคยอาน Six 
Sigma มาบางแลวคงคิดในใจวา “...ก็คงเหมือนเดิมละม๊ัง..” ผมก็ขอยนืยันเลยครับวาเนื้อหาเรื่อง “Hσ -- Six 
Sigma for HRD” ช้ินนี้ไมเคยมใีครคิด หรือเขียนมากอน และก็ไมมีในตางประเทศดวย  

ปกติผมเปนท่ีปรกึษาทางดานการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เชน QCC, Kaizen, Six Sigma, 
Balanced Scorecard, และ Thailand Quality Award ใหกับองคกรภาครัฐและเอกชน สิบกวาปท่ีทํางานดานนี้มา
ผมพบวา เครื่องมือในการปรับปรุงทุกอยางจะประสพความสําเร็จหรือไม ลวนขึ้นอยูกับ ความรู ทักษะ 
ความสามารถ และ ความคิดสรางสรรค (Knowledge, Skill, Competency and Creativity) ของพนักงานทั้งส้ิน  
เลยพยายามหันมาศึกษาเชิงลึกในเรื่องของทรัพยากรมนษุยมากขึ้น ดวยการศกึษาตอปริญญาเอก ดาน HRD 
(Ph.D. in HRD) กับหลักสูตร International Doctoral Program ของ มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีบางแสน 

หลักจากอานงานวิจัยดาน HRD และ Social Science ท้ังในและตางประเทศอยูระยะหนึ่ง ไอเดียนี้ก็
บรรเจิดขึน้มา วาเครื่องมือท่ีทานดอกเตอรท้ังหลายใชในงานวิจัยนั้นมันก็คือ เครื่องมือของ Six Sigma นั่นเอง 
แตไมไดเอามาใชวิเคราะหความสามารถเครื่องจักร หรือ กระบวนการทางธุรกจิ แตเปนการนํามาหา
ความสัมพันธขององคประกอบตางๆในการทํางาน (Factors) และ พฤติกรรมของคน (Human Behavior) รวมไป
ถึงการออกแบบ และ ตรวจสอบความถูกตอง (Reliability & Validity) ของแบบทดสอบตางๆ ท่ีใชในกิจกรรม 
HR เชน แบบทดสอบสมัครงาน Pre-Test & Post-Test (Difficulty & Validity) ท่ีใชในการอบรม แบบทดสอบ 
Employee Satisfaction, EQ, IQ และอ่ืนๆ (ทราบหรือไมครับวาแบบทดสอบทางดาน HR ท่ีบานเราใชกนัอยูมี
ไมถึง 5 เปอรเซนตของ แบบทดสอบที่มีและใชกันในตางประเทศ เชน ในเมืองไทยคงมีไมกค็นที่เคยเห็น
แบบทดสอบ ความคิดสรางสรรคของพนกังาน -- Guilford’s Creative Thinking Test หรือ Torrance’s Creativity 
Test)  นอกจากนี้สถิติหลายตัวก็สามารถนํามาใชกับงาน HRM ได เชน การหาความสัมพันธ (Correlation) 
ระหวางหนวยวัดทางดาน HRM กับ หนวยวดั Performance ของบรษิัทโดยรวม 
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ความหมาย และ เคร่ืองมือสําหรับ 6σ (Six Sigma) 

 เอาเปนวากอนจะไปถึง “Hσ -- Six Sigma for 

HRD” ได เราตองมาทําความเขาใจกันกอนวา “6σ-- Six 
Sigma” คืออะไร ประวัตคิราวๆก็คือ ในชวงป 1980 
บริษัท Motorola ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ไดคิดริเริ่ม
โครงการหนึ่งขึน้มาโดยมวีัตถุประสงคในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต เพ่ือลดของเสียลง โดยมีเปาหมายคือ 
“ของเสียเปนศูนย – Zero Defect” บังเอิญในทางสถิติการ
ท่ีกระบวนการผลิตมีของเสียนอยมากๆจนแทบไมมีของ
เสียเลย จะเทียบเทากับ ระดับความสามารถระดับ “6 

ซิกมา” (6σ = ในระยะยาวจะมีของเสีย 3.4 ช้ินตอยอดผลิต 1 ลานช้ิน ลองคิดดูซิครับวานอยมากๆเลย) โครงการ
นี้จึงไดช่ือวา Six Sigma ตั้งแตนั้นมา (หมายเหตุ... เรื่องจริงมันยาวกวานีน้ะครับ ผมยอมาใหอานกนั ถาอยาก
ทราบรายละเอียดจริงๆ ลองเขาไปที่ www.thaisixsigma.com ซิครับมีไฟลใหดาวนโหลดเยอะเลย)  

โมเดลในการทํา 6σ ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน คือ DMAIC (อานไดหลายแบบครับ เชน “ดี-เม-อิค” 
หรือ “ด-ีแมค” หรือ “ดี-มา-อีก” หรืออ่ืนๆ)  ซ่ึงยอมาจาก Define-Measure-Analyze-Improve-Control ซ่ึงเปน
ภาคบังคับวาในการทําโปรเจคต 6σ ใดๆจะตองเริ่มจาก 1. การเลือกและกําหนดปญหาใหชัดเจน (Define) โดย
ทีมตองระดมสมองเพื่อหาสาเหตุท่ีเปนไปได 2. ทําการเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของ  (Measure) ซ่ึงตองสอดคลองกับ
ปญหาและสาเหตุท่ีทีมงานสงสัย 3. ทําการวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริง (Analyze) จากขอมูลท่ีเก็บมา โดยใช
เครื่องมือทางสถิติท่ีเหมาะสม 4. หลังจากไดผลจากการวิเคราะหวาสาเหตุท่ีแทจริงคืออะไรแลว ก็จะตองหา
วิธีการปรับปรุง (Improve) เพ่ือกําจัด หรือลดผลกระทบของสาเหตุท่ีมีตอปญหา ใหเหลือนอยท่ีสุด 5. หลังจากที่
ตรวจสอบแลววาผลจากการปรับปรุงดขีึ้นอยางมีนัยสําคญั ก็จะตองทําการสรางระบบในการควบคุม (Control) 
ผลจากการปรับปรุงใหคงอยูตลอดไป 

เครื่องมือท่ีนํามาใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา โดยเฉพาะในชวง ท่ี 3 Analyze ก็จะประกอบ
ไปดวยเครื่องมือ 2 ชุด  

 ชุดท่ีหนึ่งจะเปนเครื่องมือทางสถิติ ซ่ึงจะประกอบไปดวย เทคนิคสถิติท้ังหลายท่ีหลายคนเรียนกนั
ในสมัยอยูมหาวิทยาลัย ตวัอยางเชน (กรุณาอยาตกใจ ถาไมรูจักมากอนกไ็มเปนไร พยายามอานตอ
ใหจบนะครับ) 

o สถิติอยางงาย...คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน กราฟเสน/แทง พาเรโต ฮีสโตแกรม ผังการ
กระจาย และอ่ืนๆ 

o สถิติขั้นกลาง...การทดสอบสมมุตฐิาน t-Test, p-Test, ANOVA, Coorelation, Regression 
และอ่ืนๆ 

o สถิติขั้นสูง... การออกแบบการทดลอง DOE หรือ Logistic Regression เปนตน 
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 ชุดท่ีสองจะเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขั้นตอนการทํางาน เชน ผังการไหลของกระบวนการ 
(Process Flow Chart และValue Stream Map) การวิเคราะหความลมเหลว และผลกระทบ (Failure 
Mode & Effect Analysis) การวิเคราะหคณุคา (Value Analysis) และอ่ืนๆ  

 

การนํา 6σ (Six Sigma) ไปใชในธุรกิจ 

 ในปจจุบันมีการนํา 6σ ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทกุสายธุรกิจท่ัวโลก รวมถึงบริษัทตางๆใน
ประเทศไทยดวย ไมวาจะเปน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนกิส อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมดานงานหลอ
สุขภัณฑ เลนสแวนตา ของเลน น้ําแข็งแหง ทอผา เปนตน สวนงานดานบริการก็ไมนอยหนากนัมีท้ังงาน
ธนาคาร โรงพยาบาล เคเบิ้ลทีวี และอ่ืนๆอีกครับท่ียังบรรยายไมหมด 
 แตถาจะใหสรุปภาพรวมจริงๆ 6σ ท่ีนํามาใชในการปรับปรุงธุรกิจในปจจุบันแบงไดเปนสองคาย คือ  

 SFM-Six Sigma for Manufacturing (6σ สําหรับกระบวนการผลิต) ท่ีมุงเนนไปที่การนําเครื่องมือ
ในชุดแรกที่เปนสถิติขัน้ตางๆมาประยกุตใชเพ่ือปรับปรุงเพื่อ ลดตนทุน ลดของเสีย ตัวอยางเชน ใน
โรงงานแหงหนึ่ง แผงคอนโซลหนารถยนตท่ีออกมาจากเครื่องจักรฉีดพลาสติก มักจะรอยบุม ยน 
ขีดขวน และ บิดตวัทําใหเกิดของเสียจํานวนมาก ผลท่ีตามมาก็คือตนทุนในการผลิตสูงจนไมมี
กําไร วิธีการนํา 6σ มาใชใน SFM กค็ือ กําหนดปญหาที่ตองการวิเคราะห เชน จํานวนรอยบุมบน
ช้ินงาน (ใหสัญญลักษณเปน Y) จากนั้นกําหนดสาเหตุตางๆที่คาดวาจะเปนไปได โดยมุงเนนไปที่
ตัวแปรตางๆในกระบวนการผลิต เชน ประเภทวัตถุดิบ (X1) ประเภทเครื่องจกัร (X2) ความเรว็รอบ
ของการฉีดพลาสติก (X3) อุณหภูมิของแมแบบ (X4) และอ่ืนๆอีกมากมายที่อาจจะเปนไปได นัน่ก็
คือเราพยายามจะทําความเขาใจวามีปจจัยใดบางที่มีผลจริงๆตอ จํานวนรอยบุมของชิ้นงาน โดยดู
จากสมการ Y = aX1 + bX2 + cX3 + dX4 + … ขั้นตอไปกต็องไปเก็บขอมูลท่ีสอดคลองกับสมการ
นี้มา เพ่ือทําการวิเคราะหดวยสถิติขั้นตางๆ ตามที่แจกแจงไวตอนตนครับ สุดทายผลการวิเคราะห
ทางสถิติก็จะชวยระบุไดวา ตัวแปร X ตัวใดบางที่มีนยัสําคญัท่ีทําใหจํานวนรอยบุม (Y) มาก เม่ือรู 
X ท่ีเปนผูรายตัวจริงแลว ทีมงานก็สามารถหาทางปรับปรุงไดทันทีครับ 

 SFT-Six Sigma for Transactional (6σ สําหรับงานบริการ) จะมุงเนนไปทีก่ารนําเครื่องมือในชุดท่ี
สอง มาใชในการลดเวลา และความซับซอนของขัน้ตอนการทํางาน แตก็ยังมีการนําสถิติพ้ืนฐาน 
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และขั้นกลางมาใชบาง แตไมคอยมีการใชสถิตขิั้นสูงใหเห็นนัก ตัวอยางเชน ธนาคารแหงหนึ่ง 
พบวาจํานวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการเงินกูมีจํานวนลดลง เพราะขั้นตอนการอนุมัติใชเวลานาน และ 
ซํ้าซอน แถมยังตองมายืนเขาคิวเปนเวลานานกวาคูแขง ทีมงานจึงเลือกหัวขอของปญหาคือ ความ
ซํ้าซอนของขั้นตอนการอนุมัติเงินกู โดยที่หนวยวัดคือ จํานวนขั้นตอนและเวลาที่ใช เครื่องมือหลัก
ก็คือ การทําผังกระบวนการ (Process Flow หรือ Value-Stream Map) เพ่ือดูวาขัน้ตอนที่ปจจุบัน
พนักงานทํากันจริงๆ (ไมใชท่ีเขียนเปนมาตรฐานไวแลวนะครับ เพราะโดยสวนใหญ คนเขียน
มาตรฐาน ก็เขียนแบบหนึ่ง คนทํางานจริงปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง)  ประกอบไปดวยกี่ขัน้ตอน แตละ
ขั้นตอนใชเวลานานเทาใด (บางทีมก็นํา Activity-Based Costing มาประยกุตใช) มีกจิกรรมใดบางที่
ไมไดเพ่ิมคุณคาใหกับลูกคา กจิกรรมใดบางที่สามารถตัดออก รวม หรือ แยก เพ่ือลดความซํ้าซอน 
หรือ เพ่ิมความรวดเร็วไดบาง หลังจากนัน้ก็ทําการออกแบบขั้นตอนการอนุมัติเงนิกูขึ้นมาใหม 
(Process Re-design)ใหสอดคลองกับส่ิงท่ีวิเคราะหได จากนั้นนําไปทดลองใช และ ตรวจสอบผล
ของเวลาที่ลดลงวามีนัยสําคัญหรือไม ก็เปนอันจบขั้นตอนของ SFT 

ท่ีบรรยายมาทั้งหมดก็เปนการแนะนําเบื้องตน ใหทานผูอานทั้งหลายเห็นภาพคราวๆ วา 6σ-- Six 
Sigma ท้ังในแบบ SFM และ SFT มีลักษณะอยางไร  ในบทตอๆไปผมจะเริ่มเขาสูเนื้อหา “Hσ -- Six Sigma for 
HRD” ครับ โดยมีเนื้อหาคราวๆดังนี้  

 “Hσ คืออะไร มีพ้ืนฐาน และ วัตถุประสงคเพ่ืออะไร 
o ยังใช DMAIC กับ Hσ ไดหรือไม และ Model ท่ีเหมาะสมกวาคืออะไร 

 การประยกุตใช SFT—Six Sigma for Transactional— กับงานดาน HR 
 การนําสถิติขัน้ตน และ ขัน้กลางมาประยุกตใชกับขอมูลดาน HR เพ่ือศึกษาความสัมพันธของ 

 Productivity กับ Employee Satisfaction 
 ปริมาณมลภาวะในโรงงาน (เสียง น้ําท้ิง สารระเหย) กับ อัตราการลาปวย 
 ช่ัวโมงการฝกอบรม กับ จํานวนของเสีย และ Productivity 
 หัวขอตางๆ ท่ีอยูใน Competency Model 

 เครื่องมือสถิติดาน Social Science กับการมาใชงานใน Hσ  
 แบบทดสอบ Human Behavior (Test & Inventory) อ่ืนๆท่ีนาสนใจ 

o Creativity Test (Guilford & Torrance) 
.                                                                                                                   . 
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