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Hσ: Six Sigma สําหรับ Human Resource Development (บทที่ ๑)

*หมายเหตุ. ความหมายโดยยอ
 Six Sigma (6σ) หมายถึง หลักการในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ โดยอาศัยเครื่องมือทางสถิติ
 Human Resource Development (HRD) หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายถึง หลักการบริหารที่มุงเนนไปที่การเพิ่มความสามารถและ
ศักยภาพของพนักงาน เพื่อความกาวหนาอยางตอเนื่องภายในองคกร

ทานผูอานหลายทานคงเคยไดยิน หรือ มีความคุน เคย กับคําวา HRD-Human Resource Development
กันเปนอยางดีอยูแลว โดยเฉพาะทานผูอานที่ติดตามคอลัมนนี้มาตลอด ผมก็จะพยายามไมนําเสนอเรื่องที่ซ้ํากับ
ผูเขียนทานอื่นๆ เนื่อหาในคราวนี้เห็นหัวขอแลวคอนขางจะแหวกแนวไปพอสมควร หลายคนที่เคยอาน Six
Sigma มาบางแลวคงคิดในใจวา “...ก็คงเหมือนเดิมละมั๊ง..” ผมก็ขอยืนยันเลยครับวาเนื้อหาเรื่อง “Hσ -- Six
Sigma for HRD” ชิ้นนี้ไมเคยมีใครคิด หรือเขียนมากอน และก็ไมมีในตางประเทศดวย
ปกติผมเปนที่ปรึกษาทางดานการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ เชน QCC, Kaizen, Six Sigma,
Balanced Scorecard, และ Thailand Quality Award ใหกับองคกรภาครัฐและเอกชน สิบกวาปที่ทํางานดานนี้มา
ผมพบวา เครื่องมือในการปรับปรุงทุกอยางจะประสพความสําเร็จหรือไม ลวนขึ้นอยูก ับ ความรู ทักษะ
ความสามารถ และ ความคิดสรางสรรค (Knowledge, Skill, Competency and Creativity) ของพนักงานทั้งสิ้น
เลยพยายามหันมาศึกษาเชิงลึกในเรื่องของทรัพยากรมนุษยมากขึ้น ดวยการศึกษาตอปริญญาเอก ดาน HRD
(Ph.D. in HRD) กับหลักสูตร International Doctoral Program ของ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่บางแสน
หลักจากอานงานวิจัยดาน HRD และ Social Science ทั้งในและตางประเทศอยูระยะหนึ่ง ไอเดียนี้ก็
บรรเจิดขึน้ มา วาเครื่องมือที่ทานดอกเตอรทั้งหลายใชในงานวิจัยนั้นมันก็คือ เครื่องมือของ Six Sigma นั่นเอง
แตไมไดเอามาใชวิเคราะหความสามารถเครื่องจักร หรือ กระบวนการทางธุรกิจ แตเปนการนํามาหา
ความสัมพันธขององคประกอบตางๆในการทํางาน (Factors) และ พฤติกรรมของคน (Human Behavior) รวมไป
ถึงการออกแบบ และ ตรวจสอบความถูกตอง (Reliability & Validity) ของแบบทดสอบตางๆ ที่ใชในกิจกรรม
HR เชน แบบทดสอบสมัครงาน Pre-Test & Post-Test (Difficulty & Validity) ที่ใชในการอบรม แบบทดสอบ
Employee Satisfaction, EQ, IQ และอื่นๆ (ทราบหรือไมครับวาแบบทดสอบทางดาน HR ที่บานเราใชกนั อยูมี
ไมถึง 5 เปอรเซนตของ แบบทดสอบที่มีและใชกันในตางประเทศ เชน ในเมืองไทยคงมีไมกค็ นที่เคยเห็น
แบบทดสอบ ความคิดสรางสรรคของพนักงาน -- Guilford’s Creative Thinking Test หรือ Torrance’s Creativity
Test) นอกจากนี้สถิติหลายตัวก็สามารถนํามาใชกับงาน HRM ได เชน การหาความสัมพันธ (Correlation)
ระหวางหนวยวัดทางดาน HRM กับ หนวยวัด Performance ของบริษัทโดยรวม
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ความหมาย และ เครื่องมือสําหรับ 6σ (Six Sigma)
เอาเปนวากอนจะไปถึง “Hσ -- Six Sigma for
HRD” ได เราตองมาทําความเขาใจกันกอนวา “6σ-- Six
Sigma” คืออะไร ประวัตคิ ราวๆก็คือ ในชวงป 1980
บริษัท Motorola ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดคิดริเริ่ม
โครงการหนึ่งขึน้ มาโดยมีวัตถุประสงคในการปรับปรุง
กระบวนการผลิต เพื่อลดของเสียลง โดยมีเปาหมายคือ
“ของเสียเปนศูนย – Zero Defect” บังเอิญในทางสถิติการ
ที่กระบวนการผลิตมีของเสียนอยมากๆจนแทบไมมขี อง
เสียเลย จะเทียบเทากับ ระดับความสามารถระดับ “6
ซิกมา” (6σ = ในระยะยาวจะมีของเสีย 3.4 ชิ้นตอยอดผลิต 1 ลานชิ้น ลองคิดดูซิครับวานอยมากๆเลย) โครงการ
นี้จึงไดชื่อวา Six Sigma ตั้งแตนั้นมา (หมายเหตุ... เรื่องจริงมันยาวกวานีน้ ะครับ ผมยอมาใหอานกัน ถาอยาก
ทราบรายละเอียดจริงๆ ลองเขาไปที่ www.thaisixsigma.com ซิครับมีไฟลใหดาวนโหลดเยอะเลย)
โมเดลในการทํา 6σ ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอน คือ DMAIC (อานไดหลายแบบครับ เชน “ดี-เม-อิค”
หรือ “ดี-แมค” หรือ “ดี-มา-อีก” หรืออื่นๆ) ซึ่งยอมาจาก Define-Measure-Analyze-Improve-Control ซึ่งเปน
ภาคบังคับวาในการทําโปรเจคต 6σ ใดๆจะตองเริ่มจาก 1. การเลือกและกําหนดปญหาใหชัดเจน (Define) โดย
ทีมตองระดมสมองเพื่อหาสาเหตุที่เปนไปได 2. ทําการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ (Measure) ซึ่งตองสอดคลองกับ
ปญหาและสาเหตุที่ทีมงานสงสัย 3. ทําการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง (Analyze) จากขอมูลที่เก็บมา โดยใช
เครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสม 4. หลังจากไดผลจากการวิเคราะหวาสาเหตุที่แทจริงคืออะไรแลว ก็จะตองหา
วิธีการปรับปรุง (Improve) เพื่อกําจัด หรือลดผลกระทบของสาเหตุที่มีตอปญหา ใหเหลือนอยที่สุด 5. หลังจากที่
ตรวจสอบแลววาผลจากการปรับปรุงดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ก็จะตองทําการสรางระบบในการควบคุม (Control)
ผลจากการปรับปรุงใหคงอยูตลอดไป
เครื่องมือที่นํามาใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา โดยเฉพาะในชวง ที่ 3 Analyze ก็จะประกอบ
ไปดวยเครื่องมือ 2 ชุด
 ชุดที่หนึ่งจะเปนเครื่องมือทางสถิติ ซึ่งจะประกอบไปดวย เทคนิคสถิติทั้งหลายที่หลายคนเรียนกัน
ในสมัยอยูมหาวิทยาลัย ตัวอยางเชน (กรุณาอยาตกใจ ถาไมรูจักมากอนก็ไมเปนไร พยายามอานตอ
ใหจบนะครับ)
o สถิติอยางงาย...คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน กราฟเสน/แทง พาเรโต ฮีสโตแกรม ผังการ
กระจาย และอื่นๆ
o สถิติขั้นกลาง...การทดสอบสมมุตฐิ าน t-Test, p-Test, ANOVA, Coorelation, Regression
และอื่นๆ
o สถิติขั้นสูง... การออกแบบการทดลอง DOE หรือ Logistic Regression เปนตน
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ชุดที่สองจะเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขั้นตอนการทํางาน เชน ผังการไหลของกระบวนการ
(Process Flow Chart และValue Stream Map) การวิเคราะหความลมเหลว และผลกระทบ (Failure
Mode & Effect Analysis) การวิเคราะหคณ
ุ คา (Value Analysis) และอื่นๆ

การนํา 6σ (Six Sigma) ไปใชในธุรกิจ
ในปจจุบันมีการนํา 6σ ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกสายธุรกิจทัว่ โลก รวมถึงบริษัทตางๆใน
ประเทศไทยดวย ไมวาจะเปน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมดานงานหลอ
สุขภัณฑ เลนสแวนตา ของเลน น้ําแข็งแหง ทอผา เปนตน สวนงานดานบริการก็ไมนอยหนากันมีทั้งงาน
ธนาคาร โรงพยาบาล เคเบิ้ลทีวี และอื่นๆอีกครับที่ยังบรรยายไมหมด
แตถาจะใหสรุปภาพรวมจริงๆ 6σ ที่นํามาใชในการปรับปรุงธุรกิจในปจจุบันแบงไดเปนสองคาย คือ
 SFM-Six Sigma for Manufacturing (6σ สําหรับกระบวนการผลิต) ที่มุงเนนไปที่การนําเครื่องมือ
ในชุดแรกที่เปนสถิติขนั้ ตางๆมาประยุกตใชเพื่อปรับปรุงเพื่อ ลดตนทุน ลดของเสีย ตัวอยางเชน ใน
โรงงานแหงหนึ่ง แผงคอนโซลหนารถยนตที่ออกมาจากเครื่องจักรฉีดพลาสติก มักจะรอยบุม ยน
ขีดขวน และ บิดตัวทําใหเกิดของเสียจํานวนมาก ผลที่ตามมาก็คือตนทุนในการผลิตสูงจนไมมี
กําไร วิธกี ารนํา 6σ มาใชใน SFM ก็คือ กําหนดปญหาที่ตอ งการวิเคราะห เชน จํานวนรอยบุมบน
ชิ้นงาน (ใหสัญญลักษณเปน Y) จากนั้นกําหนดสาเหตุตางๆที่คาดวาจะเปนไปได โดยมุงเนนไปที่
ตัวแปรตางๆในกระบวนการผลิต เชน ประเภทวัตถุดิบ (X1) ประเภทเครื่องจักร (X2) ความเร็วรอบ
ของการฉีดพลาสติก (X3) อุณหภูมิของแมแบบ (X4) และอื่นๆอีกมากมายที่อาจจะเปนไปได นัน่ ก็
คือเราพยายามจะทําความเขาใจวามีปจจัยใดบางที่มีผลจริงๆตอ จํานวนรอยบุมของชิ้นงาน โดยดู
จากสมการ Y = aX1 + bX2 + cX3 + dX4 + … ขั้นตอไปก็ตองไปเก็บขอมูลที่สอดคลองกับสมการ
นี้มา เพื่อทําการวิเคราะหดวยสถิติขั้นตางๆ ตามที่แจกแจงไวตอนตนครับ สุดทายผลการวิเคราะห
ทางสถิติก็จะชวยระบุไดวา ตัวแปร X ตัวใดบางที่มีนยั สําคัญที่ทําใหจํานวนรอยบุม (Y) มาก เมื่อรู
X ที่เปนผูรายตัวจริงแลว ทีมงานก็สามารถหาทางปรับปรุงไดทันทีครับ
 SFT-Six Sigma for Transactional (6σ สําหรับงานบริการ) จะมุงเนนไปทีก
่ ารนําเครื่องมือในชุดที่
สอง มาใชในการลดเวลา และความซับซอนของขัน้ ตอนการทํางาน แตก็ยังมีการนําสถิติพื้นฐาน
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และขั้นกลางมาใชบาง แตไมคอยมีการใชสถิตขิ ั้นสูงใหเห็นนัก ตัวอยางเชน ธนาคารแหงหนึ่ง
พบวาจํานวนลูกคาที่เขามาใชบริการเงินกูมจี ํานวนลดลง เพราะขั้นตอนการอนุมตั ิใชเวลานาน และ
ซ้ําซอน แถมยังตองมายืนเขาคิวเปนเวลานานกวาคูแขง ทีมงานจึงเลือกหัวขอของปญหาคือ ความ
ซ้ําซอนของขั้นตอนการอนุมัติเงินกู โดยที่หนวยวัดคือ จํานวนขั้นตอนและเวลาที่ใช เครื่องมือหลัก
ก็คือ การทําผังกระบวนการ (Process Flow หรือ Value-Stream Map) เพื่อดูวาขัน้ ตอนที่ปจจุบัน
พนักงานทํากันจริงๆ (ไมใชที่เขียนเปนมาตรฐานไวแลวนะครับ เพราะโดยสวนใหญ คนเขียน
มาตรฐาน ก็เขียนแบบหนึ่ง คนทํางานจริงปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง) ประกอบไปดวยกี่ขนั้ ตอน แตละ
ขั้นตอนใชเวลานานเทาใด (บางทีมก็นํา Activity-Based Costing มาประยุกตใช) มีกจิ กรรมใดบางที่
ไมไดเพิ่มคุณคาใหกับลูกคา กิจกรรมใดบางที่สามารถตัดออก รวม หรือ แยก เพื่อลดความซ้ําซอน
หรือ เพิ่มความรวดเร็วไดบาง หลังจากนัน้ ก็ทําการออกแบบขั้นตอนการอนุมัติเงินกูข ึ้นมาใหม
(Process Re-design)ใหสอดคลองกับสิ่งที่วิเคราะหได จากนั้นนําไปทดลองใช และ ตรวจสอบผล
ของเวลาที่ลดลงวามีนัยสําคัญหรือไม ก็เปนอันจบขั้นตอนของ SFT
ที่บรรยายมาทั้งหมดก็เปนการแนะนําเบื้องตน ใหทานผูอานทั้งหลายเห็นภาพคราวๆ วา 6σ-- Six
Sigma ทั้งในแบบ SFM และ SFT มีลักษณะอยางไร ในบทตอๆไปผมจะเริ่มเขาสูเนื้อหา “Hσ -- Six Sigma for
HRD” ครับ โดยมีเนื้อหาคราวๆดังนี้
σ
 “H คืออะไร มีพน
ื้ ฐาน และ วัตถุประสงคเพื่ออะไร
o ยังใช DMAIC กับ Hσ ไดหรือไม และ Model ที่เหมาะสมกวาคืออะไร
 การประยุกตใช SFT—Six Sigma for Transactional— กับงานดาน HR
 การนําสถิติขน
ั้ ตน และ ขัน้ กลางมาประยุกตใชกับขอมูลดาน HR เพื่อศึกษาความสัมพันธของ
 Productivity กับ Employee Satisfaction
 ปริมาณมลภาวะในโรงงาน (เสียง น้ําทิ้ง สารระเหย) กับ อัตราการลาปวย
 ชั่วโมงการฝกอบรม กับ จํานวนของเสีย และ Productivity
 หัวขอตางๆ ที่อยูใน Competency Model
σ
 เครื่องมือสถิติดาน Social Science กับการมาใชงานใน H
 แบบทดสอบ Human Behavior (Test & Inventory) อื่นๆที่นาสนใจ
o Creativity Test (Guilford & Torrance)
.
.
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