บทที่ 2
วรรณกรรมปริทรรศน

2.1

หลักการของซิกซ ซิกมา

2.1.1 ความเปนมาและความหมายของซิกซ ซิกมา
หลักการของซิกซ ซิกมานั้นกอกําเนิดครั้งแรกในบริษัทโมโตโรลา (Motorola) เมื่อป
ค.ศ.1980 โดย Bill Smith นักวิทยาศาสตรและวิศวกรสายโทรคมนาคมของบริษัท ซึ่งเปนการ
ประยุกตวิธีการทางสถิติมาใชในงานบริหาร มุงเนนการปรับปรุงในการผลิตเพื่อลดตนทุนและ
ความแปรปรวนในกระบวนการ เพราะพบวาความแปรปรวนที่มีมากในกระบวนการนั้นสามารถ
สงผลตอความพึงพอใจของลูกคา (Breyfogle III, Cupello et al. 2001; Eckes 2003) Bob
Galvin ผูบริหารระดับสูงของบริษัทโมโตโรลาในขณะนั้น ไดมอบหมายให Jack Germaine รอง
ประธานอาวุโสและผูอํานวยการฝายคุณภาพเปนผูผลักดันการประยุกตใชหลักการของซิกซ ซิกมา
สงผลทําใหบริษัทมีผลกําไรเพิ่มขึ้นเกือบ 20 เปอรเซ็นตตอป เพราะสามารถลดตนทุนไปได 14
พันลานเหรียญสหรัฐ (Pande, Neuman et al. 2000) หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1991 บริษัท
AlliedSignal หรือในชื่อใหมวา Honeywell ไดนําหลักการของซิกซ ซิกมามาประยุกตใชและ
ประสบผลสําเร็จ ในป ค.ศ.1998 สามารถเพิ่มผลผลิตได 6 เปอรเซ็นตและเพิ่มผลกําไรไดเกือบ 13
เปอรเซ็นต เมื่อป ค.ศ. 1999 บริษัท AlliedSignal สามารถลดตนทุนไปได 600 ลานเหรียญสหรัฐ
(Pande, Neuman et al. 2000) นอกจากนั้นเมื่อป ค.ศ. 1995 บริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริค (General
Electric - GE) ตัดสินใจประยุกตใชหลักการของซิกซ ซิกมาบริหารงานภายในบริษัท เวลาถัดมาไม
เกิน 2 ป บริษัทเจเนอรัล อิเล็กทริค ประสบความสําเร็จโดยสามารถลดตนทุนไดมากกวา 320
ลานเหรียญสหรัฐ (Eckes 2003) นอกจากบริษัทที่กลาวมาขางตนแลวยังมีอีกหลาย ๆ บริษัท ที่
ประสบความสําเร็จในการประยุกตใชหลักการของซิกซ ซิกมา ตัวอยางเชน Black & Decker ,
Bombardier , Dupont , Dow Chemical , Federal Express , Johnson & Johnson , Kodak ,
Sony เปนตน
Six Sigma เปนเครื่องมือและแนวคิดในการปรับปรุงโดยอาศัยหลักการทางสถิติ
เพื่อชวยใหองคกรสามารถเพิ่มผลกําไร ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยการลดความผิดพลาด/ของเสียที่
เกิดขึ้นในกระบวนการตาง ๆ ใหเหลือนอยที่สุด และมุงเนนความพึงพอใจของลูกคาเปนหัวใจ
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สําคัญ คําวา Sigma (σ) เปนตัวอักษรกรีก ซึ่งมีความหมายทางสถิติ คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อใชวัดความแปรปรวนเฉลี่ยที่เบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยมาตรฐาน คา
ระดับของซิกมา (Sigma) ที่ยิ่งมากแสดงใหเห็นถึงระดับคุณภาพที่ดีขึ้น และในระดับของซิกซ
ซิกมานั้น ขอบเขตหรือมาตรฐานของความผิดพลาด/ของเสียที่สามารถยอมรับไดอยูที่ 3.4 ชิ้นตอ
ชั้นงาน 1 ลานชิ้นเทานั้น (Breyfogle III, Cupello et al. 2001)
กระบวนการของซิกซ ซิกมา สามารถแบงออกได 2 ลักษณะไดแก ซิกซ ซิกมา
สําหรับการปรับปรุงกระบวนการและซิกซ ซิกมาสําหรับการออกแบบ ซึ่งซิกซ ซิกมา สําหรับการ
ปรับปรุงกระบวนการมี 5 ขั้นตอน คือ 1. การกําหนดปญหา(Define) 2. การวัดประสิทธิภาพ
(Measure) 3. การวิเคราะห (Analyze) 4. การปรับปรุง (Improve) 5. การควบคุม (Control) หรือ
DMAIC รายละเอียดความหมายและเครื่องมือที่ใชสาํ หรับแตละขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1
อธิบายรายละเอียดและเครื่องมือในแตละขั้นตอนของกระบวนการ DMAIC ของซิกซ ซิกมา
ขั้นตอน
การกําหนดปญหา
(Define)

รายละเอียด
การคัดเลือกโครงการจากปญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยูในปจจุบัน ซึ่ง
จะมองในรู ป แบบของกระบวนการ เพื่ อ พบป ญ หาในระดั บ ที่
สามารถแกไข ปรับปรุงไดโดยปญหาที่เลือกมานั้นควรตองเปน
ปญหาที่วิกฤตตอคุณภาพของผลิตภัณฑ (Critical to Quality)
นอกจากนั้นการเลือกจําเปนตองเลือกปญหาที่สรางความเสียหาย
มากที่ สุ ด อาจจะพิ จ ารณาจากต น ทุ น ที่ สู ง ความพึ ง พอใจของ
ลูกคา หรือสามารถพิจารณาไดจากการเลือกปญหาที่หลังจากการ
แกไข ปรับปรุงแลวสรางผลตอบแทนที่สูงที่สุด

เครื่องมือทีน่ ิยมนํามาใช
แผนภูมิตนไม (Tree Diagrams), แผนภูมิการจัดกลุม
ความคิด(Affinity Diagrams), แผนภูมิไซพอด (SIPOC
Diagrams), แผนภูมิกางปลา (Fishbone Diagrams),
Force Field Diagrams, การวิเคราะหพาเรโต (Pareto
Analysis), แผนภูมิเหตุและผล (Cause & Effect
Diagrams), ดัชนีทางการเงิน (Financial Index), การ
วางแผนแบบโฮชิน (Hoshin Planning),กระบวนการลําดับ
ขั้นเชิงวิเคราะห (AHP), กระบวนการโครงขายเชิงวิเคราะห
(ANP)
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)
อธิบายรายละเอียดและเครื่องมือในแตละขั้นตอนของกระบวนการ DMAIC ของซิกซ ซิกมา
ขั้นตอน
รายละเอียด
การวัดประสิทธิภาพ(Measure) การวัดความสามารถของกระบวนการ เพื่อใหทราบถึง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นของของเสีย โดยการเก็บขอมูลเพื่อ
หาความถี่ในการเกิดของเสีย และประเมินสภาพปญหา
จากขอมูลที่ได หลังจากนั้นวางแนวทางการดําเนินงาน
รวมถึงระยะเวลาการดําเนินงาน ทําใหเกิดความเขาใจ
การไหลของงาน และสามารถคํานวณหาคาสมรรถนะ
ของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Sigma) ที่เกิดขึ้นได
การวิเคราะห
(Analyze)

เครื่องมือทีน่ ิยมนํามาใช
Macro Map (RTY, COPQ, DPU, Cycle Time), แผนผังการ
ไหลของกระบวนการ (Process Flow Diagram), แผนที่
รายละเอียดของกระบวนการ (Detailed Process Map),
แผนภูมิเหตุและผล (Cause & Effect Diagrams), การ
วิเคราะหระบบการวัด (MSA), การวิเคราะหพาเรโต (Pareto
Analysis), การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ (Cp ,
Cpk , Pp , Ppk) ,ดัชนีวัดผล (KPI), Balanced Scorecard, สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การวิเคราะหขอมูล ศึกษาและทําเขาใจถึงผลที่ได โดย การออกแบบการทดลอง (DOE), Box Plots,การวิเคราะห
อาศัยหลักการทางสถิติ วิเคราะหผลจากการเก็บขอมูล ความสามารถของกระบวนการ (Cp , Cpk , Pp , Ppk), การ
จริ ง หาสาเหตุ ห รื อ ตั ว แปรใดที่ ส ง ผลกระทบต อ วิเคราะหความเสียหายและผลกระทบ(FMEA), แผนภูมิเหตุ
กระบวนการมากที่สุด และทําใหเกิดปญหามากที่สุด และผล (Cause & Effect Diagrams), การวิเคราะห
ความสัมพันธ (Correlation Analysis), การจําลองกระบวนการ
(Process simulation)

7

8
ตารางที่ 2.1 (ตอ)
อธิบายรายละเอียดและเครื่องมือในแตละขั้นตอนของกระบวนการ DMAIC ของซิกซ ซิกมา
ขั้นตอน
การปรับปรุง
(Improve)

การควบคุม
(Control)

รายละเอียด
การวางแผนกลยุทธสําหรับการแกไขปญหาและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน มีการกําหนดแผนการปรับปรุงที่มี
เปาหมายที่ชัดเจน อาจเปนการปรับปรุงกระบวนการขึ้น
ใหม ลดขั้นตอนที่ไมจําเปน และที่สําคัญตองกําจัดสาเหตุ
หรือตัวแปรที่แทจริงของการผิดพลาดใหได เพื่อสามารถ
เพิ่ ม ค า สมรรถนะของค า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Sigma) ใหมีคาที่สูงขึ้นในระดับที่ยอมรับได
การนํากระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงมาใช โดยมีการ
ตรวจติ ด ตามและควบคุ ม เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ความ
ผิดพลาดหรือปญหาซ้ํา เพื่อรักษาคุณภาพใหอยูในระดับ
ที่นาพอใจตอไป

เครื่องมือทีน่ ิยมนํามาใช
การทดลองแบบบล็อกสุม (Randomized block design),การ
ทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial design), Contour plot,
วิธีก ารแสดงผลตอบสนองแบบโครงรา งพื้น ผิว (RSM), การ
ทดลองแบบ Orthogonal Array, วิธีการทากูชิ (Taguchi
method), แนวปฏิบัติ 5 ส, การบํารุงรักษาโดยทุกคนมีสวนรวม
(TPM), ระบบปฏิบัติการแบบลีน (Lean system)

Evolutionary Operation (EVOP), การวิเคราะหความเสียหาย
แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ( FMEA) , ก า ร ทํ า ใ ห เ กิ ด ม า ต ร ฐ า น
(Standardize), การปองกันความผิดพลาด (Poka yoke), การ
จัดการความรู (Knowledge management-KM), การควบคุม
กระบวนการดวยวิธีทางสถิติ (Statistical Process Control)
ที่มา: สรุปมาจาก Kwak และ Anbari (2006), Chen และ Lyu (2009), ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง (2552)
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สวนซิกซ ซิกมาสําหรับการออกแบบมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนเชนกัน คือ 1.การกําหนดปญหา (Define) 2.การวัดประสิทธิภาพ (Measure) 3.การ
วิเคราะห (Analyze) 4.การออกแบบ (Design) 5.การตรวจสอบ (Verify) หรือ DMADV ซึ่งเรียกกระบวนการดังกลาววา Design for Six SigmaTM (DFSS)
รายละเอียดความหมายและเครื่องมือที่นิยมใชสําหรับแตละขั้นตอนดังแสดงในตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2
อธิบายรายละเอียดและเครื่องมือที่ใชในแตละขั้นตอนของการออกแบบ DMADV ของซิกซ ซิกมา
รายละเอียด
ขั้นตอน
การกําหนด การคัดเลือกโครงการจากความบกพรองของกระบวนการผลิต
ปญหา
หรือผลิตภัณฑที่ไมตรงตามความตองการของลูกคาโดยการ
(Define) ระบุ ปญ หา กํ า หนดแนวคิด เป า หมายและรายละเอี ย ดของ
โครงการใหชัดเจน เพื่อออกแบบสรางกระบวนการใหมหรือ
ผลิตภัณฑใหมใหอยูในคุณภาพระดับซิกซ ซิกมาโดยคํานึงถึง
ความต อ งการของลูก ค า และความสามารถขององค ก รเป น
สําคัญ

เครื่องมือทีน่ ิยมนํามาใช
การสํารวจลูกคา (Customer Research), การสํารวจตลาด (Market
Research), แบบจําลองคาโน (Kano Model), แผนภูมิไซพอด (SIPOC
Diagrams), การวิเคราะหพาเรโต (Pareto Analysis), แผนภูมิเหตุและผล
(Cause & Effect Diagrams) , การวิเคราะหสวอต (SWOT Analysis),
กระบวนการลําดับขั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process - AHP),
กระบวนการโครงขายเชิงวิเคราะห (Analytic Network Process - ANP)
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
อธิบายรายละเอียดและเครื่องมือที่ใชในแตละขั้นตอนของการออกแบบ DMADV ของซิกซ ซิกมา
รายละเอียด
ขั้นตอน
การวัด
การวัดความสามารถขององคกร โดยการประเมินทั้งในดานความ
ประสิทธิภาพ ตองการของลูกคาและขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อ
(Measure) สามารถกําหนดระดับคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ลูกคาตองการ
จากกระบวนการใหมหรือผลิตภัณฑใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห การวิ เ คราะห โ ครงการจากความต อ งการของลู ก ค า และ
(Analyze) ความสามารถทางวิ ศ วกรรม เพื่ อ ระบุ ร ายละเอี ย ดของการ
ออกแบบกระบวนการใหม ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม จ ากทางเลื อ กที่
เปนไปได นอกจากนี้ตองระบุความเสี่ยงที่จะเกิดความลมเหลวใน
แตละทางเลือกอีกดวย ทั้งนี้เพื่อสามารถระบุทางเลือกที่ดีที่สุดได

เครื่องมือทีน่ ิยมนํามาใช
การระดมความคิด (Brain Storming), แผงผัง CTQs (CTQs
Diagram), การวิเคราะหความตองการของลูกคา (Voice of the
Customer Analysis), บานแหงคุณภาพ QFD (House of Quality:
QFD), การวิเคราะหความเสียหายและผลกระทบ (Failure Mode and
Effect Analysis : FMEA), แผนภูมิอัฟฟนิตี้ (Affinity Diagram),
แบบจํ า ลองคาโน (Kano
Model), การเปรี ย บเที ย บกั บ คู แ ข ง
(Benchmarking), การวิเคราะหระบบการวัด (Measurement System
Analysis : MSA), การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
เทคนิคการวิเคราะหระบบการใชงาน (Function Analysis System
Technique : FAST), ทฤษฎีการแกปญหาแบบสรางสรรคของทริส
(TRIZ Theory), การวิเคราะหความเสียหายและผลกระทบ (Failure
Mode and Effect Analysis : FMEA), บานแหงคุณภาพ QFD (House
of Quality: QFD)
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
อธิบายรายละเอียดและเครื่องมือที่ใชในแตละขั้นตอนของการออกแบบ DMADV ของซิกซ ซิกมา
รายละเอียด
ขั้นตอน
การออกแบบ การออกแบบใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
(Design) และความสามารถทางวิศวกรรมตามที่ระบุในขั้นตอน
การวิเคราะห เพื่อลดความแปรปรวนตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ นอกจากนั้นในขั้นตอนของการออกแบบยัง
รวมไปถึงการทดลองแบบจําลอง (Simulation) และการ
ทดสอบเบื้องตน (Pilot testing) นอกจากนั้นยังคํานึง
ความคุมทุนในการลงทุน

เครื่องมือทีน่ ิยมนํามาใช
บานแหงคุณภาพ QFD (House of Quality: QFD), การวิเคราะหความ
เสียหายและผลกระทบ (Failure Mode and Effect Analysis : FMEA), การ
ออกแบบการทดลอง (Design Of Experiment : DOE), การวิเคราะห
ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability), การปองกันความ
ผิดพลาด (Mistake Proofing), การออกแบบพิกัดเผื่อ (Tolerance Design),
การออกแบบสําหรับการผลิตและการประกอบ (Design for Manufacturing
and Assembly : DFMA), โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบและ
การผลิต (CAD/CAM)
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
อธิบายรายละเอียดและเครื่องมือที่ใชในแตละขั้นตอนของการออกแบบ DMADV ของซิกซ ซิกมา
รายละเอียด
เครื่องมือทีน่ ิยมนํามาใช
ขั้นตอน
การตรวจสอบ จุดประสงคของขั้นตอนการตรวจสอบ คือ เพื่อใหแนใจ การวิเคราะหระบบการวัด (Measurement System Analysis : MSA),
(Verify)
วาการออกแบบกระบวนการใหมหรือผลิตภัณฑใหมนั้น การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ (Process Capability), การ
สามารถดํ า เนิ น การได จ ริ ง ในขั้ น ตอนการผลิ ต ควบคุมกระบวนการดวยวิธีทางสถิติ (Statistical Process Control), การ
(Manufacture)และสามารถตอบสนองความตอ งการ วิเคราะหความแตกตาง (Gap Analysis), การสรางใหเปนมาตรฐาน
ของลู ก ค า ได นอกจากนั้ น เป น การสนั บ สนุ น ในเรื่ อ ง (Standardize)
คุณภาพและความนาเชื่อถือของกระบวนการใหมหรือ
ผลิตภัณฑใหม อีกทั้งการคํานึงถึงตนทุนใหอยูในระดับที่
องคกรสามารถรับได
ทีมา: สรุปมาจาก Kwak และ Anbari (2006), Feo และ Bar-El ( 2002), Abramowich (2005)
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หากกลาวโดยสรุปของกระบวนการและแนวคิดที่แตกตางกันระหวาง DMAIC และ
DMADV ก็คือ DMAIC นั้นมุงวิเคราะหหาสาเหตุหลักของปญหาและปรับปรุงกระบวนการที่
ดําเนินการอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตามหลักการของซิกซ
ซิกมา ทั้งนี้ตองคํานึงความตองการของลูกคาเปนหลักดวย สวน DMADV จะนํามาใชเมื่อองคกร
ตองการสรางกระบวนการใหมหรือออกแบบผลิตภัณฑใหมใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคา ตลอดจนสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกดวย จะเห็น
ไดว ากระบวนการของซิก ซ ซิกมา นั้น สอดคลองกับหลักการ PDCA นั่นก็คือ วางแผน (Plan)
ดําเนินการตามแผน (Do) ตรวจสอบการดําเนินการตามแผน (Check) และปรับปรุงแกไข (Action)
หรือแผนวงจรการควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง (Edward Deming)และจูราน (Joseph M. Juran)
นั่นเอง
นอกจากนั้น กระบวนการของซิกซ ซิกมา ไดใหความสําคัญตอความสามารถของ
บุคลากรและวัฒนธรรมองคกรเปนสําคัญ กลาวคือ การจะประสบความสําเร็จในการประยุกตใช
ซิกซ ซิกมาไดนั้น บุคลากรทุกคนตองมีสวนรวมในโครงการของซิกซ ซิกมาและมีความรูความ
เขาใจถึงเทคนิค เครื่องมือรวมถึงระบบการบริหารงานแบบซิกซ ซิกมาในทิศทางเดียวกัน โดย
โครงสรางการบริหารองคกรของซิกซ ซิกมานั้น ประกอบดวยบุคคลซึ่งทําหนาที่แตกตางกัน ไดแก
แชมเปยน (Champion), มาสเตอรแบล็กเบลต (Master Black Belt), แบล็กเบลต (Black Belt),
กรีนเบลต (Green Belt), สมาชิกกลุม (Team Member) และ เจาของกระบวนการ (Process
Owner) รายละเอียดหนาที่ของแตละบุคคลดังแสดงในตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3
อธิบายรายละเอียดผูรับผิดชอบโครงสรางการบริหารองคกรของซิกซ ซิกมาในแตละระดับ
ผูรับผิดชอบโครงการซิกซ ซิกมา
รายละเอียดและหนาที่รับผิดชอบ
ในระดับตางๆ
แชมเปยน
คือ ผูนําหลักสําคัญในการขับเคลื่อนของโครงการซิกซ ซิกมา โดยทั่วไปแลวจะเปนผูบริหารระดับสูง (CEO) ของ
(Champion)
องคกร และตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจในเครื่องมือทางสถิติของซิกซ ซิกมา รวมถึงขั้นตอนตางๆ ของ
DMAIC และ DMADV ทั้งนี้แชมเปยนมีหนาที่กําหนดขอบเขต วิสัยทัศนสําหรับโครงการ อีกทั้งระบุและคัดเลือก
ปญหาจากกระบวนการที่มีความวิกฤตมากที่สุด รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ใหเหมาะสมนอกจากนั้น
ตองสามารถเชื่อมโยงปญหาใหเขากับนโยบายขององคกรได
มาสเตอรแบล็กเบลต
คือ ผูชํานาญการดานเทคนิคและเครื่องมือทางสถิติของซิกซ ซิกมา สวนมากแลวจะเปนบุคคลที่อยูในระดับ
(Master Black Belt)
ผูจัดการหรือหัวหนาแผนกที่ไดรับการฝกอบรมอยางเขมขนรวมถึงตองเปนผูมีประสบความสําเร็จในโครงการ
ของซิกซ ซิกมา โดยมาสเตอรแบล็กเบลตมีหนาที่ถายทอดวิสัยทัศนของโครงการ บริหารโครงการใหสอดคลอง
กับทรัพยากรที่มีอยู อีกทั้งมีหนาที่กระตุนและผลักดันใหประสบสําเร็จในทุกๆโครงการของซิกซ ซิกมาตั้งแต
เริ่มตนจนถึงสิ้นสุดโครงการ รวมถึงการอบรมและสรางผูดําเนินการระดับสายดํา (Black Belt) อีกดวย
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ตารางที่ 2.3 (ตอ)
อธิบายรายละเอียดผูรับผิดชอบโครงสรางการบริหารองคกรของซิกซ ซิกมาในแตละระดับ
ผูรับผิดชอบโครงการซิกซ ซิกมา
รายละเอียดและหนาที่รับผิดชอบ
ในระดับตางๆ
แบล็กเบลต
คือ ผูจัดการโครงการหรือหัวหนาทีม โดยไดรับการฝกอบรมดานเทคนิคและเครื่องมือของซิกซ ซิกมามาแลว
(Black Belt)
อยางครบถวน เปนผูนําในการประยุกตใชวิธีการตางๆ ของซิกซ ซิกมา รวมถึงตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีและ
มีทักษะในการสอน อธิ บายใหกับผูรวมทีมได แบล็กเบลตมีหนาที่คนหาต นตอของปญหา รวบรวมขอมูล
กําหนดรายละเอียดตางๆของแผนงาน ติดตามผลและรายงานผลความคืบหนาของโครงการ คํานวณผลของ
การการลดตนทุนในรูปของการเงิน ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานดานการเงินและดานการจัดการกับ
ระบบสารสนเทศ ติดตามตรวจสอบปจจัยแหงความสําเร็จและเตรียมแผนรองรับความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนั้นมีหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษาแกระดับสายเขียว (Green Belt) อีกดวย
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ตารางที่ 2.3 (ตอ)
อธิบายรายละเอียดผูรับผิดชอบโครงสรางการบริหารองคกรของซิกซ ซิกมาในแตละระดับ
ผูรับผิดชอบโครงการซิกซ ซิกมา
รายละเอียดและหนาที่รับผิดชอบ
ในระดับตางๆ
กรีนเบลต
คือ ผูที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับซิกซ ซิกมามาแลวในระดับปานกลาง มีหนาที่เปนผูชวยของแบล็กเบลต
โดยนําความรูดานเทคนิคและเครื่องมือของซิกซ ซิกมามาประยุกตใชกับงานที่ไดรับมอบหมายอยางที่
(Green Belt)
ประสิทธิภาพ หากเปนผูที่มีทักษะในดานการเงินและมีความรูในดานระบบสารสนเทศ จะเปนผูที่เหมาะสม
กับงานนี้เพราะสามารถชวยสรางแข็งแกรงดานการวิเคราะหการเงินและการวิเคราะหขอมูลใหกับโครงการ
ไดเปนอยางดี
สมาชิกกลุม
คือ ผูที่ทํางานอยูในกระบวนการของโครงการ โดยมีแบล็กเบลตเปนผูอธิบายวิธีการของซิกซ ซิกมา มีหนาที่
(Team Member )
เก็บรวบรวมขอมูล แสดงความคิดเห็นรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณกับทีมงานคนอื่นๆ และปฏิบัติงานที่
ไดรับมอบหมายใหลุลวงตามขั้นตอนแบบแผนของซิกซ ซิกมา
ที่มา: สรุปมาจาก Breyfogle III, Cupello และ Meadows (2001), Krishna และ Dangayach (2007), ตรีทศ เหลาศิริหงสทอง (2552)
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2.2 อุปสรรคในการดําเนินงานตามหลักการของซิกซ ซิกมา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวานอกจากปจจัยสนับสนุนความสําเร็จ
ของโครงการซิกซ ซิกมาแลวยังพบอุปสรรคที่ขัดขวางการดําเนินงานตามกลยุทธของโครงการซิกซ
ซิกมา (Calia, Guerrini, & Castro, 2009; Jacowski) ไดแก
2.2.1 อุปสรรคที่เกิดจากบุคลากร (The Human Barrier)
อุปสรรคนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับดานจิตวิทยาโดยธรรมชาติของมนุษยที่มีการตอตานกับ
การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ในการเปลี่ ย นแปลงนั้ น อาจจะมี ผ ลกระทบต อ ผลประโยชน ห รื อ ความ
สะดวกสบายของบุคคลนั้นๆ ดังนั้นเมื่อองคกรมีแนวความคิดสําหรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององคกรใหม บุคลากรเหลานั้นอาจมีความรูสึกวาสูญเสียงานที่เคยทําเปนประจํา อีก
ทั้งมีความรูสึกที่ตองมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นสําหรับการเรียนรูสิ่งใหมๆ บุคคลเหลานั้นจึงอาจมี
ความรูสึกตอตานและไมใหความรวมมือในการประยุกตโครงการซิกซ ซิกมา อันนําไปสูความ
ลมเหลวของโครงการในที่สุด
2.2.2 อุปสรรคที่เกิดจากการเทคนิคและองคความรู (The Technical and
Knowledge Barrier)
อุปสรรคนี้เกี่ยวของกับการที่องคกร (โดยเฉพาะองคกรขนาดเล็ก) มีทรัพยากรอยู
อยางจํากัด ขอจํากัดทางทรัพยากรนี้ ไดแก การที่องคกรขาดองคกรความรูทางดานซิกซ ซิกมา
รวมถึงการที่องคกรขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถทางดานดังกลาว อุปสรรคนี้ยังรวมถึงการ
ที่องคกรขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินในการวาจางบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางซิกซ ซิกมา
อาทิ มาสเตอรแบล็กเบลต (Master Black Belt) หรือแบล็กเบลต (Black Belt) การขาดแคลน
ทรัพยากรในลักษณะนี้เปนอุปสรรคสําคัญโดยเฉพาะสําหรับองคกรขนาดเล็กในการประยุกต
โครงการซิกซ ซิกมาใหประสบความสําเร็จ
2.2.3 อุปสรรคที่เกีย่ วของกับกระบวนการเรียนรู (The Learning Barrier)
อุปสรรคนี้เกี่ยวของกับการที่องคกรไมไดเรียนรูวาการประยุกตใชโครงการซิกซ ซิกมา
นั้นเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนรูอันตอเนื่อง องคกรที่ลอกเลียนแบบโครงการซิกซ
ซิกมาจากองคกรอื่นมาประยุกตใชกับองคกรของตนโดยตรง โดยไมไดเรียนรู มักพบวาโครงการ
ซิกซ ซิกมาที่ประสบความสําเร็จในองคกรหนึ่งไมจําเปนที่จะประสบความสําเร็จในองคกรอื่น และ
17
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การลอกเลียนแบบโดยตรงขาดการเรียนรูนั้นนํามาซึ่งความลมเหลวในการประยุกตใชโครงการซิกซ
ซิกมา
นอกเหนือจากอุปสรรคขางตนที่มักพบไดบอยในการประยุกตใชโครงการซิกซ ซิกมา
แลวยังอาจพบอุปสรรคที่จําเพาะจงเจาะเฉพาะอุตสาหกรรมได อาทิเชน Antony และ Tanerได
ทําการศึกษาในอุตสาหกรรมการแพทย พบวานอกเหนือจากอุปสรรคขางตนแลวยังมีอุปสรรคใน
เรื่องการขาดการลงทุนในระบบกระบวนการของซิกซ ซิกมา (Six Sigma Belt System) การขาด
ขอมูลพื้นฐานของการวัดสมรรถภาพของการกระบวนการรักษา นอกจากนี้อุตสาหกรรมการแพทย
ยังพบวาการวัดความผิดพลาดของระบบในรูปของ “การผิดพลาดหนึ่งในลาน” (One Error Per
Million Opportunities) ในการเรื่องการบริการทางการแพทยเปนเรื่องที่กระทําไดยาก และ
ทายที่สุดยังพบวาการใชคําวาซิกซ ซิกมาอันเปนความหมายเชิงสถิติจะประสบความสําเร็จนอย
กวาการใชความหมายของซิกซ ซิกมาในเชิงธุรกิจ
2.3 ขอจํากัดดานทรัพยากร (Resource Based View – RBV)
ขอจํากัดดานทรัพยากรเปนทฤษฎีของการบริหารทรัพยากรที่มีอยูในองคกรเพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน ซึ่ง Jay Barney (1991,2001) ไดกลาวถึง
คุณลักษณะ 4 ประการของมุมมองฐานทรัพยากรไวดังนี้
1. สรางมูลคา (Value) คือ ทรัพยากรที่องคกรมีอยูนั้นสามารถสรางมูลคาใหแก
สินคาและบริการ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
2. หายาก (Rate) คือ ทรัพยากรที่องคกรมีอยูนั้นเปนสิ่งที่หายาก ในที่นี้รวมถึง
ทรัพยากรที่ไดรับสิทธิบัตร การไดรับสัมปทาน การไดรับการผูกขาดของทรัพยากร หรือมีเพียงไมกี่
องคกรที่มีทรัพยากรนั้นอยู
3. ลอกเลียนแบบไดยาก (Imperfectly Imitable) คือ ทรัพยากรที่องคกรมีอยูนั้นมี
ประวั ติ ศ าสตร อั น เป น เอกลั ก ษณ ข องตนเอง ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด นโยบายขององค ก ร นอกจากนั้ น
ทรัพยากรควรมีความซับซอนของภายในองคกรจะสามารถสรางความยั่งยืนในการแขงขันได
4. ไมสามารถทดแทนได (Non – Substitutability) คือ ทรัพยากรที่องคกรมีอยูนั้นไม
สามารถที่ทดแทนได ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวา มีการนํากลยุทธตางๆ มาประยุกต
รวมกับทฤษฎีขอจํากัดดานทรัพยากรเพื่อสรางจุดแข็งหรือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน อาทิ
เชน Tena, Llusar และ Puig (2001) ไดใชแนวคิดของมุมมองฐานทรัพยากรศึกษารวมกับหลักการ
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บริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management - TQM) โดยศึกษาวาหลักการบริหาร
คุณภาพโดยรวมมีผลกระทบกับความไดเปรียบเทียบทางความแขงขันขององคกรหรือไม ปจจัย
ใดบางที่มีผลตอความไดเปรียบเทียบทางความแขงขันขององคกร และปจจัยใดที่สงผลกระทบตอ
ความไดเปรียบเทียบทางความแขงขันขององคกรสูงที่สุด และจากงานวิจัยของ (Reeves, 2007)
ไดทําการศึกษาหลักการบริหารหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) รวมกับมุมมองฐาน
ทรัพยากร เพื่อวิเคราะหหาทางเลือกสําหรับการตัดสินใจในการใหบริการแกลูกคา ซึ่งทางเลือกคือ
บริ ษั ท ดํ า เนิ น การบริ ก ารลู ก ค า ด ว ยตนเองหรื อ จั ด จ า งให บ ริ ษั ท ภายนอกดํ า เนิ น การแทน
นอกจากนั้นงานวิจัยของ Carrillo และ Ortiz (2005) ไดวิเคราะหแบบจําลองคุณภาพของ EFQM
รวมกับทฤษฏีมุมมองฐานทรัพยากร เพื่อระบุทรัพยากรที่สามารถสรางความเปรียบในการแขงขัน
แบบยั่งยืนได
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาหาทรัพยากรที่สนับสนุนความสําเร็จของ
การประยุกตใชซิกซ ซิกมาที่สงผลตอความไดเปรียบในการแขงขัน โดยใชแนวคิดของมุมมองฐาน
ทรั พ ยากร ทั้ ง นี้เ พื่ อ แนวทางสํ า หรั บ การพั ฒ นาองคก รและผลิ ตภัณ ฑสํ า หรับผู ป ระกอบการที่
ตองการเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันแบบยั่งยืน
2.4 กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process - AHP)
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหถูกพัฒนาขึ้นโดย Themas L. Saaty ในป ค.ศ.
1970 ซึ่ ง เป น เทคนิ ค ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย า งหนึ่ ง ของกระบวนการวิ เ คราะห ข อ มู ล สํ า หรั บ การ
ตัดสินใจในการเลือกปญหาหรือเลือกปจจัยที่มีความซับซอน โดยหลักการของกระบวนการลําดับ
ชั้นเชิงวิเคราะหนั้นเปนกระบวนการที่เลียนแบบพฤติกรรมการคิดของมนุษย คือ การเปรียบเทียบ
เชิงคู (Pair wise Comparison) และมีการกําหนดคะแนนของระดับความสําคัญเพื่อเปรียบเทียบ
หาคาความสําคัญของแตละปจจัย ทั้งนี้ยังมีหลักการทางสถิติไวปองกันไมใหการเกิดลําเอียงที่จะ
เกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ โดยการตั้งสมมติฐานของปจจัยที่นํามาเปรียบเทียบกันแตละตัว
นั้นตองมีความเปนอิสระตอกัน
รูปแบบการวิเคราะหของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหจะแบงการวิเคราะห
ออกเปน ขั้นตอน (Saaty, 1980; Vaidya & Kumar, 2006) ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 กําหนดขอบเขตของปญหา
โดยกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการตัดสินใจใหชัดเจน เพื่อปองกันไมให
เกิดความสับสนหรือความลําเอียงของการตัดสินใจ อีกทั้งกําหนดคุณสมบัติของผูตอบคําถามให
ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 2 การจัดลําดับชั้นในการวิเคราะห
โดยการสรางแผนภูมิของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห ซึ่งมี 4 ระดับชั้น
(อรุณ สุธรรม) ดังนี้
ระดับที่ 1 คือ เปาหมาย (Goal)
ระดับที่ 2 คือ เกณฑการตัดสินใจ (Criteria)
ระดับที่ 3 คือ เกณฑการตัดสินใจรอง (Sub Criteria)
ระดับที่ 4 คือ ทางเลือก (Alternative)

ภาพที่ 2.1
แผนภูมิของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
ขั้นตอนที่ 3 การหาลําดับความสําคัญ
พิจารณาเปรียบเทียบความสําคัญของเกณฑตางๆที่อยูในระดับชั้นเดียวกัน โดย
วิเคราะหเปรียบเทียบเชิงคู(Pair wise Comparison) และเปรียบเทียบความสําคัญตามหลักการ
ประเมินระดับคะแนนมาตราสวนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคูมาตราสวน1–9 ดังตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4
หลักการประเมินระดับคะแนนมาตราสวนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคู
ระดับ
ความสําคัญ

ความหมาย

สําคัญเทาเทียมกัน
(Equal Importance)
สําคัญกวาปานกลาง
3
(Moderate Importance)
สําคัญกวาอยางเดนชัด
5
(Strong Importance)
สําคัญกวาอยางเดนชัดมาก
7
(Demonstrated Importance)
สําคัญกวาอยางมากที่สุด
9
(Extreme Importance)
ความสําคัญทีอ่ ยูระหวางแตละระดับ
2,4,6,8
(Intermediate Judgment Value)
ที่มา : Saaty (1980, 2005)
1

คําอธิบาย
ป จ จั ย ทั้ ง ส อ ง มี ค ว า ม สํ า คั ญ ต อ
วัตถุประสงคเทากัน
ปจจัยที่พิจารณามีความสําคัญมากกวา
อีกปจจัยหนึ่งในระดับปานกลาง
ปจจัยที่พิจารณามีความสําคัญมากกวา
อีกปจจัยหนึ่งอยางเดนชัด
ปจจัยที่พิจารณามีความสําคัญมากกวา
อีกปจจัยหนึ่งอยางเดนชัดมาก
ปจจัยที่พิจารณามีความสําคัญมากกวา
อีกปจจัยหนึ่งอยางมากที่สุด
ความสําคัญก้ํากึ่งระหวางความสําคัญแต
ละระดับ

ขั้นตอนที่ 4 การสรางตารางเมตริกซ
หลั ง จากทํ า การเปรี ย บเที ย บความสํ า คั ญ ของแต ล ะป จ จั ย แล ว นํ า คะแนนการ
เปรียบเทียบมาสรางเปนตารางเมตริกซ ดังนี้
ปจจัย
A1
A2
A3
…
An
A1
a12
a13
…
a1n
a11
A2
a22
a23
…
a2n
a21
A3
a32
a33
…
a3n
a31
…
…
…
An
an2
an3
…
ann
an1
โดย aij คือ คะแนนเปรียบเทียบความสําคัญระหวางปจจัย Ai กับ Ajในแถวที่ i หลักที่ j ของเมตริกซ
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ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล
เปนการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวา ผลการจัดลําดับมีความสอดคลอง(Consistency)
อยูในเกณฑที่ยอมรับได โดยขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้
1. ทําการ Normalized Matrix จากสูตร
∑

2. หาคาของดัชนีความสอดคลอง (Consistency Index - CI) จาก
λ

โดยที่คาของ λ

สามารถไดตามขั้นตอนดังนี้

ปจจัย
A1
A2
A3

A1

A2

A3

1

1/2

1/4

2

1

1/2

4

2

1

A1

A2

A3

1

1/2

1/4

2

1

1/2

4

2

1

7

3.5

1.75

A2

A3

1/7

1/7

2/7

2/7

4/7

4/7

1

1

- หาผลรวมในแนวตั้ง
ปจจัย
A1
A2
A3
ผลรวม

- ผลรวมในแนวตั้งมีคาเทากับ 1
A1
ปจจัย
A1
1/7
A2
2/7
A3
4/7
ผลรวม

1
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- หาผลรวมในแนวนอน และหาคาเฉลี่ย
ปจจัย
A1
A2
A1
1/7
1/7
A2
2/7
2/7
A3
4/7
4/7

A3

คาเฉลี่ย

1/7

0.14

2/7

0.29

4/7

0.57

- หาผลคูณของคะแนนการเปรียบเทียบของปจจัยกับคาเฉลี่ยในแนวนอน
ปจจัย
A1
A2
A3
A1
A2
A3

(0.14)

(0.29)

(0.57)

1*0.14

0.5*0.29

0.25*0.57

2*0.14

1*0.29

0.5*0.57

4*0.14

4*0.29

1*0.57

- หาผลรวมของผลคูณในแนวนอน
ปจจัย
A1
A2
A1
0.14
0.15
A2
0.28
0.29
A3
0.56
1.16

A3

ผลรวม

0.14

0.43

0.29

0.86

0.57

2.29

- นําผลรวมของผลคูณที่ไดตั้งและหารดวยคาเฉลี่ยในแนวนอน
0.43
0.86
2.29

÷

0.14
0.29
0.57

=

3.07
2.97
4.02

- นําผลลัพธมาบวกกันแลวหารดวยจํานวนของปจจัย ก็จะไดคา λ
max

3.07

หลังจากนั้นแทนคาลงในสูตร

2.97
3

4.02
λ

3.53
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3. หาคาดัชนีการสุมตัวอยาง (Random Index - RI) สามารถตารางคา Random
Index ของ ศาสตราจารย Thomas Saaty
Order

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI

0

0

0.52

0.89

1.11

1.25

1.35

1.4

1.45

1.49

4. หาคาสัดสวนความไมสอดคลอง (Inconsistency Ratio - IR) จากสูตร

โดยที่คาสัดสวนความสอดคลองที่ยอมรับ คือ
0.05 สําหรับการเปรียบเทียบ 3 ปจจัย
0.09 สําหรับการเปรียบเทียบ 4 ปจจัย
0.10 สําหรับการเปรียบเทียบ 5 ปจจัยขึ้นไป

