
Lean Six Sigma : มุงสูความเปนเลิศเชิงกระบวนการ 

พื้นฐานของการจัดการกระบวนการธุรกิจเพื่อ ใหไดตามเปาหมายของธุรกิจ (หรือสมรรถนะในการ

ดําเนินการธุรกิจ)ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึง ปจจุบันและยังคงจะพัฒนาตอไปตามพลวัต

ของธุรกิจ ความเขาใจในพลวัตของธุรกิจหรือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจะชวยใหองคกร ธุรกิจคิดเชิงรุก 

(Proactive) จากมุมมองของการบงชี้จุดแข็งขององคกรและการไดมีสวนรวมในความกาวหนา และการ

ถดถอย ทําใหเราไดวิวัฒน (Evolve) ผลิตภัณฑและการบริการของเราในขณะที่เรายังคงมีความแข็งแกรง

ทางดานการเงิน อยู (มากกวาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะวามีปญหาทางดานการเงิน) ความสามารถใน

การคิดเชิงรุกจะชวยใหองคกรนั้นอยูรอดหรือวิวัฒนไปในขณะที่ ยังสามารถรักษาสถานะของธุรกิจอยูได 

ซ่ึงการวิวัฒนหมายถึงการที่องคกรธุรกิจสามารถอยูในธุรกิจได และแปลงสภาพไปโดยที่ไมอยูบนพื้นฐาน

ของความแข็งแกรงของความสามารถหลักเดิม เลย 

จาก Six Sigma สู Lean 

ปรากฏการณ Six Sigma ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมไดสรางแรงกระตุนในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือ

กรอบ ความคิดในการจัดการองคกรธุรกิจ จากการมุงเนนที่ประสิทธิภาพหรือผลิตภาพของจุดเล็กของปญหา

ไปสูการจัดการ เพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimal) ของภาพใหญของปญหาในระบบวิสาหกิจ แนวคิด 

Six Sigma ไดทําใหหลายองคกรหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimal) ของกระบวนการหรือระบบ (System) 

บริษัทยักษใหญอยาง GE หรือ Motorola ไดเคตประกาศวา การนําเอา Six Sigma มาใชนั้น ไดผลผลลัพธใน

รูปแบบของการลดตนทุนเปนจํานวนหลายพันลานดอลลารเปนเวลา หลายป และยังมีตัวอยางอื่นๆ จากอีก

หลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งจากประเทศไทยดวย แมวาบริษัทสวนใหญในประเทศไทยที่มีการนําแนวคิด 

Six Sigma มาประยุกตใชจะเปนสาขาของบริษัทแมในตางประเทศ 

ความสําเร็จของ การใชแนวคิด Six Sigma นี้อาจจะไมสามารถคาคการณไดเสมอไป เพราะการประยุกตใช 

Six Sigma ในภาวะ “สุญญากาศ” อาจทําใหโอกาสความเปนไปไดของโครงการไมตรงกับยุทธศาสตร 

(Strategy) ขององคกร การดําเนินงานการหาจุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) โดยที่ปราศจาก

ความกาวหนายอมมีผลโดยตรงตอเปาหมาย วัตถุประสงค และในที่สุด วิสัยทัศนขององคกร การปรับการ

ดําเนินงานตางๆ ใหตรงกับยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคกรเปนประเด็นที่สําคัญมากของการนํา เอา

แนวคิด Six Sigma มาประยุกตใช การปรับการดําเนินงานตางๆ นั้น ตองมาจากทักษะในขั้นพื้นฐานที่จะ

บูรณาการองคประกอบของการจัดการตางๆ เขาดวยกัน โดยเฉพาะการจัดการเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

Management) ที่มีบทบาทสําคัญตอกิจกรรมอื่นๆ ในองคกร กิจกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตรจะสราง



พันธกิจและยุทธศาสครสําหรับองคกร พรอมทั้งกําหนดลําดับความสําคัญ ซ่ึงจะกลายเปนสิ่งที่ผลักดัน

กิจกกรรมอื่นๆ ในระดับลางลงมา 

ที่จริงแลว กิจกรรมโดยภาพรวมของการนําเอา Six Sigma มาใชในองคกรใดๆ เปนกิจกรรมในระดับ

ยุทธศาสตร (Strategic Level) และเปนแนวทางจากบนลงลาง (Top Down) เพราะวามีผลตอการแขงขันใน

ธุรกิจโดยตรง ทุกคนในองคกรจะตองรับรูและใชระยะเวลาหนึ่งในการสรางผลตอบแทนในการลงทุน แต

กิจกรรมยอยในแตละโครงการนั้นดําเนินงานและวัดผลกันในระดับการปฏิบัติการ ในทางตรงกันขาม ผล

ของการดําเนินงานในแตละโครงการยอยนั้นจะตองถูกรวบรวมและเชื่อมโยงใหตรง กับเปาหมายเชิง

ยุทธศาสตรจากลางขึ้นบน (Bottom Up) โอกาสที่การปรับการดําเนินงานในระดับการปฏิบัติการใหตรงกัน

ไดนั้น จะตองอาศัยการวางแผนเชิงกลยุทธที่พัฒนามาจากบนลงลางไปทั่วทั้งองคกร 

วิวัฒนสูความเปนเลิศ 

การอยูรอดขององคกรทามกลางการแขงขันที่รุนแรงและในภาวะที่มีการเปลี่ยน แปลงอยางรวดเร็วทําให

ตองมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตรขององคกรในการมุงเนนไป ที่กิจกรรมซึ่งนําไปสูความสําเร็จขององคกร 

ทุกวงการธุรกิจเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง หรือในบางองคกรสามารถวิวัฒนไปในสิ่งที่ตัวเองไมเคยปฏิบัติมา

กอนเพื่อ ความอยูรอดขององคกรธุรกิจ การประเมินผลลัพธจากกระบวนการธุรกิจทําใหเกิดการปรับ

ยุทธศาสตรของแนวคิด หรือวิธีการเพื่อที่จะหาสิ่งใหมที่ดีกวามาประยุกตใชกับองคกร การบูรณาการ

แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงเริ่มจากการนําเอาแนวคิดในการพัฒนา กระบวนการจากมิติการมอง

กระบวนการที่แตกตางกันมารวมกัน เชน โครงการ Six Sigma การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) และ

การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) ซ่ึงเดิมแตละองคกรไดเลือกใชแนวทางตางๆ ตามแต

มุมมองของแตละองคกรที่เห็นวาเหมาะสมกับองคกรตัวเอง จนกระทั่งในปจจุบันหลายๆ องคกรระดับโลก

ไดหันมาใหความสนใจในการบูรณาการแนวคิดทั้งหลายเขาดวยกัน เพื่อที่จะไดพัฒนาองคกรไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยมุงสูความเปนเลิศเชิงกระบวนการ (Process Excellence) ซ่ึงหมายถึง การบูรณาการทั้ง Lean 

และ Six Sigma เขาดวยกันโดยมุงเนนที่กระบวนการธุรกิจ (Business Process) หรือในอีกมุมมองหนึ่ง คือ 

กระบวนการโซอุปทาน (Supply Chain) 

ทําไมตองเปนกระบวนการ 

ที่จริงแลวแนวคิดของกระบวนการ (Process Thinking) นั้นไมไดเพิ่งจะไดรับความสนใจจากธุรกิจ

อุตสาหกรรม แตแนวคิดของกระบวนการนั้นมีมานานตั้งแตเร่ิมการจัดการธุรกิจอยางเปนระบบ แตไมไดรับ

ความสนใจในการพัฒนาใหกระบวนการธุรกิจมีประสิทธิภาพ เพราะลักษณะของตลาดและความตองการ



ของลูกคาในอดีตแตกตางจากปจจุบัน องคกรธุรกิจเองก็ตองเรียนรูในการเลือกประเด็นตางๆ ของ

องคประกอบธุรกิจมาเปนประเด็นในการแกปญหา โดยเริ่มจากประเด็นทางการตลาด การพัฒนาบุคลากร 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร สุดทายในยุคปจจุบัน ทุกอุตสาหกรรมไดหันมามุงเนนไปที่

กระบวนการธุรกิจ (Business Process) ซ่ึงเปนสวนที่สําคัญที่สุดของธุรกิจโดยองครวม เพราะวา

กระบวนการธุรกิจเปนจุดรวมของทรัพยากรทั้งหมด ไมวาจะเปนทรัพยากรบุคคล วัตถุดิบ เงิน เครื่องจักร 

และวิธีการดําเนินงานตางๆ 

หลังจากองคกรธุรกิจไดปรับองคกรจากการ มุงเนนและปรับปรุงในหลายมุมมองและหลายสวนขององคกร 

จนพบวาจะตองมาจัดการที่จุดศูนยรวมของทรัพยากรที่ใชในการสรางคุณคา (Value) ใหกับลูกคา ดังนั้น 

การสรางความเปนเลิศใหกับองคกรจึงตองยอนกลับมาใหความสนใจในการปรับ องคกรในเชิงกระบวนการ

มากขึ้นและทําใหมีความเปนกระบวนการมากขึ้น เพราะวาไมวาจะเปนแนวคิดในเชิงโซอุปทาน ลีน หรือ 

Six Sigma ลวนมุงเนนกันที่กระบวนการทั้งสิ้น เนื่องจากลูกคาตองการผลลัพธจากกระบวนการธุรกิจหลักที่

ผลิตหรือสรางสรรค คุณคาเทานั้น ไมใชจากหนวยงานอื่นๆ ที่สนับสนุนกระบวนการหลัก แตนี่ก็ไมได

หมายความวากระบวนการสนับสนุนอื่นไมมีสวนรวมหรือไมสําคัญ ในการสรางสรรคคุณคาใหกับลูกคา 

ความคิดอีกดานหนึ่งของกระบวนการ คือ ความคิดของเจาของกระบวนการ (Process Owner) หรือผูบริหาร

กระบวนการที่ยังขาดแนวคิดเชิงกระบวนการ (Process Thinking) ซ่ึงแตเดิมคิดกันแตแคขอบเขตงานที่

ตัวเองรับผิดชอบอยู ทั้งความคิดและกิจกรรมที่ปฏิบัติระหวางกระบวนการและในกระบวนการยอย (Sub 

Process) ยังถูกแยกออกเปนสวนๆ ไมไดเชื่อมโยงเขาหาเปนกระบวนการที่ทุกคนที่อยูในกระบวนการ

ทํางานรวมกัน (Collaboration) เพื่อเปาหมายซึ่งเปนผลลัพธของกระบวนการ การทํางานรวมกันของสมาชิก

ในกระบวนการตองการการทํางานที่สอดคลองกัน (Synchronization) ทั้งขอมูลและสารสนเทศในสถานะ

ของการไหลของงานในกระบวนการ ความเปนมาตรฐาน (Standardization) ของกระบวนการเปน

องคประกอบที่สําคัญในการเปนสื่อ (Medium) ในการสงผานขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการตัดสินใจ 

ผานไปยังสมาชิกในกระบวนการที่เกี่ยวของทั้งหมด กระบวนการธุรกิจใดขาดความสอดคลองระหวาง

องคประกอบภายในกระบวนการจะทําให การไหลงานขาดความราบเรียบ ซ่ึงทําใหเกิดการสรางทรัพยสินที่

ไมจําเปนหรือสินคาคงคลังในกระบวนการ ธุรกิจ 

แกนของความเปนเลิศเชิง กระบวนการ 

หัวใจของการจัดการกระบวนการธุรกิจใหเปนเลิศ (Process Excellence) ตองมีขั้นตอนของการวิเคราะห 

(Analysis) การสรางแบบจําลอง (Model) การออกแบบใหม (Redesign) และการปรับปรุง (Improve) 



สําหรับกระบวนการธุรกิจ  กอนที่ใครก็ตามคิดที่จะจัดการกับกระบวนการธุรกิจใดดวยการทําให

กระบวนการ นั้นเปนกระบวนการอัตโนมัติทางอินเตอรเน็ตหรือการจัดจางใหผูอ่ืนดําเนิน การ (Outsource) 

จะตองกําหนดและสรางแบบจําลองของกระบวนการเสียกอน และตองไมลืมพิจารณาการไหลของ

กระบวนการที่มีอยู พรอมทั้งกําหนดดวยวามีหนทางใดบางที่กระบวนการสามารถชวยในการปรับปรุงให มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กิจกรรมในการจัดการเพื่อความเปนเลิศของกระบวน การจะตองถูกเปลี่ยนจากการแกปญหาเฉพาะหนาหรือ

แบบนักผจญเพลิง (Fire Fighting) ซ่ึงไมไดเปนการแกปญหาที่จุดกําเนิดของปญหา จึงทําใหปญเกิดขึ้นซ้ําๆ

อยูบอยคร้ัง ไมวาปญหาที่เกิดขึ้นจะเปนเรื่องใดหรือจะใชวิธีการใดในการแกไขปญหา ควรมุงเนนไปที่

ลําดับหรือผลตอเนื่องของกิจกรรมตางๆ ที่ไดทํา ซ่ึงสามารถกําหนดไดรูปแบบของโซคุณคา (Value Chain) 

โซอุปทาน (Supply Chain) กระบวนการธุรกิจ กระบวนการยอย หรือกิจกรรมและงาน เมื่อกําหนดลําดับ

ของกิจกรรมตางได การสรางแบบจําลองและการวิเคราะหกระบวนการธุรกิจจะสะดวกและถูกตองมากยิ่ง 

ขึ้น งายตอการสื่อสารไปยังผูมีสวนเกี่ยวของ และยังทําการควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในการ

จัดการเพื่อความเปนเลิศของกระบวนการในบางบริษัทอยูในความรับ ผิดชอบของแผนก IT บางองคกรจะ

อยูในความรับผิดชอบของทีมงาน Six Sigma หรือทีมงานลีน ในปจจุบัน ทีมงานเหลานี้ (ซ่ึงแตเดิมมีมุมมอง

เชิงทรัพยากรและเปาหมายในการดําเนินงานที่ตางกัน) ไดมีโอกาสมารวมตัวกันเปนทีมเดียว เพื่อมุงเปนใน

การพัฒนากระบวนการใหไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกันทั้ง ทีมโซอุปทาน ทีมลีน ทีมSix Sigma 

และ ทีม IT 

เชื่อมโยงความเปนเลิศเชิงกระบวนการไปสูคุณคา ในมุมมองลูกคา 

เปาหมายสูงสุดของธุรกิจ คือ การมีกระบวนการธุรกิจที่มีขีดความสามรถในการตอบสนองทั้งปริมาณความ

ตองการ และความหลากหลายของความตองการที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น องคกรธุรกิจจึง

จําเปนตองเชื่อมโยงกระบวนการธุรกิจภายในกับความตองการของ ลูกคา พรอมทั้งทําทุกวิถีทางเพื่อใหทุก

คนในองคกรไดรับทราบถึงมุมมองความตองการ ของลูกคาไปในทิศทางเดียวกัน กิจกรรมนี้เร่ิมตนไดโดย

เรียนรูถึงความตองการของ “ลูกคา” เปนเบื้องตน ตอมาองคกรธุรกิจจะตองกําหนดความสัมพันธระหวาง

กระบวนการธุรกิจทั้งภายใน และภายนอกในรูปแบบ “โซอุปทาน” ภายในและภายนอก หรือบางองคกร

อาจจะเรียกวา แบบพิมพเขียวธุรกิจ (Business Blueprint) จากนั้น จึงประยุกตใชแนวคิด Lean Six Sigma บน

กระบวนการโซอุปทานดังกลาว แนวคิด Lean Six Sigma จะทําใหกระบวนการสรางสรรคคุณคาสูลูกคาดี

ขึ้นดวยการลดความสูญเปลา (Waste) และสรางความแมนยําใหกับกระบวนการซึ่งจะเปนพัฒนาปรับปรุง



สมรรถนะของกระบวน การในมุมมองของลูกคา บางครั้งกระบวนการภายในมีความซับซอนมาเกินไป 

แนวคิดแบบลีนก็สามารถลดความสูญเปลาในกระบวนดวยการลดลงขั้นตอนการทํางานจึง ทําใหความ

ซับซอนของกระบวนการลดลงไปได แนวคิดแบบลีนไดชวยใหองคกรมองไปที่กระบวนการดวยมุมมอง

ของลูกคา และชวยทําใหทีมงานสามารถที่สรางหนทางการแกปญหาตางๆ ไดตรงกับความตองการของ

ลูกคา 

Lean Six Sigma สูความเปนเลิศเชิงกระบวนการ 

หลายบริษัทระดับโลกในปจจุบันไดใชแนวยุทธศาสตรของความเปนเลิศของกระบวน การในการ

ตอบสนองตอความตองการของลูกคา แมแตบริษัท GE (General Electric) ที่ประสบความสําเร็จในการนํา 

Six Sigma มาใชในองคกรธุรกิจในระยะหนึ่ง ยังตองหันกลับมาพิจารณาหนทางที่จะพัฒนาแนวทางให

องคกรมีการเจริญเติบโต อยูอยางตอเนื่อง Jeff R. Immelt ซ่ึงเปน CEO ของบริษัท GE ไดสนับสนุนแนวคิด

การนํา Lean ไปใชงานรวมกับ Six Sigma จนกลายเปน Lean Six Sigma และยังสนับสนุนแนวคิดของ Lean 

Thinking ดวยโครงการ Lean Showcase ที่สาธิตใหเห็นถึงการใหแนวคิดแบบลีนเพื่อลดความสูญเปลาใน

กระบวนการธุรกิจ ที่มีผลโดยตรงกับความพึงพอใจของลูกคา ดังนั้น จะเห็นไดวาไมวาจะอยูธุรกิจใดๆ 

ระดับวุฒิภาวะและการพัฒนาการของการจัดการธุรกิจของโลกไดกาวมาถึงจุดที่ หลายเทคนิควิธีการได

หลอมมารวมตัวกัน (Fusion) เปนวิธีการเดียวกันเพราะไมวาวิธีไหนก็ตามก็ยังคงเปนมุงเนนไปที่ความ เปน

เลิศของกระบวนการ (Process Excellence) ทั้งสิ้น 
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